
Ochrana dýchacích cest
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EN149:2001+A1:2009 
Prostředky na ochranu dýchacích cest – filtrační polomasky na ochranu proti částicím

Všechny masky na ochranu dýchacích cest uvex jsou testovány a schváleny v souladu s Evropskou normou 149.  
Tato norma definuje nejrůznější požadavky na masky na ochranu dýchacích cest s cílem poskytnout uživateli nejvyšší 
 úroveň ochrany a maximální pohodlí. 

Podle výkonu filtru a průniku rozděluje norma masky na ochranu dýchacích  
cest do tří tříd ochrany:

Nejdůležitější zkoušky na základě normy EN149 jsou:  
• měření nádechového a výdechového odporu
• zkouška výdechového ventilu
• vizuální kontrola (označení, návod k použití) 
• stanovení výkonu filtru (třída ochrany) 
• volitelné: provedení testu na dolomitový prach 

Podrobnější informace  
o normách a směrnicích týkajících se  
ochrany dýchacích cest naleznete zde: 

https://ures.uvex.de

FFP 1

FFP 2

FFP 3

*NPKP = nejvyšší přípustná koncentrace látek na pracovišti (NPKP) vyjadřuje průměrnou koncentraci látky ve vzduchu na pracovišti, u níž nelze  očekávat 
žádná poškození (chronická nebo akutní), pokud zaměstnanci na tomto pracovišti pracují pět dní v týdnu osm hodin denně. NPKP nahrazují maximální 
koncentraci na pracovišti (MKP) a technickou směrnou koncentraci (TSK) – pokud však tyto dvě hodnoty ještě nejsou v NPKP plně zohledněny, mohou být 
přechodně používány k posouzení rizik na pracovišti. 

Aby bylo možné rozpoznat příslušný stupeň ochrany na první pohled, jsou všechny masky uvex FFP1 označeny modrou 
barvou, modely FFP2 oranžovou barvou a masky FFP3 černou barvou.

Kromě standardních testů splňují všechny masky 
na ochranu dýchacích cest uvex také dodatečné 
požadavky na test na dolomitový prach a proto mají 
označení D. 
Produkty na ochranu dýchacích cest značky uvex tak 
zajišťují nejlepší schopnost dýchání i v mimořádně 
prašných prostředích a při delším používání. 

Masky na ochranu dýchacích cest značky uvex 
 odpovídají současným právním předpisům EU. 
 Všechny prostředky na ochranu dýchacích cest 
 spadají do kategorie OOPP III (vysoká rizika).

Masky na ochranu dýchacích cest třídy FFP1 mají filtrační kapacitu 
nejméně 80 % a filtrují až čtyřnásobek příslušné mezní hodnoty 
(NPKP*). Masky jsou vhodné pro ochranu před částicemi, které 
nejsou toxické ani fibrogenní.

Masky na ochranu dýchacích cest třídy FFP2 jsou vhodné na 
ochranu před zdraví škodlivými, příp. méně toxickými částicemi, 
prachem a mlhou. Filtrují nejméně 94 % a lze je použít až do 
 desetinásobku příslušné mezní hodnoty (NPKP*).

S výkonem filtru nejméně 99 % splňují masky třídy FFP3 poža-
davky nejvyšší třídy ochrany. Filtrují až 30násobek příslušné 
mezní hodnoty (NPKP*) a jsou vhodné na ochranu před toxickými 
částicemi, prachem a mlhou.
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Navigátor ochrany dýchacích cest uvex
Rychlá cesta ke správné ochraně dýchacích cest

Správný výběr prostředků na ochranu dý-

chacích cest je zásadní pro ochranu uživa-

tele a vyžaduje maximální pečlivost. 

Abyste mohli vybrat správnou filtrační mas-

ku na ochranu dýchacích cest, musíte dbát 

na následující body:

•  Druh, povaha a koncentrace nebezpečných látek musí být 
stanovena nebo známa (zohledněte registrační číslo CAS 
a NPKP). Měření může být provedeno např. profesním 
sdružením. Minimální požadavky na vybrané aktivity najdete 
jako orientaci na následující stránce.

•  Po zjištění požadovaného stupně ochrany (FFP1, FFP2 
nebo FFP3) lze nyní pomocí níže uvedené tabulky zvolit 
vhodný model ochrany dýchacích cest v závislosti na 
 pracovních podmínkách. 

•  Vzduch v okolním prostředí musí obsahovat dostatek 
kyslíku. Dodržujte související právní předpisy. Požadovaný 
objem v Německu činí nejméně 17 %. 

•  V případě potřeby dalších OOPP by tyto prostředky měly 
být navzájem sladěny. Masky na ochranu dýchacích cest 
uvex jsou zvláště vhodné pro kombinaci s ochrannými 
 brýlemi uvex. Pomoc při výběru naleznete na straně 149. 

•  Prostředky pro ochranu dýchacích cest nejsou vhodné pro 
osoby s vousy, kotletami nebo hlubokými jizvami v oblasti 
těsnicích linií, protože není možné dosáhnout pevného 
usazení. Pro individuální řešení kontaktujte osobu zodpo-
vědnou za bezpečnost práce na vašem pracovišti. 

•  Masky s označením „NR“ doporučujeme používat max. 
8 hodin. Masky s označením „R“ lze používat až 24 hodin, 
ale po každém použití je třeba je vyčistit. Maska by měla 
být předem vyměněna, pokud se znatelně zvýší dechový 
odpor. 

•  Pokud je na pracovišti vyžadována polomaska s plynovými 
filtry, neposkytují modely ochrany dýchacích cest uvex 
dostatečnou ochranu.

Výběr

Krátké doby použití nebo lehčí aktivity s normálními okolními teplotami 

Stupeň ochrany Skládací maska (s ventilem nebo bez ventilu) Tvarovaná maska (s ventilem nebo bez ventilu)

FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+ 2100, 2110, 7100, 7110

FFP2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+ 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310

Dlouhé doby použití nebo těžké, namáhavé činnosti se zvýšenými okolními teplotami 

Stupeň ochrany Skládací maska (s ventilem) Tvarovaná maska (s ventilem)

FFP1 3110, 8113, 5110, 5110+ 2110, 7110

FFP2 3210, 8213, 5210, 5210+ 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317

S vrstvou aktivního uhlí proti nepříjemným zápachům

Stupeň ochrany Skládací maska (s ventilem) Tvarovaná maska (s ventilem)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220+ 2220, 7220

FFP3 5320+ 7320

  Minimální požadavky na vybrané oblasti aplikace naleznete na straně 148.
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uvex silv-Air
Přehled použití

Činnost Škodliviny Třída ochrany

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Zpracovávání dřeva

Měkké dřevo: Broušení a pilování Jemné částice, dřevěný prach ■

Tvrdé dřevo (dub, buk, tropické dřeviny): Broušení a pilování Jemné částice, dřevěný prach ■

Broušení/pískování barvy Jemné barevné částice ■

Broušení/očištění barvy kartáčem (nátěry obsahující chrom) Jemné barevné částice ■

Nátěry rozpustné ve vodě obsahující měď/chrom/arsen Jemný rozstřik barvy ■

Stavební a pomocný stavební průmysl

Práce s cementem, nanášení omítek, obkládání, pokládání střech Prach z cementu/omítky/dlaždic/cihel ■

Zednické práce: řezání, vrtání, demoliční práce ■

Azbest: práce menšího rozsahu Vlákna ■

Izolace střech: Skleněná a minerální vlákna Prach a vlákna ■

Nátěrový tmel/plnivo: Broušení Prach ■

Svářečské práce

Svařování nerezové oceli a hliníku Kouř z kovu a oxidu hlinitého ■

Pájení natvrdo Kouř ■

Obrábění kovů

Kov: Vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení Kovový prach ■

Vysokolegované oceli / ušlechtilá ocel: Vrtání, broušení,  
frézování, úhlové broušení Kovový prach ■

Likvidace/čištění

Třídění a likvidace odpadu Prach, plísně ■

Likvidace zdravotnického odpadu Bakterie, spory ■

Zametání podlah Prach (netoxický) ■

Radioaktivně kontaminovaný prach Prach ■

Zemědělství

Epidemie zvířat / léčba nemocných zvířat Bakterie, viry ■

Práce se spórami hub Spory ■

Práce se senem, obilím a moukou Prach ■

Lékařství/ošetřovatelství/zdravotnictví

Alergie, pyl, prach v domácnosti, zvířecí srst Prach, částice, spory ■

Bakterie, viry, infekce, bakterie Legionella Bakterie, viry ■

  Uvedené třídy filtrů představují minimální požadavky a slouží k orientaci. Uživatel je zodpovědný za 
to, aby před použitím zkontroloval, zda prostředek na ochranu dýchacích cest splňuje požadavky na 
nebezpečné látky a koncentraci!



uvex silvAir premium 150  152

5100, 5100+, 5110, 
5110+, 5200, 5200+, 
5210, 5210+, 5220+, 
5310, 5310+, 5320+

uvex silvAir e 153  155 7212, 7233, 7312, 
7317, 7333

7232, 7330 

uvex silvAir p 156  158 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7200, 
7210, 7220

7310, 7320 

uvex silvAir c 159  161 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220 

uvex i3
uvex i5

46  47
36  37 ■ ■

uvex pheos 
uvex sportstyle

44  45
41 ■ ■ ■ ■

uvex super fit
uvex super g 

51
50 ■ ■ ■

uvex xfit
uvex xfit pro

39
38 ■ ■ ■ ■ ■

uvex ivo 52 ■ ■ ■ ■

uvex iworks 48 ■ ■

uvex pheos cx2 42 ■ ■

uvex pheos cx2 sonic 60 ■ ■ ■ ■ ■
uvex super OTG 
uvex super f OTG

56
57 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0 
uvex skyguard NT

49
53 ■ ■ ■

uvex carbonvision 67 ■ ■ ■
uvex ultrasonic 
uvex ultravision

63
64  65 ■ ■ ■ ■ ■

uvex megasonic 59 ■ ■ ■

■
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Dokonalá shoda
Možné kombinace masek na ochranu dýchacích cest uvex s ochrannými brýlemi uvex 
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 vhodné  omezeně vhodné     

Tato doporučení vycházejí ze 
 zkušeností, v každém případě doporu-
čujeme provést testy použití. 
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uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích cest

Extra široký textilní náhlavní 
pásek zajišťuje pohodlné 
a bezpečné usazení masky.

Výdechový ventil pro snížení 
tepla a vlhkosti.

uvex silv-Air premium
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Skládací masky Skládací masky Skládací masky

Malá varianta Velká varianta Malá varianta Velká varianta Malá varianta Velká varianta

5100 NR D 5100+ NR D 5200 NR D 5200+ NR D

5110 NR D 5110+ NR D 5210 NR D 5210+ NR D 5310 NR D 5310+ NR D

5220+ NR D 
s karbonem

5320+ NR D 
s karbonem

Pohodlný těsnicí lem po-
skytuje maximální pohodlí 
a spolehlivé pevné usazení.

Masky jsou baleny jednotlivě 
a odpovídají tak nejvyšším 
hygienickým nárokům.

•  tvarově optimalizovaný design pro maximální 
pohodlí při nošení a bezpečné usazení 

•  k dispozici ve dvou velikostech pro optimálně 
padnoucí tvar 

•  těsnicí lem (v oblasti nosu pro FFP1 a FFP2, 
v oblasti nosu a brady pro FFP3) a nosní 
 spona pro větší pohodlí a pevné usazení

•  jednotlivě balené masky odpovídají nejvyšším 
hygienickým nárokům

•  nastavitelný textilní náhlavní pásek pro větší 
ochranu a pohodlí

•  volitelné: výdechový ventil pro snížení tepla 
a vlhkosti 

•  dostupné modely FFP2 a FFP3 proti nepříjem-
nému zápachu (5220+, 5320+) 

Pružně přizpůsobitelná nosní 
spona zajišťuje obzvláště 
dobré pevné usazení.



151

uvex silvAir 5200+ uvex silvAir 5210+
Obj. číslo 8765201 8775201 8765211 8775211
Provedení Skládací maska FFP 2 NR D Skládací maska FFP 2 NR D 

bez ventilu – velká varianta s ventilem – velká varianta
Barva bílá bílá
Objednávané 30 ks sáček 15 ks sáček
množství/jednotka
Obsah 30 ks, jednotlivě 3 ks, jednotlivě 15 ks, jednotlivě 3 ks, jednotlivě

baleno v krabici baleno v sáčku baleno v krabici baleno v sáčku

uvex silvAir 5100 uvex silvAir 5110
Obj. číslo 8765100 8775100 8765110 8775110
Provedení Skládací maska FFP 1 NR D Skládací maska FFP 1 NR D

bez ventilu – malá varianta s ventilem – malá varianta
Barva bílá bílá
Objednávané 30 ks sáček 15 ks sáček
množství/jednotka
Obsah 30 ks, jednotlivě 3 ks, jednotlivě 15 ks, jednotlivě 3 ks, jednotlivě

baleno v krabici baleno v sáčku baleno v krabici baleno v sáčku

uvex silvAir 5200 uvex silvAir 5210
Obj. číslo 8765200 8775200 8765210 8775210
Provedení Skládací maska FFP 2 NR D Skládací maska FFP 2 NR D

bez ventilu – malá varianta s ventilem – malá varianta
Barva bílá bílá
Objednávané 30 ks sáček 15 ks sáček
množství/jednotka
Obsah 30 ks, jednotlivě 3 ks, jednotlivě 15 ks, jednotlivě 3 ks, jednotlivě

baleno v krabici baleno v sáčku baleno v krabici baleno v sáčku

uvex silvAir 5220+
Obj. číslo 8765221 8775221
Provedení Skládací maska FFP 2 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta
Barva šedá
Objednávané 15 ks sáček
množství/jednotka
k objednání
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silvAir 5100+ uvex silvAir 5110+
Obj. číslo 8765101 8775101 8765111 8775111
Provedení Skládací maska FFP 1 NR D Skládací maska FFP 1 NR D

bez ventilu – velká varianta s ventilem – velká varianta
Barva bílá bílá
Objednávané 30 ks sáček
množství/jednotka
Obsah 30 ks, jednotlivě 3 ks, jednotlivě 15 ks, jednotlivě 3 ks, jednotlivě

baleno v krabici baleno v sáčku baleno v krabici baleno v sáčku

uvex silv-Air 5100 // 5110  
• skládací maska filtrující částice pro malé až střední tvary obličeje
• široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky 
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona 
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• 5110: Výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení 

 dýchacího odporu

uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 1 a FFP 2

uvex silv-Air 5100+ // 5110+
• skládací maska filtrující částice pro větší tvary obličeje
• široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky 
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona 
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• 5110+: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení 

 dýchacího odporu

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+
• skládací maska filtrující částice pro větší tvary obličeje
• široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky 
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona 
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• 5210+/ 5220+: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné  snížení 

dýchacího odporu
• 5220+: přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní 

hodnotou

uvex silv-Air 5200 // 5210
• skládací maska filtrující částice pro malé až střední tvary obličeje
• široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky 
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona 
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• 5210: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení 

dýchacího odporu

8765101
8775101

8765111
8775111

8765201
8775201

8765211 
8775211

8765221
8775221

8765110
8775110

8765100
8775100

8765200
8775200

8765210
8775210 
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uvex silvAir 5310
Obj. číslo 8765310 8775310
Provedení Skládací maska FFP 3 NR D s ventilem – malá varianta
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silvAir 5310+
Obj. číslo 8765311 8775311
Provedení Skládací maska FFP 3 NR D s ventilem – velká varianta
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/ jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silvAir 5320+
Obj. číslo 8765321 8775321
Provedení Skládací maska FFP 3 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta
Barva šedá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silv-Air 5310
• skládací maska filtrující částice pro malé až střední tvary obličeje
• široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky 
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona 
• výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího 

odporu

uvex silv-Air 5310+ 
• skládací maska filtrující částice pro větší tvary obličeje
• široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky 
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona 
• výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího 

odporu

uvex silv-Air 5320+
• skládací maska filtrující částice pro větší tvary obličeje
• široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky 
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona 
• výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího 

odporu
• přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou

uvex silv-Air premium 
Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 3

8765311
8775311

8765310
8775310

8765321
8775321
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uvex silv-Air e
Masky na ochranu dýchacích cest

Precizní vytvarování nosu pro 
ideální pevné usazení.

Náhlavní pásek s nastavením 
délky pro optimální přizpů-
sobení.

Velké vdechovací ventily 
umožňují velmi malý dýchací 
odpor.

Výklenek pro nos: poskytuje 
ideální pevné usazení pro 
téměř každý tvar nosu.

Flexibilní 4bodové připevnění 
náhlavních pásků pro pohodlné 
vedení pásku.

• HighPerformance maska na ochranu dýcha-
cích cest – perfektní ochrana s maximálním 
komfortem při nošení 

• kombinace vysoce kvalitního filtračního mate-
riálu a zvětšeného filtračního povrchu znatelně 
snižuje dýchací odpor 

• přídavné vdechovací ventily zajišťují navíc pří-
jemně chladné klima v masce (chladicí účinek) 

• 3D geometrie nosu pro ideální pevné usazení 
• přizpůsobitelný textilní náhlavní pásek pro 
individuální a pohodlné usazení 

• integrovaný těsnicí lem poskytuje mimořádně 
vysoký komfort

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Tvarované masky Tvarované masky

7212 NR D 7312 R D 7317 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D
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uvex silvAir 7233 uvex silvAir 7333 
Obj. číslo 8707233 8707333
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 R D Tvarovaná maska FFP 3 R D

s ventily s ventily
Barva bílá bílá
Jednotka balení 3 ks 3 ks
Obsah 3 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v krabici

uvex silvAir 7232 uvex silvAir 7330 
Obj. číslo 8707232 8707330
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 R D Tvarovaná maska FFP 3 R D

s ventily s ventily
Barva stříbrošedá stříbrošedá
Jednotka balení 3 ks 3 ks
Obsah 3 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v krabici

uvex silv-Air e 
HighPerformance masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3

uvex silv-Air High-Performance –  
ochrana dýchacích cest v nových 
 dimenzích
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem a vdechovacími ventily
• HighPerformance climazone systém s třemi komorami pro příjemné,  

chladné klima pod maskou
• flexibilní textilní náhlavní pásek se sponou na šíji pro individuální přizpůsobení
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti 

pod maskou
• dva extra filtry s vdechovacími ventily pro menší dýchací odpor a větší pohodlí 

díky snadnější výměně vzduchu
• velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé 

pevné usazení
• kombinace oblasti nosu v 3D a těsnicího lemu zajišťuje ideální pevné usazení 

pro téměř každý tvar nosu

uvex silv-Air High-Performance –   
dokonalá ochrana s maximálním 
 komfortem při nošení
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem a vdechovacími ventily
• HighPerformance climazone systém s třemi komorami pro příjemné, chladné 

klima pod maskou
• čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné 

usazení masky
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti 

pod maskou
• dva extra filtry s vdechovacími ventily pro menší dýchací odpor a větší pohodlí 

díky snadnější výměně vzduchu
• velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé 

pevné usazení
• výklenek pro nos na těsnicím lemu poskytuje ideální pevné usazení pro téměř 

každý tvar nosu

Návod k připevnění

8707233 
8707333

8707232
8707330
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uvex silvAir 7312
Obj. číslo 8707312
Provedení Tvarovaná maska FFP 3 R D

s ventilem
Barva bílá
Jednotka balení 5 ks
Obsah 5 ks, baleno v krabici

uvex silvAir 7317 
Obj. číslo 8707317 8707318
Provedení Tvarovaná maska FFP 3 R D s ventilem
Barva bílá bílá
Objednací krabice karton
jednotka
Obsah 5 ks, 80 ks, jednotlivě

baleno v krabici baleno v kartonu

uvex silvAir 7212 
Obj. číslo 8707212
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 NR D

s ventilem
Barva bílá
Jednotka balení 15 ks
Obsah 15 ks, baleno v krabici

uvex silv-Air e 
HighPerformance masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3

uvex silv-Air 7312
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým 

ventilem
• okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při 

nošení
• velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální 

pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
• čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro poho-

dlné, individuální a bezpečné usazení masky
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu 

a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7317
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým 

ventilem
• hrany z měkkého materiálu pro větší pohodlí při 

nošení
• velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální 

pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
• bez nosní spony (bez kovu)
• čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro poho-

dlné, individuální a bezpečné usazení masky
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu 

a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
• extra široký textilní náhlavní pásek pro bezpečné 

a pohodlné usazení masky

4bodové připevnění náhlavních pásků pro 
pohodlné vedení pásku a bezpečné usazení 
masky.

uvex silv-Air 7212
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým 

ventilem
• okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při 

nošení
• bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné 

a bezpečné usazení masky
• velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální 

pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu 

a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

Anatomicky předběžně tvarovaná oblast nosu a výkle-
nek na nos integrovaný do filtračního materiálu poskytují 
ideální pevné usazení a nejvyšší pohodlí při nošení. 

Vysoce kvalitní filtrační materiál zajišťuje malé dýchací 
odpory. Díky bílému a hladkému povrchu lze masky ideálně 
používat i při činnostech vyžadujících nejpřísnější hygienické 
podmínky. 

8707212
8707317 
8707318 8707312
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uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Skládací masky Tvarované masky Skládací masky Tvarované masky Skládací masky Tvarované masky

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

s karbonem  
7220 NR D

s karbonem  
7320 R D

uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 1, FFP 2 a FFP 3 

• okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při 
nošení

• volitelné: výdechový ventil pro snížení tepla 
a vlhkosti 

• nejvyšší kompatibilita s ochrannými brýlemi 
uvex díky optimalizovanému designu v oblasti 
nosu 

• stříbrošedý vrchní materiál uvex silvAir pro 
dobrý pocit na dotek a jako ochrana před 
 předčasnou likvidací v důsledku povrchového 
znečištění

• modely FFP3 mají navíc nosní sponu a 4bodový 
úchyt náhlavního pásku pro maximální pohodlí

Lemující okraje z měkkého 
materiálu pro příjemný kom-
fort při nošení.

Bezešvý flexibilní náhlavní 
pásek zajišťuje rovnoměrné 
rozložení přítlaku a pohodlné 
vedení pásku.

Všechny tvarované masky 
uvex silvAir FFP 1 a FFP 2 
jsou zcela bez obsahu kovů.

Trojrozměrný optimalizovaný 
tvar pro vhodnou kombinaci 
s ochrannými brýlemi a pro 
pevné usazení bez nosní spony.

Tvarovaná maska FFP 2 
volitelně s filtrem s aktivním 
uhlím proti nepříjemným 
zápachům, plynům a parám 
pod mezní hodnotou.
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uvex silvAir 8103 uvex silvAir 8113
Obj. číslo 8708103 8708113
Provedení Skládací maska FFP 1 NR D Skládací maska FFP 1 NR D

bez ventilu s ventilem
Barva stříbrná stříbrná
Jednotka balení 20 ks 15 ks
Obsah 20 ks, baleno jednotlivě v krabici 15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silvAir 7100 uvex silvAir 7110
Obj. číslo 8707100 8707110
Provedení Tvarovaná maska FFP 1 NR D Tvarovaná maska FFP 1 NR D

bez ventilu s ventilem
Barva stříbrošedá stříbrošedá
Jednotka balení 20 ks 15 ks
Obsah 20 ks, baleno v krabici 15 ks, baleno v krabici

uvex silvAir 7200 
Obj. číslo 8707200
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 NR D

bez ventilu
Barva stříbrošedá
Jednotka balení 20 ks
Obsah 20 ks, baleno v krabici

uvex silvAir 7210 
Obj. číslo 8707210
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 NR D

s ventilem
Barva stříbrošedá
Jednotka balení 15 ks
Obsah 15 ks, baleno v krabici

uvex silvAir 7220 
Obj. číslo 8707220
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 NR D

s ventilem a karbonem
Barva stříbrná, antracitová
Jednotka balení 15 ks
Obsah 15 ks, baleno v krabici

uvex silv-Air 8103 // 8113
• skládací maska filtrující částice 
• hydrofobní povrstvení materiálu
• bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
• pěnové vypodložení v oblasti brady a nosu pro optimální pevné usazení
• 8113: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení 

tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 1 a FFP 2

uvex silv-Air 7100 // 7110
• tvarovaná maska filtrující částice 
• zpracování bez obsahu kovu
• okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
• bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
• 7110: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení 

tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7200
• tvarovaná maska filtrující částice
• zpracování bez obsahu kovu
• bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné 

a bezpečné usazení masky

uvex silv-Air 7210
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým 

ventilem
• zpracování bez obsahu kovu
• bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné 

a bezpečné usazení masky
• výdechový ventil pro snížení výdechového 

 odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod 
 maskou

uvex silv-Air 7220
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým 

ventilem
• zpracování bez obsahu kovu
• přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, 

plynům a parám pod mezní hodnotou
• bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné 

a bezpečné usazení masky
• výdechový ventil pro snížení výdechového 

 odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod 
 maskou

8708103
8707100

8708113
8707110 

8707200 8707210 8708220
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uvex silvAir 7310 uvex silvAir 7320
Obj. číslo 8707310 8707320
Provedení Tvarovaná maska FFP 3 R D Tvarovaná maska FFP 3 R D

s ventilem s ventilem a karbonem
Barva stříbrošedá stříbrná, antracitová
Jednotka balení 5 ks 5 ks
Obsah 5 ks, baleno v krabici 5 ks, baleno v krabici

uvex silvAir 8203 uvex silvAir 8213
Obj. číslo 8708203 8708213
Provedení Skládací maska FFP 2 NR D Skládací maska FFP 2 NR D

bez ventilu s ventilem
Barva stříbrná stříbrná
Jednotka balení 20 ks 15 ks
Obsah 20 ks, baleno jednotlivě v krabici 15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silvAir 8313 
Obj. číslo 8708313
Provedení Skládací maska FFP 3 NR D s ventilem
Barva stříbrná
Jednotka balení 15 ks
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silv-Air 8203 // 8213
• skládací maska filtrující částice
• hydrofobní povrstvení materiálu
• bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
• pěnové polstrování v oblasti brady a nosu pro optimální pevné usazení
• 8213: výdechový ventil optimalizující klima

uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3

uvex silv-Air 8313
• skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
• hydrofobní povrstvení materiálu
• čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bez-

pečné usazení masky
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
• velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé 

pevné usazení
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla 

a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7310 // 7320
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
• velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé 

pevné usazení
• integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
• čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bez-

pečné usazení masky
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla 

a vlhkosti pod maskou
• 7320: přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod 

mezní hodnotou

8707310 8708313

8708203 8708213

8707320
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uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

Ventil otevírající se o 360° 
zajišťuje nejmenší výdechový 
odpor a příjemné klima uvnitř 
masky.

Poloviční těsnicí lem zvyšuje 
pevné usazení i pohodlí při 
nošení.

Okraje z měkkého materiálu 
zabraňují vzniku otlačenin.

Volný, souvislý náhlavní 
pásek může být přizpůsobe-
na  specifickým návykům při 
nošení.

Volně nastavitelná nosní 
spona zajišťuje individuální 
přizpůsobení a velmi pevné 
usazení.

•  okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí 
při nošení

•  souvislý textilní náhlavní pásek pro bezpečné 
a pohodlné usazení masky 

•  volitelné: výdechový ventil pro snížení tepla 
a vlhkosti pod maskou 

•  těsnicí lem (v oblasti nosu u FFP1 a FFP2, 
po celém obvodu u FFP3) a nosní spona pro 
maximální ochranu a pohodlí 

•  k dispozici jsou modely FFP2 proti nepříjemným 
pachům (2220, 3220)

•  tvarované masky FFP3 jsou k dispozici ve 
dvou velikostech a jsou navíc vybaveny 
 4bodovým úchytem pro náhlavní pásek

uvex silv-Air c
FFP 1 FFP 2 FFP 3

S
kl

ád
ac

í m
as

ky

3100 NR D 3110 NR D 3200 NR D 3210 NR D 3220 NR D 
s karbonem

3310 NR D

Tv
ar

ov
an

é 
m

as
ky

2100 NR D 2110 NR D 2200 NR D 2210 NR D 2220 NR D 
s karbonem

2310 NR D 2312 NR D
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uvex silvAir 3100 
Obj. číslo 8733100 8753100
Provedení Skládací maska FFP 1 NR D bez ventilu
Barva bílá
Množství k objednání – 30 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 30 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silvAir 3220
Obj. číslo 8733220
Provedení Skládací maska FFP2 NR D s ventilem a karbonem
Barva stříbrná
Množství k objednání – 15 ks
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silvAir 3110 
Obj. číslo 8733110 8753110
Provedení Skládací maska FFP 1 NR D s ventilem
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silvAir 2100 
Obj. číslo 8732100 8752100
Provedení Tvarovaná maska FFP 1 NR D bez ventilu
Barva bílá
Množství k objednání – 20 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 20 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v sáčku

uvex silvAir 2110 
Obj. číslo 8732110 8752110
Provedení Tvarovaná maska FFP 1 NR D s ventilem
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v sáčku

uvex silvAir 3200
Obj. číslo 8733200 8753200
Provedení Skládací maska FFP 2 NR D bez ventilu
Barva bílá
Množství k objednání – 30 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 30 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silvAir 3210
Obj. číslo 8733210 8753210
Provedení Skládací maska FFP 2 NR D s ventilem
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silv-Air 3200 // 3210
• skládací maska filtrující částice 
• souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• 3210: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení 

tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 3220
• skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
• přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní 

hodnotou
• souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla 

a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 1 a FFP 2

uvex silv-Air 3100 // 3110
• skládací maska filtrující částice
• souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• 3110: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení 

tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2100 // 2110
• tvarovaná maska filtrující částice 
• souvislý náhlavní pásek a nosní spona pro pohodlné a bezpečné 

usazení masky
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• 2110: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla 

a vlhkosti pod maskou

Návod k připevnění

8733100
8753100

8733110
8753110

8732100
8752100

8732110
8752110

8733200
8753200

8733210 
8753210

8733220 
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uvex silvAir 3310 
Obj. číslo 8733310 8753311
Provedení Skládací maska FFP3 NR D s ventilem
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 2 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silvAir 2312
Obj. číslo 8732312 8752312
Provedení Tvarovaná maska FFP3 NR D s ventilem – malá varianta
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno v krabici 2 ks, baleno v sáčku

uvex silvAir 2200
Obj. číslo 8732200 8752200
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 NR D bez ventilu
Barva bílá
Množství k objednání – 20 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 20 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v sáčku

uvex silvAir 2220
Obj. číslo 8732220
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 NR D s ventilem a karbonem
Barva stříbrná
Množství k objednání – 15 ks
balení po/ ednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno v krabici

uvex silvAir 2210
Obj. číslo 8732210 8752210
Provedení Tvarovaná maska FFP 2 NR D s ventilem
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v sáčku

uvex silvAir 2310 
Obj. číslo 8732310 8752311
Provedení Tvarovaná maska FFP3 NR D s ventilem – velká varianta
Barva bílá
Množství k objednání – 15 ks sáček
balení po/jednotka k objednání
Obsah 15 ks, baleno v krabici 2 ks, baleno v sáčku

uvex silv-Air 3310
• skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
• nastavitelný náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro 

 pohodlné a bezpečné usazení masky
• pohodlný obvodový těsnicí lem pro spolehlivé usazení
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla 

a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2310 // 2312
• 2310: tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem pro větší 

tvary obličeje
• 2312: tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem – 

 ergonomicky přizpůsobená na malé až střední tvary obličeje
• čtyřbodové upevnění náhlavního pásku a pružně nastavitelná nosní 

 spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
• velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pocit při nošení  

a spolehlivé pevné usazení
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla 

a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2200 // 2210
• tvarovaná maska filtrující částice
• souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné 

a bezpečné usazení masky
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• 2210: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení 

tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2220
• tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
• přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní 

hodnotou
• souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné 

a bezpečné usazení masky
• pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
• výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla 

a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 2 a FFP 3

Návod k připevnění

Návod k připevnění

8733310
8753311

8732310
8752311

8732312
8752312

8732200
8752200 

8732210
8752210 

8732220
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Čisticí sprej uvex clear
Č. výr. 8701011
Jednotka balení 1 ks
Obsah 360 ml

uvex silv-Air ochrana dýchacích cest
vlastnosti produktu v rychlém přehledu

Výdechový ventil 360° zajišťuje znatelné snížení 
 výdechového odporu a tepla a vlhkosti uvnitř masky.

Pohodlný těsnicí lem po celém obvodu 
Měkký těsnicí lem zajišťuje bezpečné, pohodlné 
a pevné usazení.

Měkký těsnicí lem v oblasti nosu a brady  
zajišťuje bezpečné a pohodlné pevné usazení.

Pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu
Měkký těsnicí lem v oblasti nosu zajišťuje bezpečné 
usazení bez tlaku.

Pohodlná nosní spona
Maska je vybavená vysoce kvalitní nosní sponou, díky 
čemuž je individuálně přizpůsobitelná.

Bez kovů
Maska neobsahuje žádné kovy a je vyrobená  
z materiálů, které absolutně nedráždí pokožku.

4bodové upevnění náhlavního pásku umožňuje 
individuální a bezpečné usazení v souladu s potřebami 
uživatele.

uvex clear
• čisticí sprej na čištění masek na ochranu dýchacích  

cest s označením „R“

Masky jsou baleny jednotlivě a odpovídají tak 
 nejvyšším hygienickým požadavkům.

Uvnitř s karbonem
Vrstva aktivního uhlí dodatečně zapracovaná ve 
 filtračním materiálu redukuje nepříjemné pachy.

3D oblast nosu zajišťuje pohodlné pevné usazení, 
malý průnik a zabraňuje zamlžení brýlí bez povrstvení.

Vysoce účinná regulace klimatu
Dvě filtrační komory spojené prostřednictvím vdecho-
vacích ventilů zajišťují extrémně nízký dýchací odpor 
masky. Regulace klimatu vysoce výkonných masek 
zajišťuje maximální míru pohodlí při nošení.

Označení R
Maska je testována na opakovanou použitelnost  
a splňuje požadované výkonnostní charakteristiky 
I pro použití ve druhé pracovní směně.

Označení NR
Masky nelze znovu použít, a proto by měly být  po 
pracovní směně zlikvidovány.

Označení D
Maska prošla dodatečným testem na dolomitový 
prach a poskytuje tak nejlepší prodyšnost i při silném 
výskytu prachu a dlouhodobém používání.

8701011
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uvex silv-Air
Rychlý přehled

Obj. číslo Označení Typ Vlastnosti Obsah Množství v ks ve 
vnějším kartonu Strana

8701011 uvex clear Čisticí sprej 1 plechovka (360 ml) 100 162

8707100 uvex silvAir 7100 Tvarovaná maska FFP 1 bez ventilu 20 kusů 180 157

8707110 uvex silvAir 7110 Tvarovaná maska FFP 1 s ventilem 15 kusů 135 157

8707200 uvex silvAir 7200 Tvarovaná maska FFP 2 bez ventilu 20 kusů 180 157

8707210 uvex silvAir 7210 Tvarovaná maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 135 157

8707212 uvex silvAir 7212 Tvarovaná maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 135 155

8707220 uvex silvAir 7220 s karbonem Tvarovaná maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 135 157

8707232 uvex silvAir 7232 HighPerformance Tvarovaná maska FFP 2 tříkomorový systém 3 kusy 36 154

8707233 uvex silvAir 7233 HighPerformance Tvarovaná maska FFP 2 tříkomorový systém 3 kusy 36 154

8707310 uvex silvAir 7310 Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 5 kusů 60 158

8707312 uvex silvAir 7312 Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 5 kusů 60 155

8707317 uvex silvAir 7317 Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 5 kusů 60 155

8707318 uvex silvAir 7317 Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 80 kusů 120 155

8707320 uvex silvAir 7320 s karbonem Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 5 kusů 60 158

8707330 uvex silvAir 7330 HighPerformance Tvarovaná maska FFP 3 tříkomorový systém 3 kusy 36 154

8707333 uvex silvAir 7333 HighPerformance Tvarovaná maska FFP 3 tříkomorový systém 3 kusy 36 154

8708103 uvex silvAir 8103 Skládací maska FFP 1 bez ventilu 20 kusů 480 157

8708113 uvex silvAir 8113 Skládací maska FFP 1 s ventilem 15 kusů 360 157

8708203 uvex silvAir 8203 Skládací maska FFP 2 bez ventilu 20 kusů 480 158

8708213 uvex silvAir 8213 Skládací maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 360 158

8708313 uvex silvAir 8313 Skládací maska FFP 3 s ventilem 15 kusů 360 158

8732100 uvex silvAir 2100 Tvarovaná maska FFP 1 bez ventilu 20 kusů 240 160

8732110 uvex silvAir 2110 Tvarovaná maska FFP 1 s ventilem 15 kusů 180 160

8732200 uvex silvAir 2200 Tvarovaná maska FFP 2 bez ventilu 20 kusů 240 161

8732210 uvex silvAir 2210 Tvarovaná maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 180 161

8732220 uvex silvAir 2220 s karbonem Tvarovaná maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 180 161

8732310 uvex silvAir 2310 Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 15 kusů 180 161

8732312 uvex silvAir 2312 Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 15 kusů 180 161

8733100 uvex silvAir 3100 Skládací maska FFP 1 bez ventilu 30 kusů 360 160

8733110 uvex silvAir 3110 Skládací maska FFP 1 s ventilem 15 kusů 180 160

8733200 uvex silvAir 3200 Skládací maska FFP 2 bez ventilu 30 kusů 360 160

8733210 uvex silvAir 3210 Skládací maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 180 160

8733220 uvex silvAir 3220 s karbonem Skládací maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 180 160

8752100 uvex silvAir 2100 Tvarovaná maska FFP 1 bez ventilu 3 kusy 60 160

8752110 uvex silvAir 2110 Tvarovaná maska FFP 1 s ventilem 3 kusy 60 160

8752200 uvex silvAir 2200 Tvarovaná maska FFP 2 bez ventilu 3 kusy 60 161

8752210 uvex silvAir 2210 Tvarovaná maska FFP 2 s ventilem 3 kusy 60 161

8752311 uvex silvAir 2310 Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 2 kusy 20 161

8752312 uvex silvAir 2312 Tvarovaná maska FFP 3 s ventilem 2 kusy 20 161

8753100 uvex silvAir 3100 Skládací maska FFP 1 bez ventilu 3 kusy 60 160

8753110 uvex silvAir 3110 Skládací maska FFP 1 s ventilem 3 kusy 60 160

8753200 uvex silvAir 3200 Skládací maska FFP 2 bez ventilu 3 kusy 60 160

8753210 uvex silvAir 3210 Skládací maska FFP 2 s ventilem 3 kusy 60 160

8753311 uvex silvAir 3310 Skládací maska FFP 3 s ventilem 2 kusy 60 161

8765100 uvex silvAir 5100 Skládací maska FFP 1 bez ventilu 30 kusů 480 151

8765101 uvex silvAir 5100+ Skládací maska FFP 1 bez ventilu 30 kusů 480 151
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uvex silv-Air
Rychlý přehled

Obj. číslo Označení Typ Vlastnosti Obsah Množství v ks ve 
vnějším kartonu Strana

8765110 uvex silvAir 5110 Skládací maska FFP 1 s ventilem 15 kusů 240 151

8765111 uvex silvAir 5110+ Skládací maska FFP 1 s ventilem 15 kusů 240 151

8765200 uvex silvAir 5200 Skládací maska FFP 2 bez ventilu 30 kusů 480 151

8765201 uvex silvAir 5200+ Skládací maska FFP 2 bez ventilu 30 kusů 480 151

8765210 uvex silvAir 5210 Skládací maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 240 151

8765211 uvex silvAir 5210+ Skládací maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 240 151

8765221 uvex silvAir 5220+ s karbonem Skládací maska FFP 2 s ventilem 15 kusů 240 151

8765310 uvex silvAir 5310 Skládací maska FFP 3 s ventilem 15 kusů 240 152

8765311 uvex silvAir 5310+ Skládací maska FFP 3 s ventilem 15 kusů 240 152

8765321 uvex silvAir 5320+ s karbonem Skládací maska FFP 3 s ventilem 15 kusů 240 152

8775100 uvex silvAir 5100 Skládací maska FFP 1 bez ventilu 3 kusy 60 151

8775101 uvex silvAir 5100+ Skládací maska FFP 1 bez ventilu 3 kusy 60 151

8775110 uvex silvAir 5110 Skládací maska FFP 1 s ventilem 3 kusy 60 151

8775111 uvex silvAir 5110+ Skládací maska FFP 1 s ventilem 3 kusy 60 151

8775200 uvex silvAir 5200 Skládací maska FFP 2 bez ventilu 3 kusy 60 151

8775201 uvex silvAir 5200+ Skládací maska FFP 2 bez ventilu 3 kusy 60 151

8775210 uvex silvAir 5210 Skládací maska FFP 2 s ventilem 3 kusy 60 151

8775211 uvex silvAir 5210+ Skládací maska FFP 2 s ventilem 3 kusy 60 151

8775221 uvex silvAir 5220+ s karbonem Skládací maska FFP 2 s ventilem 3 kusy 60 151

8775310 uvex silvAir 5310 Skládací maska FFP 3 s ventilem 3 kusy 60 152

8775311 uvex silvAir 5310+ Skládací maska FFP 3 s ventilem 3 kusy 60 152

8775321 uvex silvAir 5320+ s karbonem Skládací maska FFP 3 s ventilem 3 kusy 60 152




