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Generální ceník pro zastoupení

Nabídka v cenách bez DPH a dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0 %

Platnost od: 3 . 8. 2022

Kód Přilby Cena

VC25 381 381

VC25RP 381 381

VCMS 460 460

VCNEO 573 573

JFH 535 535

VC-MS Ochranná přilba LEZEC, bez štítku, 4- bodový podbradní pásek, upínání pomocí račny, EN 397 940 940
VC-HYKAB Přilba HYKAB potravinářská větrací otvory 4 bodový plastový kříž, ČSN EN 812 175 175

VC/MASTER/6 252 252

230 230

VC-PF-6 266 266

PCG 679 679

INTEX

VC/VL

Kód Příslušenství Cena

HXSBVCL Kožený potní pásek dokola obvodu hlavového kříže náhradní, 380 mm 104 104
HXSBVCT Textilní potní pásek dokola obvodu hlavového kříže náhradní, 380 mm 104 104
HXCSVL Kožený nastavitelný podbradní pásek pro přilby VOSS 102 102

Čtyřbodový látkový tkaný nastavitelný podbradní pásek se sponami pro přilby VOSS 325 325

VCKAN90/6 195 195

VCKANW 258 258

HXVNSL 479 479

HXVCVL 650 650

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.". (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:

www.takos.cz

TAKOS s.r.o. Sokolovská 184, 180 00 Praha 8
e-mail: sales@takos.cz, info@takos.cz

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

Vaše 
sleva: 

Vaše 
cena

First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu basetbalové 
čepice
First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu  basetbalové 
čepice, zkrácený štítek
First Base Modern Style Cap - moderní lehká ochranná přilba se síťovou ventilací, EN 812 v 
registrovaném designu s flexibilní skořepinou
First Base Neo Cap - moderní lehká ochranná přilba se síťovou ventilací, EN 812 v registrovaném 
designu s flexibilní skořepinou
Ochranná přilba MALÝ HASIČ oranžová, zkrácený štítek, bílý ochranný okraj s podbradním 
páskem, včetně koženého podbradního pásku, EN 397

Průmyslová ochranná přilba MASTER PE, klasický tvar, 6-ti bodový látkový kříž, prodloužená týlní 
ochrana, potní pásek po obvodu pásky hlavového, šterbina pro příslušenství 

VC/
DEFENDER/6

Průmyslová ochranná přilba DEFENDER PE, klasický tvar, 6-ti bodový látkový kříž, prodloužená 
týlní ochrana, potní pásek po obvodu pásky hlavového, šterbina pro příslušenství 
Průmyslová ochranná přilba PROFILER PE, klasický tvar, 6-ti bodový látkový kříž, miništítek 
vpředu, kompaktní tvar, potní pásek po obvodu pásky hlavového, šterbina pro příslušenství 
Ochranná Přilba PCG polykarbonát zesílený skelnými vlákny, použití do teplých provozů HH, 
ochrana proti postřiku taveninou MM
Ochranná Přilba INTEX pryskyřicová skořepina zesílená skelnými vlákny, kulatý rovný štítek, 
použití do teplých provozů HH, ochrana proti postřiku taveninou MM 1 282 1 282

Průmyslová ochranná přilba VISORLite, HDPE, klasický tvar, zkrácený kšilt, integrovaný oční  štít 
oboustranně chráněný proti poškrábání, 6-ti bodový látkový kříž, prodloužená týlní ochrana, 
štěrbina pro příslušenství 

1 172 1 172

Vaše 
cena

HXCSV/
GABELKR

Náhradní 6- ti bodový látkový kříž KAN 90/6 s textilním potním páskem do přileb VOSS - INAP, 
MASTER, INTEX, PCG, JFH
Náhradní 6- ti bodový látkový kříž KAN-W s koženým potním páskem a pěnovou výstélkou do 
přileb VOSS - INAP, MASTER, INTEX, PCG, JFH
Kožená plachetka 480 x 200 mm chránící týl k upevnění do přileb VOSS - INAP, MASTER, INTEX, 
PCG, JFH
Náhradní obličejový zorník pro přilbu VISOR LITE, čirý polykarbotát, lakovaný proti poškrábání 
včetně upínacích spon
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