
Generální ceník pro zastoupení

Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0 %

Ochrana proti žáru PP
Platnost od: 17. 2. 2022

Kód Kabáty pro slévárny a sklárny Cena

108476

100750-62-64

Kód Kabátek pro slévárny a sklárny Cena

131850-50

131850-60

131890

151057-54-56

151057-58-60

Kód Zástěry s rukávy pro slévárny a sklárny Cena

200750-54-56

200750-58-60

200750-62-64

200550

Kód Zástěry s náprsenkou pro slévárny a sklárny Cena

163076

Kód Ochrana paží pro slévárny a sklárny Cena

500151

Kód Kukly - ochrana obličeje a hlavy Cena

741750

742980

350250 790 790

SCOTT, PROTECTOR, SUNDSTRÖM, VOSS, SCHUBERTH, HELLBERG, 
HONEYWELL, HOWARD LEIGHT, RESPAIR atd.

Vaše 
sleva: 

Vaše 
cena

Plášť pro slévače, materiál AC 480/Abz 480 g/m2, délka 1300 mm, stojatý límec s kalikovou 
podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip

6 499 6 499

Plášť pro slévače, materiál K-370/Abz 370 g/m2, délka 1300 mm, stojatý límec, podšívka Molton, 
kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, suchý zip

7 200 7 200

Kabátek, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou podšívkou, 
kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání vel. 50 - 56

5 220 5 220

Kabátek, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou podšívkou, 
kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání vel. 58-60

5 990 5 990

131850-64 
(131862)

Kabátek, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou podšívkou, 
kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání vel. 62-64

5 990 5 990

Kabátek, materiál AC 580/Abz. aramid/sklo 500 g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou 
podšívkou, kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, 3 rychlo upínací přezky vel. 50 - 56

5 330 5 330

Kabátek, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou podšívkou, 
kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání vel. 58 - 64

4 760 4 760

Kabátek, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, délka 800 mm, stojatý límec s kalikovou podšívkou, 
kimonové rukávy, dva větrací otvory v podpaždí, přezkové zapínání vel. 58 - 64

5 260 5 260

Zástěra s rukávy, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu 
otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové rukávy, 
zapínání pomocí suchého zipu, velikost 50-56

4 410 4 410

Zástěra s rukávy, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu 
otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové rukávy, 
zapínání pomocí suchého zipu, velikost 58-60

4 410 4 410

Zástěra s rukávy, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu 
otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové rukávy, 
zapínání pomocí suchého zipu, velikost 62-64

5 095 5 095

200731DK-54-
56

Zástěra s rukávy, materiál Kevlar/Preox aramid/uhlík 320 g/m2, délka přední strany 1300 mm, 
vzadu otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové 
rukávy, zapínání pomocí druků, velikost 58-60

4 445 4 445

200731DK-58-
60

Zástěra s rukávy, materiál Kevlar/Preox aramid/uhlík 320 g/m2, délka přední strany 1300 mm, 
vzadu otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové 
rukávy, zapínání pomocí druků, velikost 58-60

5 200 5 200

Zástěra s rukávy, materiál Preox/Kevlar AHV 580 g/m2, délka přední strany 1300 mm, vzadu 
otevřená, nastavitelný mosazný řetízek, zkrácená záda 160 mm, šířka 1000 mm, kimonové rukávy, 
zapínání pomocí druků

4 120 4 120

Zástěra s laclem, materiál Preox/Kevlar AHV 580 g/m2, délka 1300 mm, šířka 1000 mm, pevně 
všité nosné a upínací pásky

2 700 2 700

Rukávník na celou paži, délka 600 mm, materiál K-370 aramid/sklo 390g/m 2, bez podšívky, 
připojení na pracovní oděv pomocí přiložených druků - knoflíků

1 350 1 350

Kukla krátká se širokým průzorem, materiál K-370 aramid/sklo 500 g/m2, jednodílná, průzor 220 x 
100 mm bez zorníku, se závěsným okem na vrchlíku pro skladování, pro upevnění na hlavu nutno 
doplnit ochrannou přilbou, která se integruje dovnitř, vhodné průzory viz níže

2 580 2 580

Kukla dlouhá s velmi širokým průzorem, pokovený materiál K-370 Preox/aramid PR 400 AFT 500 
g/m2, jednodílná, velmi široký průzor 100 x 220 mm bez zorníku, se závěsným okem na vrchlíku 
pro skladování, pro upevnění na hlavu nutno doplnit ochrannou přilbou, která se integruje dovnitř, 
vhodný zorník 44 15 25

4 360 4 360

Návlek na ochrannou přilbu s ochranou týlu - poddajná plachetka, materiál K-370 aramid/sklo 500 
g/m2, upevnění obličejového štítu pomocí druků



340176

561022 650 650

561023 999 999

561070

Kód 5-ti prsté rukavice pro slévárny a sklárny Cena

621078 958 958

Kód Palcové rukavice pro slévárny a sklárny Cena

539176

Kód Ochrana nohou pro slévárny a sklárny Cena

661867

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.
Sokolovská 184
180 00 Praha 8 e-mail: sales@takos.cz, info@takos.cz

Obličejový štít z pokovené textilie, materiál aus AC 600 aramid/sklo 500g/m2, široký průzor s 
rozšířeným zorným polem bez zorníku, rozměr průzoru 220 x 100 mm, pomocí druků možnost 
spojení s ochranou týlu (obj. č. 035 ....), upevnění též pomocí sklopného držáku (obj. č. 1028900)

1 590 1 590

Zorník z pozlaceného bezpečnostní čirého polykarbonátu pro slévání, 220*100 mm, pružný, 
tloušťka 1 mm
Zorník z pozlaceného bezpečnostní čirého polykarbonátu pro slévání, 260 x 150 mm, pružný, 
tloušťka 1 mm
Zorník z pozlaceného bezpečnostní čirého polykarbonátu pro slévání, 500 x 250  mm, pro hliníkový 
držák na přilbu nebo držák na hlavu, pružný, tloušťka 1 mm

2 490 2 490

Kontaktní pětiprstá rukavice do 500°C, osvědčená konstrukce, prodloužená životnost, oboustranné 
nošení, materiál aramid KK-4 650 g/m2, izolace z těžko hořlavé molton-tkaniny, délka cca 400 mm, 
velikost 10

Palcové rukavice, vrchní strana celá z materiálu AC 600 aramid/sklo 660 g/m2, dlaňová část 
aramidová tkanina, molton podšívka, délka 400 mm

1 015 1 015

Pružné kamaše - materiál AC 600 aramid/sklo 650 g/m2, péra izolovaná kevlarovým filcem, 
nasazování na pracovní obuv, pružina na nártu a holeni a dvěma pružinami svislými, výška 350 
mm

2 490 2 490

tel.: +420 296 150 111, 284 82 66 25                                            
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