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Generální ceník pro zastoupení

Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0 %

Platnost od: 25. 2. 2022

Kód Polomasky a celoobličejové masky Cena

SR900 949 949

SR100 999 999

Kód Cena

R01-2001 Náhradní hlavový kříž k polomasce SR 100 a 90-3, textilní guma s polštářkem na temeno hlavy 234 234
R01-1203 Náhradní hlavový kříž k celoobličejové masce SR 200, textilní síťka přes temeno hlavy 

R01-1204 407 407

774 774

Ochranné samolepící folie SR343 na celoobličejovou maskou SR200 s PC zorníkem balení 10 ks 497 497

666 666

SR345

SR346

Ochranné samolepící folie na celoobličejovou maskou SR200 skleněný zorník balení 10 ks 497 497

Náhradní laminovaný skleněný zorník pro celoobličejovou masku SR 200

Náhradní polykarbonátový zorník odolný proti poškrábání pro celoobličejovou masku SR 200

SR64-H09-0301 262 262

Ubrousky čistící Sundström pro masku a polomasku SR200 SR100 SR900 pro denní použití 6 6

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

Vaše 
sleva: 

Vaše 
cena

Moderní výkonná polomaska, nealergický materiál lícnice (moderní polymer TPE-PP), systém s 1 
filtrem řady SR a 2 výdechovými ventily), jednoduchý upínací systém se smyčkou přes temeno 
hlavy, barva šedá, velikosti S,M,L
Moderní výkonná polomaska nealergický materiál lícnice (silikonový kaučuk), systém s 1 filtrem 
řady SR a 2 výdechovými ventily), jednoduchý upínací systém, velikosti S/M, M/L a L/XL

SR100-
PREMIUM 
PACK H05-0002

Sada polomaska SR 100, nealergický materiál lícnice (silikonový kaučuk), vč. filtru A1 a P3, balení 
5 ks předfiltru s držákem, 1 ks čistícího ubrousku 1 326 1 326

SR100-
Pandemic Flu 
Kit H05-5812M

Sada polomaska SR 100, nealergický materiál lícnice (silikonový kaučuk), vč. filtru P3, balení 5 ks 
předfiltru s držákem, 1 ks čistícího ubrousku

1 093 1 093

SR200PC-H01-
1212

Moderní výkonná celoobličejová maska, nealergický materiál lícnice (silikonový kaučuk), systém s 
1 filtrem řady SR a 2 výdechovými ventily), polykarbonátový zorník jednoduchý 6 -ti bodový upínací 
systém, extrémně vysoký ochranný faktor přes 60000

4 690 4 690

SR200GV-H01-
1312

Moderní výkonná celoobličejová maska, nealergický materiál lícnice (silikonový kaučuk), systém s 
1 filtrem řady SR a 2 výdechovými ventily), skleněný bezpečnostní, laminovaný skleněný zorník, 
jednoduchý 6 -ti bodový upínací systém, extrémně vysoký ochranný faktor přes 60000

7 085 7 085

SR200ALPC 
H03-1012

Moderní výkonná celoobličejová maska, nealergický materiál lícnice (silikonový kaučuk), systém s 
1 filtrem řady SR a 2 výdechovými ventily), polykarbonátový zorník jednoduchý 6 -ti bodový upínací 
systém, vstup na připojení ke tlakovému vzduchu, tenká tlaková hadice, redukční ventil SR350 
tlakový vzduch s opaskem

13 809 13 809

SR200ALGV 
H03-1212

Moderní výkonná celoobličejová maska, nealergický materiál lícnice (silikonový kaučuk), systém s 
1 filtrem řady SR a 2 výdechovými ventily), skleněný zorník jednoduchý 6 -ti bodový upínací 
systém, vstup na připojení ke tlakovému vzduchu tenká tlaková hadice, redukční ventil SR350 
tlakový vzduch s opaskem

16 562 16 562

Příslušenství pro polomasky a celoobličejové 
masky

1 206 1 206
Sada ventilů pro celoobličejovou masku SR 200: 3 nádechové ventily, 2 výdechové ventily, 2 kryty 
ventilů a 2 čepičky 

SR339-H09-
0112

Taštička SR339 pro ukládání polomasky s filtrem, poloválcová pevná konstrukce, zavírání na 
suchý zip, možnost upevnění na opasek 

SR343-T01-
1204
SR344-T01-
1214

Box skladovací pro celoobličejové masky s filtrem nebo 2 polomasky s filtrem nebo 2 ú nikové 
masky typ S, průhledné víko s pojistným uzavíráním, umístitelné na stěnu
Ochranná kukla kombinovatelná s polomaskou nebo celoobličejovou maskou SR 90, 100 nebo 200 
z oranžového chemicky odolného materiálu a integrovaným nemlživým zorníkem, upevnění na 
polomasku pomocí držáku předfiltru

2 197 2 197

Ochranná kukla kombinovatelná s polomaskou nebo celoobličejovou maskou SR 90, 100 nebo 200 
z oranžového chemicky odolného materiálu a integrovaným nemlživým zorníkem, upevnění na 
polomasku pomocí držáku předfiltru, protažená jako halena bez rukávů až k pasu, možnost praní  

2 480 2 480

SR353-T01-
1205
SR365-T01-
1203

3 355 3 355

SR366-R01-
1201

1 169 1 169

Ochranná kukla kombinovatelná s polomaskou nebo celoobličejovou maskou SR 90, 100, 900 
nebo 200 z netkaného materiálu a integrovaným zorníkem, upevnění na polomasku pomocí držáku 
předfiltru

SR5226-H09-
0402
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Kód Únikové ochranné dýchací masky Cena

Kód Cena

SR221 46 46

SR217 212 212

SR218-3 257 257

SR295 430 430

SR297 337 337

SR298 411 411

SR299 751 751

SR315 296 296

294 294

222 222

SR280-3 Adaptér filtrů SR na šroubovací konektor k obličejové masce 339 339
R01-0605 Nový držák předfiltru SR pro uchycení předfiltru na filtr SR 50 50

Kód Filtro-ventilační dýchací jednotky Cena

Kód Dýchací jednotka napájená tlakovým vzduchem Cena

SR99-H03-2810

SR76-3M-H15-
0612

Úniková kukla SR77, chrání proti chemikáliím a kouři ve škále filtru ABEK1-Hg a pevným a 
kapalným částicím v kategorii P3, látková brašnička, možnost připevnění na opasek, nízká 
hmotnost, jednotná velikost, skladovatelnost až 10 let, M - mobilní

4 838 4 838

SR76-3S-H15-
0512

Úniková kukla SR77, chrání proti chemikáliím a kouři ve škále filtru ABEK1-Hg a pevným a 
kapalným částicím v kategorii P3, nízká hmotnost, jednotná velikost, skladovatelnost až 10 let, S - 
stabilní

4 407 4 407

SR77-3M-H15-
3512

Úniková kukla SR77, chrání proti chemikáliím a kouři ve škále filtru ABEK a pevným a kapalným 
částicím v kategorii P3, navíc proti CO, látková brašnička, možnost připevnění na opasek, nízká 
hmotnost, jednotná velikost, skladovatelnost až 10 let, M - mobilní

5 312 5 312

SR77-3S-H15-
3412

Úniková kukla SR77, chrání proti chemikáliím a kouři ve škále filtru ABEK a pevným a kapalným 
částicím v kategorii P3, navíc proti CO,  nízká hmotnost, jednotná velikost, skladovatelnost až 10 
let, S - stabilní provedení pro uležení na stanoveném místě

4 836 4 836

Dýchací filtry pro polomasky a celoobličejové 
masky
Předfiltr P na zachycování hrubého prachu a nečistot, šetří náklady na filtry, balení 5 ks, cena za 
balení
Filtr protiplynový A1 proti organickým plynům a parám s teplotou varu vyšší než 65°C; jednoduše 
kombinovatelný s filtrem P3 SR510 proti pevným částicím a aerosolům
Filtr protiplynový A2 proti organickým plynům a parám s teplotou varu vyšší než 65°C; jednoduše 
kombinovatelný s filtrem P3 SR510 proti pevným částicím a aerosolům
Filtr protiplynový K2 proti plynům a parám čpavkové povahy; jednoduše kombinovatelný s filtrem 
P3 SR510 proti pevným částicím a aerosolům, vyšší účinnost filtru
Filtr protiplynový A1B1E1K1 proti organickým, anorganickým, kyselým a čpavkovým parám a 
výparům; jednoduše kombinovatelný s filtrem P3 SR510 proti pevným částicím a aerosolům
Filtr protiplynový AX proti organickým plynům a parám s teplotou varu nižšší než 65°C; jednoduše 
kombinovatelný s filtrem P3 SR510 proti pevným částicím a aerosolům
Filtr protiplynový A1B1E1K1HgP3 proti organickým, anorganickým, kyselým, čpavkovým a 
rtuťovým parám a výparům a proti pevným částicím a aerosolům
Filtr protiplynový A1B1E1 proti organickým, anorganickým a kyselým parám a výparům; jednoduše 
kombinovatelný s filtrem P3 SR510 proti pevným částicím a aerosolům

SR316 H02-
4212

Filtr protiplynový K1 proti plynům a parám čpavkové povahy; jednoduše kombinovatelný s filtrem 
P3 SR510 proti pevným částicím a aerosolům

SR510-H02-
1312

Filtrem P3 proti pevným částicím, mlhám a aerosolům netoxického rázu; jednoduše 
kombinovatelný s protiplynovými filtry

SR500-H06-
0112

Filtroventilační jednotka Sundström SR 500, kompaktní design, elektronicky řízená, možnost 
nastavení 2 stupňů průtoku, ergonomický opasek, kompaktní baterie vyměnitelná při provozu, 
výběr z množství ochranných kukel, provozní hmotnost 2630 g, kategorie jednotky TM3

24 481 24 481

SR500EX-H06-
2012

Filtroventilační jednotka Sundström SR 500 EX, kompaktní design, elektronicky řízená, možnost 
nastavení 2 stupňů průtoku, ergonomický opasek, kompaktní baterie vyměnitelná při provozu, 
výběr z množství ochranných kukel, provozní hmotnost 2630 g, kategorie jednotky TM3, EX 
ochrana - použití dio prostředí s nebezpečím výbuchu

43 328 43 328

SR700-H06-
7010

Filtroventilační jednotka Sundström SR 700, na ochranu proti částicím, lehký kompaktní design, 
elektronicky řízená, možnost nastavení 2 stupňů průtoku, ergonomický opasek, kompaktní baterie 
vyměnitelná při provozu, výběr z množství ochranných kukel, provozní hmotnost 2530 g, kategorie 
jednotky TM3

18 817 18 817

SR307-H03-
1412

Jednotka Sundström SR 307 pro bezpečné napájení polomasek a celoobličejových masek SR 
dýchatelným tlakovým vzduchem, disk vkládaný do manžety pro filtr, tenká tlaková hadice, 
redukční ventil a tlumič hluku, kompaktní design, možnost nastavení průtoku nad úroň normy, 
opasek

5 842 5 842

SR350 R03-
1001

Jednotka Sundström SR 350 pro bezpečné napájení polomasek a celoobličejových masek SR 
dýchatelným tlakovým vzduchem přes tenkou tlakovou hadici AIRLINE A, redukční ventil a tlumič 
hluku, bez opasku a hadice

4 495 4 495

SR507-H03-
0612

Jednotka Sundström SR 507 pro bezpečné napájení kukel dýchatelným tlakovým vzduchem, 
redukční ventil a tlumič hluku s připojením na silné hadice, kompaktní design, možnost nastavení 
průtoku nad úroň normy, opasek, výběr z množství ochranných kukel

5 886 5 886

Filtrační stanice Sundström SR 99 pro vyčištění tlakového vzduchu na předepsaný dýchatelný 
vzduch k napájení masek a kukel, obsahuje odlučovač, předfiltr, hlavní filtr s patronou aktivního 
uhlí

21 124 21 124
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SR358-5

SR358-20

SR359-5

R03-1003

Kód Cena

SR221 46 46

222 222

584 584

823 823

266 266

115 115

Kód Cena

SR540

Kód Cena

Tlaková hadice SR 358 5 m pro vyčištěný dýchatelný tlakový vzduch k napájení masek a kukel, 
materiál pvc vyztužený polyesterem, barva zelená

3 247 3 247

SR358-10-H03-
3010

Tlaková hadice SR 358 10 m pro vyčištěný dýchatelný tlakový vzduch k napájení masek a kukel, 
materiál pvc vyztužený polyesterem, barva zelená

4 090 4 090

Tlaková hadice SR 358 20 m pro vyčištěný dýchatelný tlakový vzduch k napájení masek a kukel, 
materiál pvc vyztužený polyesterem, barva zelená

6 922 6 922

Tlaková hadice SR 359 5 m pro vyčištěný dýchatelný tlakový vzduch k napájení masek a kukel, 
materiál EPDM (pryž) vyztužený polyesterem, barva černá

4 808 4 808

SR359-10-H03-
3110

Tlaková hadice SR 359 10 m pro vyčištěný dýchatelný tlakový vzduch k napájení masek a kukel, 
materiál EPDM (pryž) vyztužený polyesterem, barva černá

5 893 5 893

Tenká tlaková hadice hadice AIRLINE A mezi redukční ventil SR350 a celoobličejovou masku 
SR200, včetně rychlospojek

2 677 2 677

Filtry pro filtroventilační jednotky SR 500, SR 500 
EX a SR 700
Předfiltr P na zachycování hrubého prachu a nečistot, šetří náklady na filtry, balení 5 ks, cena za 
balení

SR510-H02-
1312

Filtrem P3 proti pevným částicím, mlhám a aerosolům netoxického rázu; jednoduše 
kombinovatelný s protiplynovými filtry

SR518-H02-
7012

Filtr protiplynový typ A proti organickým plynům a parám musí být vždy v kombinaci s filtrem P3 SR 
510 proti pevným částicím a aerosolům; jednoduše kombinovatelný s předfiltrem P SR 221 
prodlužující životnost

SR515 H02-
7112

Filtr protiplynový typ A1B1E1 proti organickým, anorganickým a kyselým parám a výparům musí 
být vždy v kombinaci s filtrem P3 SR 510 proti pevným částicím a aerosolům; jednoduše 
kombinovatelný s předfiltrem P SR 221 prodlužující životnost

SR597-H02-
7212

Filtr protiplynový typ A1B2E2K1 proti organickým, anorganickým, kyselým a čpavkovým parám a 
výparůmmusí být vždy v kombinaci s filtrem P3 SR 510 proti pevným částicím a aerosolům; 
jednoduše kombinovatelný s předfiltrem P SR 221 prodlužující životnost

1 091 1 091

SR599-H02-
7312

Filtr protiplynový typ A1B2E2K1HgP3 proti organickým, anorganickým, kyselým, čpavkovým a 
rtuťovým parám a výparům a proti pevným částicím a aerosolům 1 398 1 398

SR710-H02-
1512

Filtr částicový P proti pevným částicím a aerosolům; jednoduše kombinovatelný s předfiltrem P SR 
221 prodlužující životnost

SR336 T01-
2001

Ochranný kryt filtru z ocelové mřížky před jiskrami a okujemi při svařování, řezání plamenem a 
broušení

Kukly k filtroventilačním a tlakový dýchacím 
přístrojům Sundström

SR520S/M-H06-
0312

Superlehká ochranná kukla SR 520, povrstvený nylon, zorník odolný proti nárazu a chemikáliím, 
modrá, vč. hadice pro přívod vzduchu, kat. TH3/LDH3, nastavitelný hlavový kříž, velikost malá - 
střední

2 668 2 668

SR530-H06-
0412

Superlehká ochranná kukla SR 530, prodloužená na ramena, povrstvený modrý nylon, zorník 
odolný proti nárazu a chemikáliím, modrá, vč. hadice pro přívod vzduchu, nastavitelný hlavový kříž, 
kat. TH3/LDH3

3 469 3 469

Kukla ventilovanná výklopný štít štít s odděleným prostorem pro obličej a přilba, vč. hadice pro 
přívod vzduchu, nastavitelný hlavový kříž,  kat. TH3/LDH3 Doprodej 6 568 6 568

SR540EX-H06-
6012

Kukla ventilovanná výklopný štít štít s odděleným prostorem pro obličej a přilba, vč. hadice pro 
přívod vzduchu, nastavitelný hlavový kříž,  kat. TH3/LDH3 Doprodej 9 085 9 085

SR561-H06-
5012

Superlehká ochranná kukla SR 562, dlouhá na ramenau, výměnný potah z bílého TYVEKu, zorník 
odolný proti nárazu a chemikáliím, vč. hadice pro přívod vzduchu, nastavitelný hlavový kříž, kat. 
TH3/LDH3

3 548 3 548

SR562-H06-
5112

Superlehká ochranná kukla SR 562, krátká na bradu, výměnný potah z bílého TYVEKu, zorník 
odolný proti nárazu a chemikáliím, vč. hadice pro přívod vzduchu, nastavitelný hlavový kříž, kat. 
TH3/LDH3

3 564 3 564

SR570-H06-
6512

Kukla dýchací SR570 ochranný výklopný štít, možnost připojení sluchátek, včetně 1 ochranné folie, 
oddělený prostor pro obličej, vč. hadice pro přívod vzduchu, nastavitelný hlavový kříž,  kat. 
TH3/LDH3

8 761 8 761

SR580-H06-
8012

Kukla ochranná přilba SR 580 s pevným integrovaným štítem, oddělený prostor pro obličej a přilba, 
vč. hadice pro přívod vzduchu, nastavitelný hlavový kříž,  kat. TH3/LDH3

11 134 11 134

SR580-587 
H06-8510

Kukla ochranná přilba SR 580 s pevným integrovaným štítem a předvěšeným pozlaceným 
zorníkem, oddělený prostor pro obličej a přilba, vč. hadice pro přívod vzduchu, nastavitelný hlavový 
kříž,  kat. TH3/LDH3

16 309 16 309

SR580-SR584 
H06-8310

Kukla ochranná přilba SR 580 s pevným integrovaným štítem, oddělený prostor pro obličej a přilba 
as navěšenou svářecí předsádkou SR 584, vč. hadice pro přívod vzduchu, nastavitelný hlavový 
kříž,  kat. TH3/LDH3

14 649 14 649

Dýchací filtroventilační přístroje – sady jednotka s 
kuklou Sundström 
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Kód Cena

R06-0103 Nabíječka SUNDSTRÖM pro baterii k filtračně ventilační jednotce SR 500 Li-Ion 2,2 Ah černá
R06-0108 Baterie pro filtračně ventilační jednotku SUNDSTRÖM SR 500 Li-Ion 2,2 Ah, modrá
R06-0504 Potní pásek SR 544 pro kuklu SUNDSTRÖM SR 540, 560, 561 černý 193 193
R06-0616 Zorník PC pro kuklou SUNDSTRÖM SR 570 těsnění na okraji včetně doplňků čirý 856 856
R06-0701 Adaptér filtrů pro filtračně ventilační jednotku SUNDSTRÖM SR 700 černý 348 348
R06-0708 Baterie pro filtračně ventilační jednotku SUNDSTRÖM SR 700 Li-Ion 14,8V 2,2 Ah modrá
R06-0808 Zorník PC pro kuklou SUNDSTRÖM SR 580, těsnění na okraji, čirý 558 558
R06-0809 Potní pásek pro kuklou SUNDSTRÖM SR 580 černý 236 236
R06-2002 Baterie pro filtračně ventilační jednotku SUNDSTRÖM SR 500 EX Li-Ion 14,8V 2,1 Ah černá

Hadice dýchací polyuretanová, délka 0,9 m, ke kukle SR 540, obleku Microguard

T01-1216

T06-0502 Zorník SR545 PC pro kuklou SUNDSTRÖM SR 540 náhradní včetně upínek čirý 342 342
T06-0807 Těsnění obličejové ke kukle Sundström SR580 nylon s koženou ochrannou zástěrkou černé
T06-0808 Zástěra kožená ke kukle Sundström SR580/584 kryt boků hrudíku a krku suché zipy černá

Náhradní potah na ochrannou kuklu SR 562, krátká na krk, z TYVEKu, zorník odolný proti nárazu a c 1361

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:
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SR500-200 
H06-0812

Sada 500-200 SUNDSTRÖM - filtroventilační dýchací jednotka s opaskem a indikátorem průtoku 
vč. celoobličejové masky SR 200, 8-mi hodinová baterie, nabíječka

25 450 25 450

SR500-520M/L 
H06-0612

Sada 520 SUNDSTRÖM - filtroventilační dýchací jednotka s opaskem a indikátorem průtoku vč. 
kukly SR520/ML, 8-mi hodinová baterie, nabíječka

24 573 24 573

SR500-530-
H06-0912

Sada 530 SUNDSTRÖM - filtroventilační dýchací jednotka s opaskem a indikátorem průtoku vč. 
kukly SR530, 8-mi hodinová baterie, nabíječka

25 241 25 241

SR500-SR570-
H06-6612

Sada 570 SUNDSTRÖM - filtroventilační dýchací jednotka s opaskem a indikátorem průtoku vč. 
kukly SR570, 8-mi hodinová baterie, nabíječka

29 758 29 758

SR500-561 
H06-5212

Sada 561 SUNDSTRÖM - filtroventilační dýchací jednotka s opaskem a indikátorem průtoku vč. 
kukly SR561, včetně 1 náhradního potahu na kuklu, 8-mi hodinová baterie, nabíječka

26 164 26 164

SR500-580-584-
H06-8410

Sada 580/584 SUNDSTRÖM - filtroventilační dýchací jednotka s opaskem a indikátorem průtoku 
vč. kukly Souprava Sundström ventilátor SR500 a kukla SR580 s svářečkou předsádkou SR584 
modro/černá, 8-mi hodinová baterie, kožený pásek, nabíječka

36 458 36 458

SR700-200-
H06-7110

Sada SUNDSTRÖM SR 700-200 - filtroventilační dýchací jednotka SR 700 s opaskem a 
indikátorem průtoku vč. celoobličejové masky SR 200, 8-mi hodinová baterie, nabíječka

23 325 23 325

SR700-592 
H06-4712

Sada 592 SUNDSTRÖM - filtroventilační dýchací jednotka ST' 700 s opaskem a indikátorem 
průtoku a svářečská kukla SR 592 modro/černá, 8-mi hodinová baterie, kožený pásek, nabíječka

34 612 34 612

Příslušenství a náhradní díly pro dýchací masky, 
kukly a přístroje Sundström

4 500 4 500
6 550 6 550

6 312 6 312

16 794 16 794
SR503-T06-
0103

Opasek Sundström SR503 pro jednotku SR 500 a 700, náhraní, materiál kůže/plast (pro připojení k 
jednotce), černý

2 173 2 173

SR504-T06-
0104

Opasek Sundström SR503 pro jednotku SR 500 a 700, náhraní, guma/plast (pro připojení k 
jednotce), černý

1 649 1 649

SR505-T06-
0102

Taška SUNDSTRÖM SR505, pro transport a ukládáná jednotky a kukly, zapínání na zip, boční 
kapsy, černo/modrá

1 721 1 721

SR541-R06-
0501

1 379 1 379

Hadice SR550 dýchací polyuretanová k masce SR 200 pro připojení s jednotkou SR500 nebo 
SR700, délka 0,9 m, černá

1 737 1 737

SR551 T01-
1218

Hadice dýchací pyžová k masce SR 200 pro připojení s jednotkou SR500 nebo SR700, délka 0,7 
m, černá

2 992 2 992

1 789 1 789
4 899 4 899

SR561HL R06-
5001

Náhradní potah na ochrannou kuklu SR 561, prodloužená na ramena z TYVEKu, zorník odolný 
proti nárazu a chemikáliím, bílá

1 266 1 266

SR562HS R06-
5101

1 361

tel.: +420 296 150 111                 
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