
Ceník je platný dle OP Takos od 30  11.7. 2022

Objednávky, poptávky nebo dotazy směřujte na:

TAKOS s.r.o., Sokolovská 1406/184, 180 00 Praha 8

tel.: +420 296 150 111

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

Kód Brašnářské výrobky
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Cena bez 
DPH

Instalatérská brašna z umělé černé kůže s vyztuženým dnem a kapsou na výkresy pro malíře, 
elektrikáře a drobný materiál, popruh přes rameno materiál PES, rozměry: 27 x 43 x 15 cm

Instalatérská brašna z přírodní světlé usně s vyztuženým dnem a kapsou na výkresy, popruh přes 
rameno materiál PES, rozměry: 27 x 43 x 15 cm

Montážní brašna z umělé černé kůže s vyztuženým dnem a boky, s kapsami na nářadí a další 
velkou kapsou, popruh přes rameno materiál PES, rozměry: 31 x 43 x 15 cm

Montážní brašna z přírodní usně s vyztuženým dnem a vyztuženými boky, kapsami na nářadí a 
další velkou kapsou, popruh přes rameno materiál PES, rozměry: 31 x 43 x 15 cm

Instalatérská brašna zvýšená z přírodní usně s vyztuženým dnem a kapsou na výkresy, popruh 
přes rameno materiál PES, rozměry: 32 x 43 x 15 cm

Rozšířená pracovní brašna z přírodní usně s vyztuženým dnem a boky, s kapsou na nářadí a další 
velkou kapsou, popruh přes rameno materiál PES, rozměry: 32 x 43 x 15 cm

Kompaktní pracovní brašna z přírodní usně řemeslnická a elektrikářská z přírodní usně, s 
vyztuženým dnem, boky a vnitřní kapsou, 2 řady kapsiček na nářadí a popruh přes rameno 
materiál PES, rozměry: 25 x 30 x 13 cm

Kompaktní pracovní brašna z umělé černé usně, řemeslnická a elektrikářská z přírodní usně, s 
vyztuženým dnem, boky a vnitřní kapsou, 2 řady kapsiček na nářadí a popruh přes rameno 
materiál PES, rozměry: 25 x 30 x 13 cm

Výklopná elektrikářská pracovní brašna z přírodní usně, otvírací čelní strana s kapsičkami pro 
přehledné uložení nářadí a s velkou kapsou na výkresy, výztuha dna, boků a zadní kapsy pro další 
nářadí, ideální pro elektrikáře, zámečníky, seřizovače atd., popruh přes rameno materiál PES, 
rozměry: 26 x 43 x 20 cm

Podlouhlá lesácká brašna z přírodní usně přes rameno s vyztuženým hřbetem, uvnitř rozdělený 
prostor s kapsou na dokumenty, popruh přes rameno  materiál PES, rozměry: 32 x 25 x 10 cm

Podlouhlá lesácká brašna z přírodní usně přes rameno s vyztuženým hřbetem, uvnitř rozdělený 
prostor s kapsou na dokumenty, popruh přes rameno  materiál PES, rozměry: 32 x 25 x 10 cm

Profesionální montážní brašna z přírodní usně, je pevně vyztužená ze všech stran, obsahuje tři 
řady vnitřních kapes na nářadí a jednu prostornou přední kapsu, použi  nejen pro extrémní 
podmínky a za žení, ale uspokojí i nejnáročnějšího uživatele, popruh přes rameno materiál PES, 
rozměry: 27 x 43 x 18 cm

Profesionální montážní brašna z umělé černé usně, je pevně vyztužená ze všech stran, obsahuje 
tři řady vnitřních kapes na nářadí a jednu prostornou přední kapsu, použi  nejen pro extrémní 
podmínky a za žení, ale uspokojí i nejnáročnějšího uživatele, popruh přes rameno materiál PES, 
rozměry: 27 x 43 x 18 cm



207 1400

208U 1371

300U 422

H92-2 431

M95A 187

M95-2 472

M96 158

R9-S Sekerník na řemen s koženou obručkou na nářadí.  Průměr 45 mm 45

R9-N Sekerník na řemen s ocelovou obručkou na nářadí.  Průměr 45 mm 55

3-R Magne cký náramek. Pomocník při práci s nářadím k držení vrutů a šroubků. 160

P3 160

PN Náhradní popruh z PES na brašnu přes rameno, konce z přírodní usně, délka 1,55 m 78

PCK Náhradní kožený popruh z pravé usně na brašnu přes rameno, délka 1,6 m 141

R93-3 Opasek kožený pracovní 3 x 120 cm ze silné hovězí hlazenice 125

R93-45 Opasek kožený pracovní 4,2 x 130 cm jakost II ze silné hovězí hlazenice 185

Příplatky a úpravy na dotaz

Profesionální montážní brašna z pravé hnědé usně, je pevně vyztužená ze všech stran, obsahuje 
čtyři řady vnitřních kapes na nářadí a jednu prostornou přední kapsu, možnost otevření předního 
dílu (zajištění ocelovou přepážkou) umožňuje přehlednou manipulaci s nářadím, vhodná pro 
velké množství nářadí, na montážní práce a jiné, uspokojí i nejnáročnějšího uživatele, použi  
nejen pro extrémní podmínky a za žení, popruh přes rameno materiál PES, rozměry: 27 x 43 x 18 
cmProfesionální montážní brašna z umělé černé usně, je pevně vyztužená ze všech stran, obsahuje 
čtyři řady vnitřních kapes na nářadí a jednu prostornou přední kapsu, možnost otevření předního 
dílu (zajištění ocelovou přepážkou) umožňuje přehlednou manipulaci s nářadím, vhodná pro 
velké množství nářadí, na montážní práce a jiné, uspokojí i nejnáročnějšího uživatele, použi  
nejen pro extrémní podmínky a za žení, popruh přes rameno materiál PES, rozměry: 27 x 43 x 18 
cm

Univerzální brašna z barexu s jedním prostorem pro malé a lehké za žení, popruh přes rameno 
materiál PES, rozměry: 25 x 37 x 11 cm

Dvoukapsová hřebíčenka spoutky na nářadí a s koženým opaskem, horní okraj hřebíčníku je 
lemovaný, poutka dovolují přehlednou manipulaci s nářadím, kteréje vždy při ruce

Kapsář s kapsičkami, velká hlavní kapsa na nářadí, kapsa na spojovací a drobný materiál, kapsička 
na tužku a další na technický nůž či jiné nářadí, materiál měkká šedá hovězí š penka, rozměr: 24 
x 20 cm bez opasku

Dvoukapsář s kapsičkami a opaskem, velká hlavní kapsa na nářadí, kapsa na spojovací a drobný 
materiál, kapsička na tužku a další na technický nůž či jiné nářadí, materiál měkká šedá hovězí 
š penka, rozměr: 24 x 20 cm, 2 ks

Montážní kapsář s kapsičkami, velká hlavní kapsa na nářadí, kapsa na spojovací a drobný 
materiál, kapsička na tužku a další na technický nůž či jiné nářadí, materiál měkká pevná tkanina, 
rozměr: 24 x 20 cm bez opasku

Kožené pistolové pouzdro na akuvrtačku. Průměr vrchního / spodního otvoru -  10 cm / 6 cm, 
bez opasku


