
  

Animal ID  
USPÁVÁNÍ ZVÍŘAT 

Ceník narkotizačních zbraní a materiálu 2018 
VO. CENY PRO CELÁ BALENÍ .  

Nejčastěji požadovaný spotřební materiál (tučně tištěný popis) v menších množstvích je možné 

objednat výhodněji prostřednictvím e-shopu: www.animal.cz  

U všech těchto narkotizačních zbraní je možnost plynulé regulace energie výstřelu. 

Při prodeji pušek a pistolí se opíráme o Zákon č. 119 v platném znění. 

Označení Popis Cena v Kč/1ks  

(bez DPH) 

 

 

FOUKAČKOVÉ SETY  vč. spotřebního materiálu a plnící sady. Foukačky s účinným dostřelem 10-18m! 

 

KIT B 11 Foukačka 11mm, 1m, 3x střela 3 ml, 1x střela 2 ml, 2x střela 1 ml, 5x jehla 

1,1x30 mm, 3x jehla 1.1 x 38 mm, plnící SET, transportní obal. 
4.350,- 

KIT B 16 

 

Foukačka 16mm, 1m, 3x střela 3ml, 1x střela 5 ml, 3x jehla 1,5 x 30 mm, 2x 

jehla 1,5 x 38 mm, 1x cvičná jehla, 10 plastových stabilizátorů, plnící SET, 

klíč na jehly, transportní obal. SLEVY. 

5.600,- 

 

   

   

 

PISTOLE – dostřel 25-30m, zbraně kategorie „D“, nevyžaduje registraci u Policie ČR. 

PISTOLE A PUŠKY – účinný dostřel 50-60m , zbraně kategorie „C“. Policie ČR vyžaduje registraci. Zbraň 

je vyrobena v EU a vyhovuje požadavkům. Můžete si u nás objednat označení značkami i kusově schválení 

ČZZS. Zbraně jsou typově schváleny pro použití v ČR. 

Při uzavírání objednávky na nákup této zbraně požadujeme kopii Vašich dokladů (ZP, ZL u právnických 

osob). Předání – převzetí zbraně probíhá osobně a zodpovědnou osobou. 

V případě Vaší platby předem, dodáme a předvedeme Vám pušku u Vás (po celé ČR) a neúčtujeme 

dopravu. 

Dodáváme i na Slovensko. Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte. 

 

 

   

   

RD 206D 

Nový model 

s fixací hlavně 

(mušky) 

 

 

 

RD206D 

Single 

 

Celokovová imobilizační pistole, účinný dostřel 20 m. V ČR Zbraň „D“, 

kalibr 11 mm pro střely 1 – 5 ml (možno i kalibr 13 mm pro střely 5 – 20 ml). 

Tlakování bombičkami CO2 16g, regulace tlaku, manometr do 10 bar, 

hliníková hlaveň 70 cm, malá sada spotřebního materiálu (jehly, střely, CO2 

bombičky, plnicí sada) a nylonový obal v ceně.   

Pistole vyrobená speciálně pro ČR, nevyžaduje registraci u Policie ČR. 

Celokovová imobilizační pistole, účinný dostřel 20 m. Zbraň „D“, kalibr 11 

mm pro střely 1 – 5 ml (možno i kalibr 13 mm pro střely 5 – 20 ml). 

Bez spotřebního materiálu. SLEVA. 

 

  14 500,- 

 

 

 

 

 

12.000,- 

RD 406 Celokovová imobilizační pistole, účinný dostřel 40 m, zbraň „C“, hliníková 

hlaveň – kalibr 11mm pro střely 1 – 5ml, tlakování bombičkou CO2 16g, 

regulace tlaku, velká sada spotřebního materiálu (jehly, střely atd., plnící 

equipment, CO2C3) a nylonový obal v ceně. 

Pro všechny zbraně s označením RD platí  

ZÁRUKA NA MATERIÁL 20 LET! 

27.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.animal.cz/


   

RD 706 

 

 

 

 

AIR plus 

 

 

 

CO2 CZ plus 

 

 

MONTAGE 

Standard 

 

Narkotizační puška, hliníková hlaveň – kalibr 11mm střely 1 – 5ml, tlakování 

bombičkou CO2 16g, regulace tlaku, sada spotřebního materiálu (jehly, střely 

atd., plnící equipment, CO2C3) a nylonový obal v ceně.  SERVISNÍ 

ZÁKAZNICKÁ KARTA v ceně. ZÁRUKA NA MATERIÁL 20 LET! 

 

Všechny tyto zbraně je možné dodat ve verzi se vzduchovou ruční pumpou 

(určeno k používání i bez CO2 bombiček). Při objednávce kompletní zbraně 

nutno objednat předem. Cena přídavného konektoru a ruční pumpy. Materiál: 

 

Souprava na alternativní použití potravinářských CO2 bombiček CZ 7g. Ke 

koupi v ochodech v ČR. Vratné obaly možno opět plnit. Materiál: 

 

Dodatečná kvalifikovaná montáž přídavných zařízení, se zárukou 

 

 

 

 

37.000,- 

 

 

 

 

2.800,- 

 

 

 

500,- 

 

 

150,- 

       

CO2C3 CO2 náplň 16g pro modely RD  a další, bal./10ks 400,- 

 

Speciální hlavně  

 

   

 K výše popsaným zbraním možno dokoupit hlaveň pro velkoobjemové střely.  

   

TD – BA13 

TD – BA16 

TD – AD 

Kovová hlaveň 13 mm k RD 206, 406 a RD 706 

Kovová hlaveň 16 mm k RD 406 a RD 706 (pro střely PD10-16) 

Adaptér pro větší hlaveň pro pistoli řady RD206 

 

2.950,- 

3.000,- 

850,- 

Optické vybavení, zaměřovače: přímo od výrobce zbraně 
– vyžádejte si speciální nabídku. Zbraně jsou vybaveny pevnými miřidly umožňujícími snadnou montáž. 

Možno objednat službu zastřílení kompletu, včetně protokolu. 

 

 

  - 

   

 

STŘELY se stabilizátorem a bezpečnostním krytem – kalibr 11mm – bal. á5ks, 5% slevy na celá balení 

Označení Popis 

TD03 je nejčastěji používaná střela a zbraně jsou na 

ni vyladěny. 

   

 

  

TD 01 Standardní střela 1ml  210,-  

TD 02 Standardní střela 2ml  220,-  

TD 03 Standardní střela 3ml  230,-  

TD 05 Standardní střela 5ml  350,-  

 

    

    

   

 

 

 

 

 

 

  



STŘELY se stabilizátorem a bezpečnostním krytem – kalibr 13mm – bal. á5ks, 5% slevy na  celá balení 

Označení Popis Cena /1ks  

TD 05 – 13 Standardní střela 5 ml 410,-  

TD 10 – 13 Standardní střela 10ml  420,-  

TD 15 – 13 Standardní střela 15ml  500,-  

TD 20 – 13 Standardní střela 20ml  570,-  

 

 

 

 

JEHLY o průměru 1,5mm – TeleDart,   bal.: 5ks, 5% slevy na  celá balení 

Označení Popis Cena /ks 

TDN 1520 Jehla 1,5x20 mm, hladká 150,- 

TDN 1530 Jehla 1,5x30 mm, hladká 150,- 

TDN 1538 Jehla 1,5x38 mm, hladká 150,- 

TDN 1520C Jehla 1,5x20 mm, s olivkou 165,- 

TDN 1530C Jehla 1,5x30 mm, s olivkou 165,- 

TDN 1538C Jehla 1,5x38 mm, s olivkou 165,- 

 

ZVÝHODNĚNÍ: Při nákupu 3 a více celých balení jehel, dodáme ZDARMA 1 sadu cca 25ks 

příslušných těsnících manžetek (Eg,-r,-n) ke každému nákupu. 

    

   

   

JEHLY o průměru 2mm – TELEDART,  bal.: 5ks, 5% slevy na celá balení  

TDN 2020 Jehla 2x20 mm, hladká 160,- 

TDN 2030 Jehla 2x30 mm, hladká 160,- 

TDN 2040 Jehla 2x40 mm, hladká 170,- 

TDN 2060 Jehla 2x60 mm, hladká 180,- 

TDN 2020C Jehla 2x20 mm, s olivkou 177,- 

TDN 2030C Jehla 2x40 mm, s olivkou 167,- 

TDN 2040C Jehla 2x30 mm, s olivkou 187,- 

TDN 2060C 

 

Jehla 2x60 mm, s olivkou 197,- 

Doporučujeme koupit speciální klíč pro manipulaci (součást plnícího SETu u zbraní) 

SKTD – Klíč pro manipulaci s jehlami 120,- 
 
Cvičné střely a jehly 

 Používá se na standardní střely Teledart. Součást 

základní sady. 
 

   

TN1530 Cvičná jehla ke střele TeleDart 100,- 

Plnicí sady, těsnící manžetky, stabilizátory a příslušenství 

FUL Plnicí sada pro střely 700,- 

    

    

En 50ks pryžových manžet pro jehly do průměru 1,2mm 190,- 

Eg 50ks pryžových manžet pro jehly do průměru 1,5mm 150,- 

Er 

En, g, r/bal25 

 

50ks pryžových manžet pro jehly do průměru 2,0mm 

25ks pryžových manžet pro jehly 1,2 , 1,5 a 2 mm 

150,- 

                    95,- 

EKUP Konektor kovový pro plnění střel vzduchem 120,- 

EST                 Manipulační kolík pro stříkačky 45,- 

SO Silikonový olej pro ošetřování střel 10ml 155,- 

 
 



 

Jehly pro střely do foukaček. MNOŽSTEVNÍ SLEVA: 10% při nákupu 10 a více kusů , bal. 1ks 

    

K1130B Jehla 1,1x30mm pro psy, malé savce, ptáky 90,-  

K1138B Jehla 1,1x38mm pro koně, jeleny 95,-  

K1238B Jehla zesílená 1,2x38mm pro skot 

 

120,-  

Další možné vybavení, bal 1ks 

STAB 16B Plastový stabilizátor pro všechny střely do foukaček  a  

hlavně průměru 16mm (TD-BA16) 
160,-  

SERVISNÍ ZÁKAZNICKÁ KARTA   unikátní čipová karta, samostatně                                   500,- 
Získáte slevu 10% na veškeré servisní práce a 5% na náhradní díly a veškerý nakoupený spotřební materiál 
podle tohoto ceníku po dobu záruky na u nás zakoupenou zbraň a další výhody.  Uvádějte kód Vaší karty na 
objednávce. 

Podrobný popis výrobků včetně vyobrazení naleznete na  www.teledart.com 

V případě Vašeho zájmu, Vám celý systém předvedeme ve Vašich podmínkách. 

 

Pozn.: Imobilizační aplikátor je možno použít i pro distanční podávání léčiv. Léčiva a narkotika nejsou 

předmětem této nabídky, ani je nedodáváme.     

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Sklad Středočeský kraj. 

 

Tento ceník je platný od 

1.2.2018 

www.animal.cz , www.uspavacky.cz  

Petr Cakl, tel.: 728241155, 602 641185 e-mail: petr89cakl@gmail.com 

http://www.teledart.com/
http://www.animal.cz/
http://www.uspavacky.cz/

