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Nabídka v cenách bez DPH a dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0%

Platnost od: 18.11.2015

Kód Jednoplynové detektory Cena

Vaše 

cena

2025938

Protege ZM jednoplynový detektor oxidu uhelnatého (CO), nápadný červený kryt, upevňovací 

krokosvorky z nerezové oceli, kalibrační nádoba, CD s manuály a software, výchozí hodnota 

alarmu: nízký alarm / vysoký alarm 35 ppm / 200 ppm

3 898 3 898

2025937

Protege ZM jednoplynový detektor sirovodíku (H2S), nápadný červený kryt, upevňovací 

krokosvorky z nerezové oceli, kalibrační nádoba, CD s manuály a software, výchozí hodnota 

alarmu: nízký alarm / vysoký alarm 10 ppm / 15 ppm

3 898 3 898

2025939

Protege ZM jednoplynový detektor kyslík (O2), nápadný červený kryt, upevňovací krokosvorky z 

nerezové oceli, kalibrační nádoba, CD s manuály a software, výchozí hodnota alarmu: nízký 

alarm / vysoký alarm 19,5% / 23,5%

3 898 3 898

2026299

Protege ZM jednoplynový detektor oxidu uhelnatého (CO), nápadný červený kryt, upevňovací 

krokosvorky z nerezové oceli, kalibrační nádoba, CD s manuály a software, možnost 

zákaznického nastavení alarmu: nízký alarm 1-300 ppm / vysoký alarm 1-300ppm

3 898 3 898

2026300

Protege ZM jednoplynový detektor sirovodíku (H2S), nápadný červený kryt, upevňovací 

krokosvorky z nerezové oceli, kalibrační nádoba, CD s manuály a software, možnost 

zákaznického nastavení alarmu: nízký alarm 1-300 ppm / vysoký alarm 1-300ppm

3 898 3 898

2026301

Protege ZM jednoplynový detektor kyslík (O2), nápadný červený kryt, upevňovací krokosvorky z 

nerezové oceli, kalibrační nádoba, CD s manuály a software, možnost zákaznického nastavení 

alarmu: nízký alarm 1 - 30 % / vysoký alarm 1 - 30 %

3 898 3 898

Kód Příslušenství Protege ZM Cena

Vaše 

cena

2025942

Stacionární testovací stanice pro PROTEGE ZM, navržena pro jednoduchou práci a efektivní 

práci, intuitivní dvou tlačítková konstrukce, schopnost testovat čtyři monitory současně pro úsporu 

času a nákladů, testovací stanice Protégé ZM otestuje detektor, uloží výsledky a nastavení, data 

se ukládají na 2 GB vyjímatelné USB flash disk

47 740 47 740

2025941

Mobilní testovací stanice pro PROTEGE ZM, nápájená ze sítě nebo z vestavěných akumulačních 

baterií navržena pro jednoduchou práci a efektivní práci, intuitivní dvou tlačítková konstrukce, 

schopnost testovat čtyři monitory současně pro úsporu času a nákladů, data z paměti detektoru 

lze pomocí IR konektoru přenést do PC anebo zpět, robustní odolný kufřík obsahuje vestavěný 

tlakový rozvod a prostor pro láhev s kalibračním plynem

50 820 50 820

2025940 Port pro připojení PROTEGE ZM přes infračervený IR konektor s USB kabelem k PC 2 644 2 644

Kód Protege MULTI Cena

Vaše 

cena

2021378

Protege 1 plynový detektor výbušných plynů (LEL), nápadný modrý robustní pogumovaný kryt, 

upevňovací krokodýlí svorky z nerezové oceli, CD s manuály a software, zvuková, světelná a 

vibrační signalizace, možnost výměny senzorů, možnost uživatelského nastavování hodnot nízký 

alarm / vysoký alarm, expozice atd, možnost stažení informací do PC

8 230 8 230

2021374

Protege 2 plynový detektor výbušných plynů a kyslíku (O2/LEL), nápadný modrý robustní 

pogumovaný kryt, upevňovací krokodýlí svorky z nerezové oceli, CD s manuály a software, 

zvuková, světelná a vibrační signalizace, možnost výměny senzorů, možnost uživatelského 

nastavování hodnot nízký alarm / vysoký alarm, expozice atd, možnost stažení informací do PC

9 096 9 096

2021356

Protege 4 multiplynový detektor kyslíku, výbušných plynů, sirovodíku a oxidu uhelnatého 

(O2/LEL/H2S/CO), nápadný modrý robustní pogumovaný kryt, upevňovací krokodýlí svorky z 

nerezové oceli, CD s manuály a software, zvuková, světelná a vibrační signalizace, možnost 

výměny senzorů, možnost uživatelského nastavování hodnot nízký alarm / vysoký alarm, 

expozice atd, možnost stažení informací do PC

12 850 12 850

Generální ceník pro zastoupení

SCOTT, PROTECTOR, SUNDSTROM, VOSS, SCHUBERTH, HELLBERG, 

HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR atd.
Vaše 

sleva: 

TAKOS s.r.o. www.takos.cz +420 296 150 111
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2021368

Protege 3 multiplynový detektor kyslíku, výbušných plynů, sirovodíku a oxidu uhelnatého 

(O2/LEL/H2S), nápadný modrý robustní pogumovaný kryt, upevňovací krokodýlí svorky z 

nerezové oceli, CD s manuály a software, zvuková, světelná a vibrační signalizace, možnost 

výměny senzorů, možnost uživatelského nastavování hodnot nízký alarm / vysoký alarm, 

expozice atd, možnost stažení informací do PC, včetně nabíječky

13 283 13 283

2021372

Protege 3 multiplynový detektor kyslíku, výbušných plynů a oxidu uhelnatého (O2/LEL/CO), 

nápadný modrý robustní pogumovaný kryt, upevňovací krokodýlí svorky z nerezové oceli,  CD s 

manuály a software, zvuková, světelná a vibrační signalizace, možnost výměny senzorů, možnost 

uživatelského nastavování hodnot nízký alarm / vysoký alarm, expozice atd, možnost stažení 

informací do PC, , včetně nabíječky

13 283 13 283

2021358

Protege 4 multiplynový detektor kyslíku, výbušných plynů, sirovodíku a oxidu uhelnatého 

(O2/LEL/H2S/CO), nápadný modrý robustní pogumovaný kryt, upevňovací krokodýlí svorky z 

nerezové oceli, kalibrační nádoba, CD s manuály a software, zvuková, světelná a vibrační 

signalizace, možnost výměny senzorů, možnost uživatelského nastavování hodnot nízký alarm / 

vysoký alarm, expozice atd, možnost stažení informací do PC, včetně nabíječky

15 160 15 160

2021541

Protege 4 multiplynový detektor kyslíku, výbušných plynů, sirovodíku a oxidu uhelnatého 

(O2/LEL/H2S/CO), s pumpou, kalibračním setem a ukládacím kufříkem, nápadný modrý robustní 

pogumovaný kryt, upevňovací krokodýlí svorky z nerezové oceli, CD s manuály a software, 

zvuková, světelná a vibrační signalizace, možnost výměny senzorů, možnost uživatelského 

nastavování hodnot nízký alarm / vysoký alarm, expozice atd, možnost stažení informací do PC, 

včetně nabíječky

30 464 30 464

Další varianty a kombinace na dotaz

Kód Příslušenství Protege MULTI Cena

Vaše 

cena

2019088
Mezinárodní nabíječka PROTEGE MULTI (AC adaptér, mezinárodní AC zástrčky pro Evropu, 

Velké Británii, Asii, Austrálii,komunikační box, USB kabel)
3 080 3 080

2021328

Masterdock automatická testovací stanice pro PROTEGE MULTI, automatický bumptest i 

kalibrační test, navržena pro jednoduchou práci a efektivní práci, provoz ze sítě na bo na baterie - 

potřeba testovacího plynu

43 736 43 736

2021327 Multi nabíječka pro až  6 detektorů PROTEGE MULTI,  AC zástrčky pro Evropu a Jižní Ameriku 11 396 11 396

Další zboží a náhradní díly budou naceněny na dotaz

TAKOS s.r.o. tel.: +420 296 150 111                      

Sokolovská 

184
fax: +420 284 826 641

180 00 Praha 

8
e-mail: sales@takos.cz, info@takos.cz

pozbývají platnost veškeré předchozí nabídky. Firma TAKOS si vyhrazuje právo na jakékoliv změny cen bez předchozího upozornění. 

Pokud něco postrádáte v naší nabídce, dejte nám, prosím vědět.

Objednávky, poptávky nebo dotazy směřujte na:

www.takos.cz

Ceny v Kč bez DPH. Doprava zboží po celé ČR v ceně objednávky zboží nad 5.000 Kč bez DPH. 

Veškeré nabídky firmy TAKOS s.r.o. jsou v cenách bez DPH a obchody jsou uzavírány v rámci "Obchodních podmínek firmy TAKOS s.r.o.". (OP TAKOS), 

které najdete na internetových stránkách. Při reklamaci dodávek nebo zboží postupujte podle Reklamačního řádu, který najdete tamtéž. Dnem vydání tohoto ceníku 

TAKOS s.r.o. www.takos.cz +420 296 150 111


