
Generální ceník pro zastoupení

Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0 %

Platnost od: 12. 1. 2023

Kód Cer fikované nákoleníky dle ČSN EN 14404 Cena

1010-0005 892 892

1010-0012 871 871

1010-0019 908 908

1020-0002 734 734

1020-0005 790 790

1040-0001 631 631

1040-0002

1040-0003

1040-0011 420 420

1051-0006

Kód Podlahářské nákoleníky Fento Cena

1051-0014

1051-0015

Kód Chrániče loktů Cena

1020-0003 Chránič lokte ELBO Light, materiál PU pěna, upínání tex lním páskem se suchým zipem modrý 415 415
1010-0015 Chránič lokte ELBO, pryžový materiál, upínání tex lní gumou s otvory na knoflíky, černý 861 861

Kód Náhradní díly Cena

7010-0020 Nákoleník ALLROUND Neopren náhradní tex lní potah, černý, cena za pár 494 494
7040-0007 Pásek náhradní gumový pro nákoleník HORNÍK, KASTEN, HARMONICA černý 43 43
7060-0003 Knoflíky náhradní pro upevnění pásku nákoleníku HORNÍK, FIFTY černý 20 20
7050-0002 Pásek upínací náhradní tex lní se suchým zipem pro nákoleník FENTO 200 PRO a 400 PRO, 2 ks, černý 443 443
1061-0001 Polštářek tlumící náhradní pro nákoleník FENTO 200 PRO, 2 ks, černý

7050-0007 37 37

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. 

Pokud něco postrádáte v naší nabídce, dejte nám, prosím vědět.
Objednávky, poptávky nebo dotazy směřujte na:

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

Vaše 
sleva: 

Vaše 
cena

Nákoleník KASTEN ČSN EN 14404 DIN 23311 Form B s upínacími páskami z tex lní gumy mimo kolenní 
jamku, vnější materiál z černé gumy s výplní z odolné měkké pěnové gumy, černý, cena za pár
Nákoleník GÄRTNER ČSN EN 14404 DIN 23311 Form B s upínacími páskami z tex lní gumy mimo kolenní 
jamku, vnější materiál z černé gumy s výplní z odolné měkké pěnové gumy, černý, cena za pár
Nákoleník HARMONIKA ČSN EN 14404 s dlouhými upínacími páskami z tex lní gumy mimo kolenní 
jamku, vnější materiál z černé gumy se sklady chrání koleno, s pěnovou plastovou výplní, prodloužený na 
holeň pro snížení tlaku, černý, cena za pár
Nákoleník KASTEN ČSN EN 14404 s upínacími páskami z tex lní gumy mimo kolenní jamku, vnější 
materiál gumě podobný plast s výplní z odolné měkké pěnové gumy, nezanechávající šmouhy, bílý, cena 
za pár
Nákoleník HARMONIKA ČSN EN 14404 s upínacími páskami z tex lní gumy mimo kolenní jamku, vnější 
materiál gumě podobný plast se sklady přes koleno, s pěnovou plastovou výplní, bílý, cena za pár
Nákoleník HORNÍK ČSN EN 14404 DIN 23311 Teil 2 s gumovými upínacími páskami mimo kolenní jamku, 
černý gumový blok pro  klouzání, vnější materiál tvarovaný odolný plast s kloubem uvnitř s pěnovou 
výstelkou, oranžový, cena za pár
Nákoleník HORNÍK ČSN EN 14404 ergonomický, s gumovými upínacími páskami mimo kolenní jamku, 
gumový blok pro  klouzání, vnější materiál tvarovaný odolný plast s kloubem, uvnitř s pěnovou 
výstelkou, s přinýtovanou pogumovanou pevnou látkou se stahovacími pásky pro ochranu holeně (délka 
31 x šířka 23,5 cm), oranžový, cena za pár

1 267 1 267

Nákoleník HORNÍK ČSN EN 14404 ergonomický s gumovými upínacími páskami mimo kolenní jamku, 
gumový blok pro  klouzání, vnější materiál tvarovaný odolný plast s kloubem, uvnitř s pěnovou 
výstelkou, s přinýtovanou širokou pogumovanou pevnou látkou se stahovacími pásky pro ochranu 
holeně a lýtka (délka 31 x šířka 23,5 cm), oranžový, cena za pár

1 338 1 338

Nákoleník ULTRA tvarovaný, materiál kvalitní pěnový PU, vnějšek tvrzený, přišitý upínací pásek se suchým 
zipem, modrý, cena za pár
Nákoleník ALLROUND Neopren s tex lními upínacími páskami se suchým zipem mimo kolenní jamku, 
vnější materiál neoprén povrstvený PU s komfortní měkkou výstelkou, černý, cena za pár 1 050 1 050

Vaše 
cena

Nákoleník FENTO 200 Pro ČSN EN 14404, nízký tlak na kolena 11,3 - 13,5 N, prémiová třída, obdélníkový 
tvar, velmi lehký a robustní, široké upínací pásky, cena za pár 3 262 3 262

Nákoleník FENTO 400 Pro MAXI  ČSN EN 14404, nízký tlak na kolena 11,3 - 13,5 N, prémiová třída, 
obdélníkový tvar, velmi lehký a robustní, široké upínací pásky, cena za pár 4 536 4 536

Vaše 
cena

Vaše 
cena

1 180 1 180
Pásek náhradní pro nákoleník GÄRTNER, HARMONIKA, SICHEL, ELBO tex lní guma s otvory 
41x4cm modrý

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 ceníkupozbývají platnost veškeré předchozí nabídky. Firma TAKOS si vyhrazuje právo na jakékoliv změny cen 

bez předchozího upozornění.  



www.takos.cz

Sokolovská 184, 180 00 Praha 8

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

TAKOS s.r.o.

tel.: +420 296 150 111                        


