
Ceník kožených ochranných oděvů, rukavic a doplňků
Ceník je platný dle OP Takos od 8. 6. 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 Kožené ochranné osobní prostředky 
279 Kamaše svářečské kožené, 4 řemínky, otevřené, cena za 1 ks 221

3397 518

3398 490

9000270 1390

9000501 Kombinéza pro svářeče, celokožená, hovězí š penka, kovové druky, cena od 4830

9000502 4112

9000504 Kabátek ECO pro tryskače, kvalitní hovězí š penka, stojáček, suchý zip 2015
9000011A Kabátek pro svářeče ECO, kvalitní hovězí š penka, stojáček 1599
9000011B Kabátek pro svářeče ECO, kvalitní hovězí lícovka, stojáček 3188
9000310-1 Zástěra truhlářská kožená filcová výstuha 1599
9000310-2 Zástěra truhlářská kožená kovová výstuha 2967
HXSB40L-E Kožený potní pásek náhradní, hovězí š penka pro PROTECTOR 21
HXSB40L-I Kožený potní pásek náhradní, koženka pro PROTECTOR 21
HXSB40L-Q Kožený potní pásek náhradní, lícovka pro PROTECTOR 45
HXSB40T-E Kožený potní pásek náhradní, vrstvený tex l pro PROTECTOR 18
KL9000013 Rukavice celokožená HINA CZ hovězí š penka dlouhá manžeta šedé 90
KL9000013 Rukavice celokožená HINA CZ hovězí š penka dlouhá manžeta šedé 90
KL9000020-G2 Rukavice celokožené jemná lícová tele na pyrotechnické 128
KL9000023-EB Rukavice pekařské, impregnace na 250 C, vodoodpudivá úprava, 390 mm 407
KL9000023-EA Rukavice pekařské, impregnace na 250 C, vodoodpudivá úprava, 300 mm 290
KL9000025-C Svářečské š paná hovězina, impregnace na 250 C, kevlarová nit, krátké 330 mm  170
KL9000026-C Svářečské š paná hovězina, impregnace na 250 C, kevlarová nit, dlouhé 440 mm 190
KL9000029 Nákoleník filc/lícová kůže prošívané upínací řemínky, 1 ks 532
KL9000047-C2 Opasek kožený pracovní 3x120 cm hlazenice 267
KL9000043-B3 Opasek kožený pracovní 4x120 cm hlazenice 343
KL9900040-011 Chránič zápěs  kožený 2 pásky a spony 15 cm 120
KL9900041-012 Chránič zápěs  kůže/filc druky 15 cm 159
KL9900042-013 Chránič předlok  kožený, odlehčený, suchý zip 20 cm - 1 ks 152

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."

Cena bez 
DPH

Zástěra svářečská kožená límec dělená 104x90 cm, ochrana ramenou, řemínky křížem, 
šedá hovězí šípenka
Zástěra svářecí kožená dělená 132x84 cm, ochrana ramenou, řemínky křížem, šedá 
hovězí šípenka
Vesta pro tryskače, svářeče, kvalitní hovězí š penka, stojáček, volná na bocích, suchý 
zip

Kombinéza pro tryskače, d o hovězí š penka, záda a náprsenka ven lovaná tkanina, 
kovové druky od



(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:


