SEZNAM PRODEJEN OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
Pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla proti účinkům otravných látek, biologických prostředků, radioaktivního prachu a průmyslových škodlivin jsou při dlouhodobém vycestování do zahraničí i pro další zájemce v ČR možnosti nákupu ochranných prostředků v prodejnách dle uvedeného seznamu. Sortiment prodeje mohou upřesnit jednotlivé prodejny. Při použití je nutno dbát pokynů výrobce.
region hl. m. Praha
3M s.r.o.
Adresa: Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4 
Telefon: 261 380 111, 261 380 400 
	Fax: 261 380 110 
	Pouze sídlo firmy: p. Rozenský, mobil 724 330 388 
	Sortiment prodeje: Filtrační masky proti prachu, pro práci v plynu, obličejové masky systémy s turbodmychadly
PÍCHA
Adresa: 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Telefon a fax: 266 313 167, 266 315 288 
	Sortiment prodeje: Kompletní sortiment ochranných pomůcek
KLIMAFIL s.r.o.
Adresa: Slunečná 2, 100 00 Praha 10 
	Telefon a fax: 274 778 623 
	Sortiment prodeje: Průmyslové filtry s odbornou zárukou, chemické filtry, vzduchotechnika
AZ TECH s.r.o
Adresa: Přílepská 1692, Roztoky u Prahy 
	Telefon: 233 910 077 
Fax: 233 910 078 
	Sortiment prodeje: Filtrační masky proti prachu, pro práci v plynu, obličejové masky systémy s turbodmychadly
Distribuce: - pouze při velkých zakázkách
CANIS SCAFETY, a.s.
Adresa: Poděbradská 59/260, Praha 9 - Hloubětín 
	Telefon: 281 866 105, 
Fax: 281 867 486 
	Sortiment prodeje: Filtrační masky proti prachu, pro práci v plynu, obličejové masky systémy s turbodmychadly
	
DRÄGER SAFETY s.r.o.
Adresa: Pod Sychrovem I - 64, 101 00 Praha 10 
	Telefon: 272 760 142, 272 011 851/2 
	Fax: 272 767 414 
	E-mail: draeger.st@draeger.cz 
Web: www.draeger.cz 
	Sortiment prodeje: Kompletní sortiment ochranných pomůcek - respirátory, polomasky, celoobličejové masky, filtry 
	Detekční technika - detekční trubičky, přenosné a stacionární detektory plynů, nebezpečných, toxických i bojových látek 
	Dýchací technika - izolační vzduchové a kyslíkové dýchací přístroje 
	Sebezáchranné prostředky - únikové masky, kukly, dýchací přístroje, apod. 
Alkotesty - přenosné přístroje pro přesné měření alkoholu v dechu 
	Termokamery - pro záchranářské i průmyslové využití 
	Ochranné obleky - protichemické, protižárové, proti hořlavinám, páře, i přetlakové 
Vyskotlaké vzduchové kompresory, kyslíkové plničky, zařízení pro míchání nitroxových směsí, vysokotlaké rozvody, plnící stanice (na klíč) 
	Kompletní vybavení dílen chemicko-technické služby na klíč, včetně zkušebních a měřících zařízení (dynamické zkušební stolice, měřící skříňky, ...) 
	Přetlakové filtroventilační systémy pro ochranné kryty, stany, kontejnery, vozidla 
	Profesionální komunikační systémy „Hands free“ 
	Zásahová obuv, ochranné přilby a příslušenství 
Trenažéry a cvičné polygony pro výcvik uživatelů dýchací techniky (na klíč) 
	Kvalifikovaný servis se středisky v Praze a Vítkovicích 
OPZ - ŠEBESTA s.r.o.
Sídlo: K sokolovně 219, 104 00 Praha 10 - Uhřiněves 
	Kontaktní osoba: Ing. Libor Šebesta 
	Adresa: ul. Přátelství 141/93, 110 00 Praha 10 - Uhřiněves 
Telefon: 267 711 724, 602 283 023, 603 547 569 
	Fax: 267 711 724 
	E-mail: praha@opz.cz , sklad@opz.cz 
	Webové stránky: www.opz.cz, www.plastenky.cz 
Výroba a prodej: Prostředky ochrany povrchu těla (pláštěnky, bundy, kalhoty návleky na ruce a nohy)
TAKOS s.r.o.
Adresa: Heydukova 7, 180 00 Praha 8 
Telefon:284 826 625, 284 826 641 
	E-mail: info@takos.cz 
	Webové stránky: www.takos.cz 
	Sortiment prodeje: Komplexní ochrana dýchacích cest a povrchu těla: ochranné masky, filtry,oděvy, respirátory apod. pro pracovní činnost práci i krizové situace; možný nákup a kompletní přehled výrobků po internetu na www.takos.cz
PRACOVNÍ ODĚVY PRAHA Lukáš Kořínek
Sídlo: Bernolákova 1166/5, 142 00 Prah 4 - Krč 
www stránky: www.pracovni-odevy.cz 
	Telefon: p. Stráník 777 648 065 
	Provozovny: 
	adresa: Vinohradská 140, Praha 3, Vinohrady 
	telefon: (+420) 271 735 930
	adresa: Husitská 5 Praha 3, Žižkov 
telefon: (+420) 222 540 856
	adresa: Bělehradská 3, Praha 4, Nusle 
	telefon: (+420) 241 740 180
adresa: Komunardů 15, Praha 7 - Holešovice 
	telefon: (+420) 283 871 542
	adresa: Svatovítská 14, Praha 6 - Dejvice 
	telefon: (+420) 224 325 997
	Sortiment prodeje: Kompletní sortiment ochranných pomůcek 



