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Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0%

Platnost od: 06.01.2022

Kód Žáruvzdorné rukavice GHT Cena
Vaše 

cena

F2AL
Palcové oboustranné rukavice z tkaniny ze směsi aramidových a uhlíkových vláken s izolační 

podšívkou, s vysokou tepelnou odolností do 1000°C, pokovená manžeta, délka 42 cm 
1 028 1 028

F2DM
Palcové oboustranné rukavice z tkaniny ze směsi aramidových a uhlíkových vláken s izolační 

podšívkou, s vysokou tepelnou odolností do 1000°C, délka 42 cm 
1 020 1 020

F2KM
Palcové oboustranné rukavice z tkaniny ze směsi aramidových a uhlíkových vláken s izolační 

podšívkou, s vysokou tepelnou odolností do 1000°C, délka 31 cm 
987 987

F5AL
Pětiprsté rukavice z tkaniny ze směsi aramidových a uhlíkových vláken s izolační podšívkou, s 

vysokou tepelnou odolností do 1000°C, pokovená manžeta, délka 42 cm 
1 086 1 086

M3DM

Tříprsté rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, tepelná odolnost 

od 450 do 600°C, pokovený hřbet a manžeta proti sálavému teplu a postřiku taveninou, délka 42 

cm 

859 859

M5DM-420MM

Pětiprsté rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, tepelná odolnost 

od 450 do 600°C, pokovený hřbet a manžeta proti sálavému teplu a postřiku taveninou, délka 42 

cm 

995 995

M5DM-350MM

Pětiprsté rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, tepelná odolnost 

od 450 do 600°C, pokovený hřbet a manžeta proti sálavému teplu a postřiku taveninou, délka 35 

cm 

919 919

MDM

Palcové rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, tepelná odolnost 

od 450 do 600°C, pokovený hřbet a manžeta proti sálavému teplu a postřiku taveninou, délka 42 

cm 

786 786

PH260
Pětiprsté pletené rukavice pro citlivou manipulaci s horkými předměty do  250°C, na ochranu proti 

pořezu ostrými předměty, délka 29 cm 
458 458

PH350
Pětiprsté pletené rukavice pro citlivou manipulaci s horkými předměty do  300°C, na ochranu proti 

pořezu ostrými předměty, délka 35 cm 
527 527

S2AL
Palcové oboustranné rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, 

tepelná odolnost od 450 do 600°C, pokovená manžeta, délka 42 cm 
721 721

S2DM
Palcové oboustranné rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, 

tepelná odolnost od 450 do 600°C, délka 42 cm 
721 721

S2KM
Palcové oboustranné rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, 

tepelná odolnost od 450 do 600°C, délka 31 cm 
659 659

S5AL
Pětiprsté rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, tepelná odolnost 

od 450 do 600°C, pokovená manžeta, délka 42 cm 
905 905

S5DM
Pětiprsté rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, tepelná odolnost 

od 450 do 600°C, délka 42 cm 
905 905

S5KM
Pětiprsté rukavice z tkaniny z kevlarových vláken s izolační  vlněnou podšívkou, tepelná odolnost 

od 450 do 600°C, délka 31 cm 
846 846

Další zboží a náhradní díly budou naceněny na dotaz

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

Sokolovská 184

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

Generální ceník pro zastoupení

SCOTT, SUNDSTROM, VOSS, SCHUBERTH, NIERHAUS, GLOBUS, 

HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR atd.
Vaše 

sleva: 

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


