
Ceník ochranné a jednorázové oděvy Indutex

Ceník je platný od 13. 1. 2023 dle Ochodních podmínek Takos
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

Označení Jednorázové ochranné kombinézy

105

133

412

656

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:

Cena bez 
DPH

12004531-5     
(S-XXL)

Kombinéza PROPGUARD stažené rukávy a nohavice, typ 5 a 6 NC, pro použití s 
celoobličejovou maskou, je určen pro široká použití Ve strojírenství, povrchových úpravách, 
chemickém průmyslu a práci s odpady, bílá 

55500031-5     
(S-XXL)

Kombinéza PartiGuard Puntiform stažené rukávy a nohavice, typ 5 a 6 NC, pro použití s 
celoobličejovou maskou, je určen pro široká použití Ve strojírenství, povrchových úpravách, 
chemickém průmyslu a práci s odpady, bílá 

54330031-5     
(S-XXL)

Kombinéza JETGUARD 3-B Typ 3, 4 ,5, 6 NBC, stažené rukávy s fixační gumičkou na 
prostředník a palec, pro použití s celoobličejovou maskou, testován proti průniku stříkajících 
chemikálií, je určen pro široká použití v chemickém průmyslu a práci s odpady, vhodný pro 
ev. havarijní zásah při úniku chemikálií, žlutá

54330051-5     
(S-XXL)

Kombinéza JETGUARD 3-B Typ 3, 4 ,5, 6 NBC, integrované návleky na obuv, protiskluzová 
podešev, stažené rukávy s fixační gumičkou na prostředník a palec, pro použití s 
celoobličejovou maskou, testován proti průniku stříkajících chemikálií, je určen pro široká 
použití v chemickém průmyslu a práci s odpady, vhodný pro ev. havarijní zásah při úniku 
chemikálií, žlutá


