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Generální ceník pro zastoupení

SCOTT, PROTECTOR, SUNDSTRÖM, VOSS, SCHUBERTH, HELLBERG,
HONEYWELL, HOWARD LEIGHT, RESPAIR atd.
Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS

Platnost od:

6.8.2017

Kód

Únikové masky pro bezpečné opuštění nebezpečného
prostoru

KIMI-CH
KIMI-P

COGO-SM

COGO-P

NOVINKA - Úniková kukla KIMI, chrání proti chemikáliím ve škále filtru ABEK a pevným a
kapalným částicím v kategorii P3, velmi nízká hmotnost, jednotná velikost, skladovatelnost 5 let,
samostatná maska zatavená v hliníkové fólii
NOVINKA - kompaktní látková brašnička pro únikovou masku KIMI, možnost připevnění na
opasek
NOVINKA - Úniková kukla COGO, chrání proti chemikáliím ve škále filtru ABEK a pevným a
kapalným částicím v kategorii P3, navíc proti CO, látková brašnička, možnost připevnění na
opasek, nízká hmotnost, jednotná velikost, skladovatelnost 4 roky, samostatná maska zatavená
v hliníkové fólii
NOVINKA - kompaktní látková brašnička pro únikovou masku COGO, možnost připevnění na
opasek

Vaše
sleva:

0%

Cena

Vaše
cena

2 679

2 679

259

259

3 289

3 289

346

346

Další zboží a náhradní díly budou naceněny na dotaz
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
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
TAKOS s.r.o. tel.: +420 296 150 111, 284 82 66 25
Sokolovská
fax: +420 284 826 641
184
180 00 Praha
e-mail: sales@takos.cz, info@takos.cz
8

TAKOS s.r.o.

www.takos.cz
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