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TAKOS s.r.o. www.takos.cz +420 296 150 111

Generální ceník pro zastoupení

Ceny bez DPH dle platný obchodních podmínek OP TAKOS 0 %

Platnost od: 30. 3. 2022

Kód Millenium bezpečnostní obuv Cena

MLPCL 

MFPUL

GPHG3

GPGC3

VOAH3

ATHH3

GOLF3

AFBV1N

ALAB9

GRHN3

GAUS3 732 732

GMNS3

Kód Příslušenství Cena

BDTPUL 256 256

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, SUNDSTROM, VOSS, SCHUBERTH, HELLBERG, GASTON 
MILLE, HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR atd.

Vaše 
sleva: 

Vaše 
cena

Návlek bezpečnostní špice na obuv Millenium Premium široká kompozidová špice, pásek přes 
patu, kategorie S1, barevné kódované velikosti S, M, L šedý 1 243 1 243

Návlek bezpečnostní kompletní špice a planžeta na obuv Millenium FULL, pásek přes patu, 
kategorie S1P, velikosti S, M, L šedý 1 270 1 270

Obuv HOT PEPPER S3 COMPOSITE AN HI SRC, nekovová tužinka ve špici a nekovová 
protipropichová planžety, voděodolný svršek, tepluodolná, kotníčková obuv s ochranou kotníku, 
neklouzavá podešev, černo/šedá

1 628 1 628

Obuv ANTICUT S3 COMPOSITE AN CR HI HRO SRC,  nekovová tužinka ve špici a nekovová 
protipropichová planžety, voděodolný svršek, tepluodolná, kotníčková obuv s ochranou kotníku a 
ochranou proti bočnímu pořezu, podrážka odolná proti kontaktnímu teplu a chladu, neklouzavá 
podešev, černo/šedá

2 275 2 275

Obuv VOLCA S3 HI-3 HRO WG SRC EN ISO 20349: 2010 kotníková ochraná pro svářeče a 
slévače, ochrana nártu, ochrana proti postřiku taveninou, nekovová kompositová špice a 
protipropichová planžeta, podrážka odolná proti kontaktnímu teplu a chladu, neklouzavá podešev, 
černo/oranžová

1 764 1 764

Obuv ATNA TOP S3 HI-3 HRO WG SRC EN ISO 20349: 2010 zvýšená kotníková ochraná pro 
svářeče a slévače, ochrana nártu, zip na jazyku, ochrana proti postřiku taveninou, nekovová 
kompositová špice a protipropichová planžeta, podrážka odolná proti kontaktnímu teplu a chladu, 
neklouzavá podešev, černo/oranžová

2 348 2 348

Obuv GOLF S3 WRU manažerská ochranná polobotka se zbobením, svršek lícová useň, komfortní 
stélka, antibakteriální a antimikotická vnitřní úprava, černá

1 822 1 822

Obuv AIR SCRATCH LADY Aubergine S1P SRC ESD ochranná polobotka s větracími otvory, 
kompositová špice a planžeta, špice a pata s plastovým zesílením, antibakteriální stélka, pánská 
36 - 42, fialová

1 599 1 599

Obuv ALTHEA OBE WRU SRC dámský nazouvací sandál s páskem přes patu,krytá špice,materiál 
mikrovlákno, vel.: 35 - 42,bílá nebo černá 1 369 1 369

Obuv GMS RHIN S3 SRA, nekovová tužinka ve špici a kovová protipropichová planžety, 
voděodolný svršek, tepluodolná, kotníčková obuv s ochranou kotníku, neklouzavá podešev, 
hnědo/černá

1 203 1 203

Obuv GMS Gaura S3, kovová tužinka ve špici a kovová protipropichová planžety, voděodolný 
svršek, kotníčková obuv s ochranou kotníku, olejivzdorná podešev PU/PU, černo/šedá
Obuv GMS MONSTER S3 SRA, nekovová tužinka ve špici a kovová protipropichová planžety, 
voděodolný svršek, kotníčková obuv s ochranou kotníku a paty, svršek z lícové kůže, neklouzavá 
PU/PU podešev, hnědo/černá

1 460 1 460

Vaše 
cena

Pásek náhradní přes patu k bezpečnostní špici Millenium Protect Pie & Premium S1, velikosti S, M, 
L šedý
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