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Obchodní jednotka: individuální oopp
Individuální osobní ochranné pracovní prostředky značky uvex

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky 
Zdraví vašich zaměstnanců má pro nás zásadní význam, 
což prokazuje poslání společnosti  
uvex protecting people „chráníme lidi“. 

Společnost uvex nabízí prvotřídní individuální řešení 
pro ochranu zraku, sluchu a nohou – a tím maximální 
bezpečnost pro váš tým.  
Individuální osobní ochranné prostředky kombinují vyso-
kou úroveň inovací a individuální přizpůsobení uživateli, 
a proto je každý produkt jedinečný. 

Všechny optické, otoplastické a ortopedické prostředky 
jsou přizpůsobeny, a tedy šité na míru potřebám vašich 
zaměstnanců. 

Protože ochrannou výstroj, která perfektně padne vašim 
zaměstnancům, budou všichni rádi používat – a spolehli-
vě ochrání váš tým.

„Made in uvex“  
Naše produkty, které jsou vyrobeny podle nejpřísnějších 
bezpečnostních norem, vycházejí z dlouholetých zkušeností 
a inovativních technologií. 

Ať už ochrana zraku, sluchu nebo nohou: naše individuální 
osobní ochranná výstroj zaručuje maximální bezpečnost 
a pohodlí. 

Přesvědčí vás vynikajícím pohodlím při nošení, atraktivním 
designem a promyšlenou funkčností. Naše inovace nastavují 
nová pravidla v oblasti kvality a technologie.

Značka „Made in uvex“ je zárukou komplexního systému 
kvality a nejkvalitnějšího technického provedení. Všechny 
používané materiály jsou prosté škodlivin a jsou pravidelně 
testovány. 

Společnost uvex klade velký důraz na koncepci udržitel-
né výroby s prvotřídními produkty a vlastním hodnotovým 
řetězcem a na výrobu v závodech v Německu a v Evropě. 
Značka uvex navíc nabízí maximální servis s maximální 
flexibilitou.

Nabídka se může v jednotlivých zemích lišit. Pro další in-
formace se můžete nezávazně obrátit na naše odborníky.

Naše prostředky pro individuální osobní ochranu 
se vyznačují zejména dlouhou životností.  
V porovnání se standardními produkty (např. 
brýle přes brýle, jednorázová ochrana sluchu) 

vydrží mnohonásobně delší používání, což zna-
mená, že šetříme cenné zdroje a při přepočtení 
na celou dobu používání produkujeme mnohem 
méně odpadu.

uvex klade důraz na následující hodnoty: 

kvalita, pokrok, nadšení.

 

by creating 
durable products
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Individuální ochrana zraku – 
ochranné brýle uvex s dioptrickými skly
•  ochranné brýle s dioptrickými skly certifikované 

podle EN 166 a nařízení (EU) 2016/425 o osobních 
ochranných prostředcích

•  bohatý výběr typů ohnisek a materiálů zorníků dle 
jakýchkoli požadavků

•  široká nabídka obrouček v různých provedeních 
je přizpůsobena různým tvarům hlavy vašich 
zaměstnanců, a to na mezinárodní úrovni

•  kvalifikované poradenství a individuální úpravy 
provedené odborníkem ze společnosti uvex 

Ortopedická řešení s bezpečnostní 
obuví uvex – uvex medicare 
•  certifikovaná ortopedická ochrana nohou podle 

normy EN ISO 20345:2011

•  např. pohodlné vložky na míru a úpravy obuvi

•  pestrá řada použitelné bezpečnostní obuvi uvex

•  uvex motion 3XL pro extra široké nohy a zdravotní 
problémy (např. diabetici)

•  individuální přizpůsobení ortopedickými odborníky

Individuální ochrana sluchu –  
uvex high-fit
•  otoplastické chrániče sluchu certifikované podle 

normy EN 352

•  vhodné otoplastické chrániče pro (téměř) 
jakoukoli oblast použití díky široké nabídce filtrů, 
otoplastických tvarů a materiálů 

•  individuální úpravy provedené kvalifikovaným 
odborným personálem

Individuální ochrana zraku – 
brýle uvex k zobrazovacím jednotkám
•  brýle k zobrazovacím jednotkám pro pracovní 

činnosti před počítačovým monitorem, kde nejsou 
povinné ochranné brýle 

•  bohatý výběr typů ohnisek a materiálů zorníků dle 
jakýchkoli požadavků

•  kvalifikované poradenství a individuální úpravy 
provedené odborníkem ze společnosti uvex 
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Korekční brýle v rámci bezpečnosti práce
Podstatné body, které v sobě spojují 
ochranné brýle korigující oční vady, 
jsou náprava očních vad uživatele brýlí 
a ochrana očí před mechanickými 
a optickými vlivy. Tento seminář dává 
účastníkovi možnost působit ve spo-
lečnosti jako kompetentní kontaktní 
osoba v oblasti korekčních ochranných 
brýlí a jejich úpravy

•  informace o právních základech, 
základech zkoušek a normách 

•  zprostředkování znalostí v oblasti 
optických korekčních ochranných 
brýlích

•  vysvětlení různých materiálů skla 
a obrub, jejich zvláštností a vlastností

•  vysvětlení různých typů ohnisek  
a jejich optimální využití

•  posouzení rizik daného pracoviště  
a výběr optimálních korekčních 
ochranných brýlí

•  schopnost identifikovat parametry 
korekčních brýlí potřebné pro úpravu

•  praktické provádění výběru, konzul-
tace a úpravy korekčních ochranných 
brýlí

•  pokyny pro manipulaci s korekčními 
ochrannými brýlemi a péči o ně

Cílová skupina
Zaměstnanci společnosti, kteří jsou 
zodpovědní za bezpečnost práce na 
pracovišti, příp. kteří provádějí úpravu 
optických ochranných brýlí, např. od-
borníci na bezpečnost, závodní lékaři, 
zaměstnanci služeb závodní péče.

Další informace a přihlášku naleznete na uvex-academy.de, telefonicky 
na čísle +49 911 9736-1710 nebo na adrese academy@uvex.de

Další informace najdete 
na uvexacademy.com




