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Ochrana sluchu
Naslouchejte, když jde o bezpečnost

Nedoslýchavost vlivem hluku se již léta drží na přední příčce 
mezi uznávanými nemocemi z povolání. 
Nedoslýchavost vlivem hluku vzniká většinou plíživě a bez-
bolestně. Na nebezpečí pro sluch a nutnost chránit si sluch 
se mnohdy přijde až příliš pozdě. 

Teprve nedoslýchavostí postižený člověk pozná, jak důležité 
je mít dobrý sluch – chránit a zachovat si jej musí být priorita 
číslo jedna. 

Zdraví škodlivé účinky nebezpečné-
ho hluku

Níže uvádíme čas, po který může být osoba bez použití 
ochrany sluchu maximálně za den vystavena zdraví škodli-
vému hluku.

Co je vlastně hluk?

Hluk není jen hlasitý zvuk, který poškozuje sluch. Za hluk 
jsou považovány též zvuky, které jsou vnímány jako rušivé 
a obtěžující.

Například takový tikot hodin anebo kapající kohoutek mohou 
nepříznivě ovlivnit koncentraci. 

Jaké následky má hluk?

Náš sluch je v pohotovosti ve dne v noci. Sluch nemá žád-
nou pauzu a nelze jej „vypnout“. Každý den jsme vystaveni 
hluku, ať už je to hluk na pracovišti, v silničním provozu nebo 
při návštěvě koncertu ve volném čase. Náš sluch je zkrátka 
silně namáhán.

Takové každodenní namáhání našich uší může vést až k ne-
doslýchavosti způsobené hlukem. Zasažen ale není jenom 
náš sluch, hluk představuje stres pro celý lidský organismus. 
Hluk se podvědomě šíří po celém našem těle. To může vést 
k poruchám koncentrace, žaludečním a střevním obtížím, 
vysokému krevnímu tlaku až k zvýšenému riziku srdečního 
infarktu.

85 dB 8 hod

88 dB 4 hod

91 dB 2 hod

94 dB 1 hod

97 dB 30 min

100 dB 15 min

103 dB 7,5 min

106 dB 4 min

109 dB 2 min

112 dB 1 min

115 dB 30 s
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Ochrana sluchu
Normy

Rozpoznání signálu
Metodou výpočtu implementovanou profesním svazem lze výrobky ochrany  
sluchu rozdělit do kategorií jako obzvlášť vhodné pro použití ve speciálních  
oblastech použití.

Tyto poznámky jsou definovány takto: 

S schopnost slyšet signalizaci v železniční dopravě
V schopnost slyšet signalizaci při řízení vozidel ve veřejné silniční dopravě
W  splněna schopnost slyšet obecnou výstražnou signalizaci, zvuky obsahující 

informace a srozumitelnost komunikace 
X  extrémně plošně tlumící ochrana sluchu
E  schopnost slyšet signalizaci pro strojvůdce a posunovače v železničním  

provozu 
 E1:   velmi vhodné (zvláště se zhoršujícím se sluchem)
 E2: vhodné
 E3: podmíněně vhodné

Hodnoty útlumu – zkratky, vysvětlivky

Testy a zkoušky
Všechny výrobky ochrany sluchu značky uvex odpovídají v souladu se současnou 
legislativou EU normě CE a jsou testovány podle platných 
evropských norem. 

Kontinuální zajišťování kvality díky normám ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015, ISO 45001.

Rozhodujícími normami DIN EN jsou:

• EN 352: Část 1 – Mušlové chrániče sluchu 
• EN 352: Část 2 – Zátkové chrániče sluchu 
• EN 352: Část 3 – Mušlové chrániče sluchu na ochrannou přilbu 
• EN 352: Část 4 – Chrániče sluchu s hladinovou závislostí 
• EN 352: Část 6 – Mušlové chrániče sluchu s komunikační jednotkou 
• EN 352: Část 8 – Zvukové mušlové chrániče sluchu pro komerční využití

Hodnota útlumu (SNR) Single Number Rating / průměrný výkon tlumení

f/Hz Frekvence, v jednotce Hertz

(MA) Mean Attenuation průměrný útlum

(SD) Standard Deviation Standardní odchylka

(APV) Assumed Protection Value Předpokládaná hodnota útlumu

Hodnota HML H : Výkon tlumení při vysokých frekvencích

M : Výkon tlumení při průměrných frekvencích

L : Výkon tlumení při nízkých frekvencích
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Ochrana sluchu
Velikost a vhodný tvar

Lidé mají různé zvukovody, je to téměř jako u otisků prs-
tů. O důvod víc, proč by měla být zvolena správná velikost 
a vhodný tvar. uvex nabízí kompletní sortiment výrobků ochra-
ny sluchu, které dokáží vyjít vstříc rozmanitým požadavkům.

Ideálně vyzkoušejte vždy dvě velikosti. Díky našim zát-
kovým chráničům uvex com4-fit a uvex x-fit pokrýváme 
velkou část různých zvukovodů.

Správně zvolená ochrana sluchu může být při hluku vnímána dokonce příjemně!

Výběr nevhodné velikosti může vést k enormní ztrátě  
hodnoty útlumu a nepříjemnému pocitu při nošení.

•  Příliš velké vybrané zátkové chrániče nemusí sedět dosta-
tečně hluboko ve zvukovodu a tím nelze docílit uvedeného 
výkonu tlumení. Navíc to vede k nepříjemnému pocitu při 
nošení.

•  Příliš malé zátkové chrániče sice mohou být pociťovány pří-
jemně, ale může docházet k netěsným místům, a tudíž opět 
není dosaženo maximálního výkonu tlumení.

•  Oblé zátkové chrániče nemusí dostatečně utěsnit oválný 
zvukovod, v takovém případě vybírejte z našeho sortimentu 
pro ochranou sluchu uvex xactfit.

Na ochranu sluchu si může zvyknout každý, 
jde jen o to, správně si vybrat.
• Doba nošení
• Hlučnost
• Zátkové chrániče vybírejte podle velikosti zvukovodu
• Na pracovištích, kde panují vysoké teploty,  

zátkové chrániče pokud možno nepoužívejte

• Přesnost (uživatel brýlí)
• U mušlových chráničů sluchu pamatujte na hmotnost
• Manipulace (špinavé ruce, uživatelé rukavic, handicap)
• Kompatibilita s jinými OOP (ochranná přilba, brýle,  

ochrana dýchacích cest)

Věnujte pozornost našim údajům o velikosti

Průřez zvukovodu 
má oválný tvar
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uvex xtra-fit

uvex x-fit

uvex com4-fit

uvex hi-com

uvex xact-fit
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Ochrana sluchu
Různé situace, různé uši

Ochrana sluchu pro každou situaci 
Ochrana sluchu uvex je dostupná 
v mnoha různých variantách a je  
určena pro různé situace. Pokud se 
často zdržujete na místech, na nichž 
panuje silné zatížení hlukem, potřebu-
jete efektivní tlumení. 

Pokud jste rušeni hlukem strojů nebo 
v kanceláři, chcete izolovat hluk, ale 
přitom se nechcete cítit izolovaně. 

Díky správnému tlumení je izolován 
škodlivý či iritující hluk, ale důležité vý-
stražné signály jsou i přesto slyšitelné 
a vnímání řeči zůstává zachováno.

•  propracovaný velký otvor pro dlou-
hodobý pocit pohodlí při nošení

•  konstrukce, která minimalizuje 
tlak ve zvukovodu

•  oblast úchopu pro snadnou 
manipulaci

Předem definovaná tlumící zóna 
pro kontrolované snížení hluku 
pro vynikající srozumitelnost řeči 
a dobrou komunikaci

Jedinečný design i uvnitř zátkového chrániče sluchu
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Použití zátkových chráničů 
nebylo nikdy jednodušší

Jednoduché, rychlé 
a správné nasazení

Mírný výkon tlumení 
pro vynikající 

vnímání řeči a komunikaci

Náhradní zátkové chrániče 
sluchu  

jako ekonomická a  
ekologická volba

Už žádné rolování, nasadit je 
lze i špinavýma rukama nebo 

v rukavicích

Ergonomicky tvarované 
stopky pro jednoduché nasa-

zení a optimální pohodlí

Díky značce na stopce je 
dána správná a opakovatelná 

poloha ve zvukovodu

Vzhledem ke geometrii 
sedí ve většině zvukovodů 

bezpečně a pohodlně

řada uvex xact-fit 

uvex xact-fit detec 
katalog strana 92

uvex xact-fit 
katalog strana 90

uvex xact-fit multi 
katalog strana 90

uvex xact-band 
katalog strana 94

Ochrana sluchu
řada uvex xactfit
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Optimální přizpůsobení
Pěnové zátkové chrániče sluchu 
oválného tvaru se optimálně 
vejdou do zvukovodu – pro ještě 
větší pohodlí při nošení

Ergonomicky vytvarovaný úchyt 
pro palec
Ergonomicky vytvarovaný úchyt pro 
palec pro snadnou manipulaci  
a správné nasazení chráničů sluchu

Šňůrka s nastavitelnou délkou

Ergonomicky tvarované stopky pro levé a pravé 
ucho zvyšují pohodlí při nošení a usnadňují nasazo-
vání a vyjmutí zátkových chráničů sluchu.

Kromě toho mají nápadný a z dálky viditelný de-
sign, který usnadňuje sledování správnosti použití 
podle předpisů.

uvex xact-fit – inteligentní ergonomie
Nová dimenze pohodlí při nošení

Ochrana sluchu
řada uvex xactfit

Průřez zvukovodu má oválný tvar
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21121012112095

2112100
2112095

2112106

uvex hicom
Obj. číslo 2112100 2112101
Provedení bez šňůrky se šňůrkou
Norma EN 3522 EN 3522
Barva limetková limetková
Objednací jednotka karton karton
Obsah 200 párů, baleno po dvou v kartonu 100 párů, baleno po dvou v kartonu

uvex hicom
Obj. číslo 2112095 2112106
Provedení bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 3522 EN 3522
Barva limetková béžová
Objednací jednotka karton karton
Obsah 100 párů, baleno po dvou v kartonu 200 párů, baleno po dvou v kartonu

Ochrana sluchu
Jednorázové zátkové chrániče sluchu

uvex hi-com
• zátkové chrániče sluchu s nízkým tlumením a vynikajícím vnímáním řeči
• snižují zvuky ve vnitřním uchu, které se tvoří při nošení ochrany sluchu 
• k dostání ve dvou barevných provedeních
• dodatečný požadavek: W

Hodnota útlumu (SNR): 24 dB H: 26 dB       M: 20 dB       L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5  26,2 31,6 33,7

Předem definovaná tlumící zóna  
pro kontrolované snížení hluku pro 
vynikající srozumitelnost řeči a dob-
rou komunikaciNehrozí riziko 

nadměrné ochrany

Patentováno

Konstrukce, která minimali-
zuje tlak ve zvukovodu

Vytvarovaný úchop pro snadnou 
manipulaci

Propracovaný velký otvor  
pro dlouhodobý pocit 
pohodlí při nošení

Zvuky ve vnitřním uchu 
jsou snižovány

uvex hi-com  
jedinečný design – i uvnitř

náhradní balení pro dávkovač uvex „one2click“ na straně 88stolní dávkovač
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2112001
2112094
2112133

2112010

2112004
2112096
2112131

2112012

2112060
2112093

33

uvex com4fit
Obj. číslo 2112004 2112096 2112131 2112012
Provedení bez šňůrky bez šňůrky bez šňůrky se šňůrkou
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522
Barva světle oranžová světle oranžová světle oranžová světle oranžová
Objednací jednotka karton karton karton karton
Obsah 200 párů, baleno po dvou 100 párů, baleno po dvou 15 párů, 100 párů, baleno po dvou 

baleno v kartonu baleno v kartonu baleno volně v kartonu baleno v kartonu

uvex xfit
Obj. číslo 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010
Provedení bez šňůrky bez šňůrky bez šňůrky bez šňůrky se šňůrkou
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522
Barva limetková limetková limetková limetková limetková
Objednací jednotka karton karton karton karton karton
Obsah 200 párů,   100 párů, 50 párů, 15 párů, 100 párů,  

baleno po dvou baleno po dvou baleno volně v kartonu baleno volně v kartonu baleno po dvou
baleno v kartonu baleno v kartonu baleno v kartonu

uvex xtrafit
Obj. číslo 2112060 2112093
Provedení bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 3522 EN 3522
Barva oranžová oranžová
Objednací jednotka sáček karton
Obsah 200 párů, baleno po dvou v sáčku 100 párů, baleno po dvou v kartonu

Ochrana sluchu
Jednorázové zátkové chrániče sluchu

uvex com4-fit
• jednorázové zátkové chrániče sluchu v kompaktním, ergonomickém designu 
• optimální pro úzké a menší zvukovody
• určeno pro použití v prostředí extrémně zatíženém hlukem
• patentovaná technologie XGrip snižuje přítlak ve zvukovodu, čímž znatelně usnadňuje vyjmutí 

zátkových chráničů
• větší pohodlí při nošení i při dlouhodobějším použití
• dodatečný požadavek: W, X, S, V, E1

uvex x-fit
• ergonomicky tvarované jednorázové zátkové chrániče sluchu
• určeno pro použití v prostředí extrémně zatíženém hlukem
• patentovaná technologie XGrip snižuje přítlak ve zvukovodu, čímž znatelně usnadňuje vyjmutí 

zátkových chráničů
• dodatečný požadavek: W, X, S, V, E1

uvex xtra-fit
• jednorázové zátkové chrániče sluchu pro středně velké a velké zvukovody
• ideálně se přizpůsobí tvaru a velikosti zvukovodu, tím minimalizují netěsnosti pro docílení ideální 

úpravy a optimální ochrany
• velice měkké a příjemné na nošení
• dodatečný požadavek: W, X, S, V, E1

Hodnota útlumu (SNR): 33 dB H: 33 dB       M: 30 dB       L: 29 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

Hodnota útlumu (SNR): 37 dB H: 36 dB       M: 34 dB       L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

Hodnota útlumu (SNR): 36 dB H: 34 dB       M: 33 dB       L: 32 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 32,7 34,8 36,8 38,9 36,9 36,2 44,0 41,5
SD dB 4,6 4,4 5,6 5,2 4,7 3,7 4,0 5,0
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 28,1 30,4 31,2 33,7 32,2 32,5 40,0 36,5

náhradní balení pro dávkovač uvex „one2click“ na straně 88
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2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

dávkovač uvex „one2click“
Obj. číslo 2112000 2111988
Provedení bez obsahu, bez obsahu, 

uchycení pomocí šroubů magnetické připevnění
Objednací jednotka karton karton

dávkovač uvex „one2click“
Obj. číslo 2111990 2111991 2111992
Provedení s náplní k okamžitému s náplní k okamžitému s náplní k okamžitému

použití, uchycení použití, uchycení použití, uchycení
pomocí šroubů pomocí šroubů pomocí šroubů 
600 párů xfit 600 párů com4fit 600 párů hicom

Objednací jednotka karton karton karton

uvex xfit uvex com4fit uvex xactfit
Obj. číslo 2112022 2112023 2124003
Provedení bez šňůrky bez šňůrky náhradní zátky
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522

dodatečný požadavek: dodatečný požadavek: dodatečný požadavek: 
S, V, W, E1 S, V, W, E1 W

Hodnota útlumu (SNR) 37 dB (viz strana 89) 33 dB (viz strana 87) 26 dB (viz strana 90)
Barva limetková světle oranžová limetková
Velikost M S M
Objednací jednotka karton karton karton
Obsah 300 párů, 300 párů, 400 párů, 

baleno volně v kartonu baleno volně v kartonu baleno volně v kartonu

uvex hicom uvex hicom uvex xtrafit
Obj. číslo 2112118 2112119 2112061
Provedení bez šňůrky bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522

dodatečný požadavek: dodatečný požadavek: dodatečný požadavek: 
W W S, V, W, E1

Hodnota útlumu (SNR) 24 dB (viz strana 86) 24 dB (viz strana 86) 36 dB (viz strana 87)
Barva limetková béžová oranžová
Velikost M M L
Objednací jednotka karton karton sáček
Obsah 300 párů, 300 párů, 250 párů, 

baleno volně v kartonu baleno volně v kartonu baleno volně v sáčku

magnetický držák pro dávkovače uvex
Obj. číslo 2111989
Provedení náhradní sada k dávkovači

pro magnetické připevnění
Materiál leštěná ocel
Objednací jednotka karton

Ochrana sluchu
jednorázové zátkové chrániče sluchu · dávkovač zátkových chráničů sluchu · náhradní balení

dávkovač uvex „one2click“
• snadno použitelný, odolný dávkovač zátkových chráničů sluchu s  

dvěma různými možnostmi upevnění
• stačí jen jedno „cvaknutí“ a hned jsou zátkové chrániče v ruce
• zaručuje hygienický odběr přesně podle potřeby
• magnetický nástěnný držák, není tudíž nutné nic vrtat
• obsah lze doplňovat i průběžně
• záchytná miska chrání zátkové chrániče před pádem na zem
• určeno pro všechny jednorázové zátkové chrániče sluchu značky uvex
• množství náplně: 600 párů (xtrafit 500 párů)
• magnetická varianta pro flexibilní použití na všech magnetických  

podkladech (2111988)
• nástěnná verze pro stacionární uchycení na stěnu pomocí šroubů 

(2112000)
• magnetický nástěnný držák lze dodatečně pořídit samostatně (2111989)

dávkovač uvex „one 2 click“ – náhradní balení 

  Pro magnetickou verzi připravenou k okamžitému použití je nutné zvlášť 
objednat magnetickou desku (2112989).
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2112087

uvex xfit
Obj. číslo 2112087
Provedení bez šňůrky
Norma EN 3522
Barva limetková
Objednací jednotka karton
Obsah 100 párů, baleno po dvou  

baleno v kartonu

Hodnota útlumu
(SNR): 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB       L: 34 dB

Materiál splňuje platné požadavky směrnic EU 
94/62/ES a 2004/12/ES o obalových materiá-
lech a obalových odpadech.

Materiál obalu zátkových chráničů sluchu 
uvex je vyroben z obnovitelných surovin:  
Kartonový papír je vyroben ze dřeva a  
polyethylenová vrstva LD uvnitř  
je vyrobena z cukrové třtiny.  
To znamená, že obal lze plně  
recyklovat. 

•  nyní z kartonového papíru  
místo z plastu

• plně recyklovatelné

• udržitelné suroviny

•  optimální využití  
energie

Udržitelné balení uvex
Zvenku dřevěné – uvnitř z cukrové třtiny

uvex x-fit
• ergonomicky tvarované jednorázové 

zátkové chrániče sluchu
• určeno pro použití v prostředí extrémně 

zatíženém hlukem
• patentovaná technologie XGrip snižuje 

přítlak ve zvukovodu, čímž znatelně 
usnadňuje vyjmutí zátkových chráničů

• dodatečný požadavek: W, X, S, V, E1

Podrobnosti viz strana 87.
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2124002

2124001

2124001

2124019

2124020

2124017

2124018

uvex xactfit náhradní zátkové chrániče sluchu uvex xactfit
Obj. číslo 2124001 2124002
Provedení s opakovaně použitelnou stopkou v minikrabičce náhradní zátkové chrániče sluchu v minikrabičce
Norma EN 3522 EN 3522
Barva limetková limetková
Objednací jednotka karton karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu 250 párů, 5 párů v kartonu

uvex xactfit multi S
Obj. číslo 2124019 2124017
Provedení s oválnými zátkovými chrániči sluchu s oválnými zátkovými chrániči sluchu

pro opakované použití v minikrabičce pro opakované použití v krabici
Norma EN 3522 EN 3522
Barva šedá, transparentní šedá, transparentní
Velikost S S
Objednací jednotka karton karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu 50 párů, baleno po dvou v kartonu

uvex xactfit multi M/L
Obj. číslo 2124020 2124018
Provedení s oválnými zátkovými chrániči sluchu s oválnými zátkovými chrániči sluchu

pro opakované použití v minikrabičce pro opakované použití v krabici
Norma EN 3522 EN 3522
Barva šedá, transparentní šedá, transparentní
Velikost M/L M/L
Objednací jednotka karton karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu 50 párů, baleno po dvou v kartonu

Ochrana sluchu
jednorázové zátkové chrániče sluchu · zátkové chrániče sluchu pro opakované použití · uvex xactfit  

uvex xact-fit
• jednorázové zátkové chrániče sluchu s vytvarovaným úchytem pro palec 
• dávkovatelné náhradní zátkové chrániče sluchu
• ideálně se přizpůsobí tvaru a velikosti zvukovodu, tím minimalizují netěsnosti pro docílení ideální 

úpravy a optimální ochrany
• vytvarované úchyty pro palec umožňují rychlou a snadnou manipulaci
• tvar, který kopíruje anatomii lidského ucha – aby zátkové chrániče sluchu vždy perfektně seděly
• měkké náhradní zátkové chrániče sluchu zaručují vysoké pohodlí při nošení 
• dodatečný požadavek: W (2124001)

uvex xact-fit multi
• zátkové chrániče sluchu pro opakované použití značky uvex s vytvarovanými úchyty pro palec
• zátkový chránič sluchu oválného tvaru, aby dobře seděl ve zvukovodu
• vyměnitelné náhradní zátkové chrániče sluchu
• lze nasadit i špinavýma rukama nebo v rukavicích
• k dostání ve dvou různých velikostech
• dodatečný požadavek: W, S 

Hodnota útlumu (SNR): 26 dB H: 28 dB       M: 23 dB       L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

Hodnota útlumu (SNR): 26 dB H: 27 dB        M: 23 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 26,9 25,4 26,1 28,3 31,9 32,8 37,2
SD dB 4,4 4,5 5,4 5,5 4 6,9 6,7
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 22,5 20,9 20,7 22,8 27,9 25,9 30,5

Minibox
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2111237

2111238

2111235

2111201  

2111212 

uvex whisper
Obj. číslo 2111201 2111237
Provedení se šňůrkou v minikrabičce se šňůrkou v krabici
Norma EN 3522 EN 3522
Barva oranžová oranžová
Objednací jednotka karton karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu 50 párů, baleno po dvou v kartonu

uvex whisper +
Obj. číslo 2111212 2111238
Provedení se šňůrkou v minikrabičce se šňůrkou v krabici
Norma EN 3522 EN 3522
Barva limetková limetková
Objednací jednotka karton karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu 50 párů, baleno po dvou v kartonu

uvex whisper supreme
Obj. číslo 2111235
Provedení se šňůrkou v krabici
Norma EN 3522
Barva žlutá
Objednací jednotka karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu

Ochrana sluchu
zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití

uvex whisper
• lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
• hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jem-

ným mýdlem
• krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení 

zátkových chráničů sluchu 
• díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí 

můžete zátky pohodlně nosit zavěšené na krku
• dodatečný požadavek: W, S

uvex whisper +
• lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
• hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jem-

ným mýdlem
• krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení 

zátkových chráničů sluchu
• díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí 

můžete zátky pohodlně nosit zavěšené na krku
• dodatečný požadavek: W, X, S, V, E1

uvex whisper supreme
• lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
• hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jem-

ným mýdlem
• krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení 

zátkových chráničů sluchu
• díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí 

můžete zátky pohodlně nosit zavěšené na krku
• dodatečný požadavek: W 

Hodnota útlumu (SNR): 23 dB     H: 24 dB        M: 20 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB 
(průměrná hodnota ochrany) 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

Hodnota útlumu (SNR): 30 dB     H: 31 dB        M: 27 dB         L: 26 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 33,8 29,2 32,7 30,0 36,0 34,3 41,0
SD dB 5,1 4,6 4,9 5,0 4,0 3,6 4,4
APV dB 
(průměrná hodnota ochrany) 28,7 24,5 27,8 25,0 32,0 30,6 36,6

Hodnota útlumu (SNR): 27 dB     H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 
(průměrná hodnota ochrany) 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

Minibox

Minibox
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2124011

2124013

2112011

2112114

24

37

uvex xactfit detec
Obj. číslo 2124011 2124013
Provedení s opakovaně použitelnou náhradní zátky

stopkou, detekovatelné
Barva modrá modrá
Objednací jednotka karton karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu 400 párů, baleno volně v kartonu 

uvex xfit detec
Obj. číslo 2112011
Provedení detekovatelné se šňůrkou
Norma EN 3522
Barva modrá
Objednací jednotka karton
Obsah 100 párů, baleno po dvou v kartonu

uvex hicom detec
Obj. číslo 2112114
Provedení detekovatelné se šňůrkou
Norma EN 3522
Barva modrá
Objednací jednotka karton
Obsah 100 párů, baleno po dvou v kartonu

Ochrana sluchu
Detekovatelné

uvex xact-fit detec
• detekovatelné jednorázové zátkové chrániče sluchu s vytvarovanými úchyty pro palec 
• dávkovatelné náhradní zátkové chrániče sluchu
• ideálně se přizpůsobí tvaru a velikosti zvukovodu, tím minimalizují netěsnosti pro docílení ideální 

úpravy a optimální ochrany
• zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
• vytvarované úchyty pro palec umožňují rychlou a snadnou manipulaci
• tvar, který kopíruje anatomii lidského ucha – aby zátkové chrániče sluchu vždy perfektně seděly
• měkké náhradní zátkové chrániče sluchu zaručují vysoké pohodlí při nošení 
• dodatečný požadavek: W (2124011)

uvex x-fit detec
• ergonomicky tvarované jednorázové zátkové chrániče sluchu
• určeno pro použití v prostředí extrémně zatíženém hlukem
• zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
• patentovaná technologie XGrip snižuje přítlak ve zvukovodu, čímž usnadňuje vyjmutí zátkových 

chráničů
• dodatečný požadavek: W, X, S, V, E1

uvex hi-com detec
• zátkové chrániče sluchu s nízkým tlumením a vynikajícím vnímáním řeči
• zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
• kovový prášek ve šňůrce zaručuje jednotné rozpoznání
• snižuje zvuky ve vnitřním uchu, které se tvoří při nošení ochrany sluchu
• dodatečný požadavek: W 

Hodnota útlumu (SNR): 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

Hodnota útlumu (SNR): 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

Hodnota útlumu (SNR): 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

Minibox
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2111239

2111262

23

27

2111261

2111260

uvex whisper+ detec
Obj. číslo 2111260 2111239
Provedení se šňůrkou detekovatelné v minikrabičce se šňůrkou detekovatelné v krabici
Norma EN 3522 EN 3522
Barva modrá modrá
Objednací jednotka karton karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu 50 párů, baleno po dvou v kartonu

uvex whisper detec
Obj. číslo 2111261 2111262
Provedení se šňůrkou detekovatelné v minikrabičce se šňůrkou detekovatelné v krabici
Norma EN 3522 EN 3522
Barva modrá modrá
Objednací jednotka karton karton
Obsah 50 párů, baleno po dvou v kartonu 50 párů, baleno po dvou v kartonu

Ochrana sluchu
Detekovatelné

uvex whisper+ detec
• lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
• hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jemným mýdlem
• krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
• zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
• díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí můžete zátky pohodlně 

nosit zavěšené na krku
• dodatečný požadavek: W, X, S, V, E1

uvex whisper detec
• lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
• hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jemným mýdlem
• krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
• zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
• díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí můžete zátky pohodlně 

nosit zavěšené na krku
• dodatečný požadavek: W, S

Hodnota útlumu (SNR): 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

Hodnota útlumu (SNR): 23 dB H: 24 dB        M: 20 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB (průměrná hodnota ochrany) 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

Minibox

Minibox
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2125361

2125351

2125344

2125372

23

24

2124002
2124003

uvex xcap
Obj. číslo 2125361 2125351
Provedení s náhlavním obloukem náhradní zátky
Norma EN 3522
Barva šedá, nebeská modrá, limetková nebeská modrá, limetková
Objednací jednotka karton karton
Obsah 15 ks, baleno jednotlivě v kartonu 60 párů, 5 párů v kartonu

uvex xfold
Obj. číslo 2125344 2125351
Provedení se skládacím náhlavním obloukem náhradní zátky
Norma EN 3522
Barva šedá, nebeská modrá, limetková nebeská modrá, limetková
Objednací jednotka karton karton
Obsah 5 ks, baleno jednotlivě v kartonu 60 párů, 5 párů v kartonu

uvex xactband
Obj. číslo 2125372 2124002 2124003
Provedení s náhlavním obloukem náhradní zátky náhradní zátky
Norma EN 3522
Barva šedá, nebeská modrá, limetková limetková limetková
Objednací jednotka karton karton karton
Obsah 5 ks, 250 párů, 400 párů,

baleno jednotlivě v kartonu 5 párů v kartonu baleno volně v kartonu

uvex x-cap
• ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem 

pro optimální polohu při nošení pod bradou
• ergonomicky tvarované náhradní zátkové chrániče sluchu pro optimální 

pohodlí při nošení
• vyměnitelné zátkové chrániče sluchu
• utěsnění před zvukovodem, tudíž žádný tlak v uchu
• dodatečný požadavek: W, E3 (2125361)

uvex x-fold
• ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem 

pro optimální polohu při nošení pod bradou
• ergonomicky tvarované náhradní zátkové chrániče sluchu pro optimální 

pohodlí při nošení
• skládací, vždy k dispozici a snadno přenosné 

uvex xact-band
• extrémně nízká hmotnost dosahující pouze 4 g 
• utěsnění probíhá ve zvukovodu stejně jako u jednorázových zátkových 

chráničů sluchu 
• snížený přenos zvuku skrze náhlavní oblouk díky zapracovaným bloká-

torům zvuku
• dávkovatelné náhradní zátkové chrániče sluchu
• zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem s vytvarovanými úchyty 

pro palec
• vytvarované úchyty pro palec umožňují rychlou a snadnou manipulaci 

Hodnota útlumu (SNR): 24 dB H: 27 dB        M: 19 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 23,7 22,0 21,6 19,0 23,8 31,9 39,6 39,6
SD dB 4,0 2,9 4,7 4,3 3,6 4,0 2,7 3,7
APV dB 
(průměrná hodnota ochrany) 19,7 19,1 16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

Hodnota útlumu (SNR): 23 dB H: 26 dB        M: 18 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4
SD dB 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3
APV dB 
(průměrná hodnota ochrany) 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

Hodnota útlumu (SNR): 26 dB H: 29 dB        M: 22 dB        L: 21 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Útlum v dB 21,5 23,3 24,7 25,3 27,1 33,0 37,3 38,5
SD dB 3,6 3,6 4,7 6,0 5,5 2,7 4,3 4,9
APV dB 
(průměrná hodnota ochrany) 17,9 19,7 20,0 19,3 21,5 30,3 33,0 33,6

Ochrana sluchu
Ochrana sluchu s náhlavním obloukem
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uvex aXess one
safe. active. connected.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek 
společností UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Stavová hlášení
Zvukový asistent informuje 
hlasovým hlášením o stavu 
(„Bluetooth připojeno“), takže 
není nutné chrániče sluchu 
v nebezpečných oblastech 
sundávat. 

Dva prostorové mikrofony 
Pro spolehlivý přenos okol-
ních hluků.

Hlasový mikrofon 
Zajišťuje optimální kvalitu 
hovoru.

Vhodné k venkovnímu použití
Díky těsnicím víčkům vhodné pro po-
užití v prašných a vlhkých pracovních 
oblastech.

Bluetooth® 5.0
Dobrá kvalita zvuku, rychlý přenos dat a velký dosah 
s optimalizovanou spotřebou energie.

Jednoznačná funkční tlačítka
Lze je snadno nahmatat a ovlá-
dat i v rukavicích.

Certifikovaná ochrana sluchu
Hodnota tlumení se SNR 31 dB

LED obrazovka
Signalizuje provozní režim, 
např. zda probíhá hovor 
nebo  zda je telefon do-
stupný.

Externí zvukový vstup 
Připojení vysílačky nebo hudební-
ho přehrávače pomocí kabelu.

Nabíjecí port USB typu C 
Rychlé nabíjení díky vyššímu 
výkonu. Snadná manipulace díky 
rotačně symetrické zástrčce.

Hands-free telefonování
Telefonujte bez přeru-
šení práce díky připoje-
ní přes Bluetooth.

Audio přehrávání
Ideální pro monotonní 
práci.

Režim duálního připojení
Chránič sluchu lze spárovat se dvěma 
zařízeními s funkcí Bluetooth současně.

RAL – Real-Active-Listening
Funkce aktivního poslechu s individuálním nastavením hlasitosti okolního hluku. 
Bezpečné použití díky integrovanému omezovači hladiny zvuku.
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2640001

31

uvex aXess one
Obj. číslo 2640001
Provedení aktivní chrániče sluchu s funkcí Bluetooth
hodnota útlumu SNR 31 dB
Hodnota H-M-L H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Hmotnost 360 g
Barva matná černá, šedá
Objednací jednotka ks
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Uslyšíte vše důležité
Chytrá ochrana sluchu pro větší bezpečnost při práci

Vnější mikrofony pro bezpečnou komunikaci 
uvex aXess one jsou aktivní elektronické mušlové chrániče sluchu 
s funkcí RAL (RealActiveListening). Díky této funkci máte pocit, že 
ochranu sluchu nepoužíváte, což vám umožní aktivně se zapojovat do 
okolního dění i přes ochranu sluchu. Díky tomu je možné komunikovat 
a lépe vnímat varovné signály. Hlasitost okolního hluku lze nastavit indivi-
duálně. 

Pro bezpečnou ochranu sluchu je omezena maximální výstupní úroveň. 
Zesílení hladiny zvuku omezovačem je velmi užitečné například při seři-
zování strojů nebo při diagnostických pracích.

Přijímejte hovory pohodlně přes Bluetooth®
uvex aXess one lze prostřednictvím Bluetooth 5.0 připojit k chytrému 
telefonu: To znamená, že důležité hovory již nikdy nezmeškáte a budete 
moci telefonovat, aniž byste přerušili práci. Duální režim umožňuje v pří-
padě potřeby přidat další zařízení. 

Hovory lze snadno a rychle přijímat pomocí funkčních tlačítek na 
chrániči sluchu – při telefonování tak máte volné obě ruce. Díky velkému 
radiovému dosahu mohou spárovaná zařízení zůstat na bezpečném 
místě, nikoli na pracovišti. 

uvex aXess one
• aktivní mušlové chrániče sluchu s funkcí Bluetooth®  

a skládacím náhlavním obloukem
• komunikace, telefonování a streamování 
• tlumení škodlivého impulsního hluku 
• funkce RealActiveListening pro jasné  

vnímání okolního hluku
• prakticky navržená funkční tlačítka
• chráněné proti vodě, ideální pro venkovní použití 
• zobrazení stavu baterie a varovných hlášení
• plynulé nastavování délky pro zajištění dokonalé polohy při nošení
• polstrovaný náhlavní oblouk pro příjemný pocit při nošení

Ochrana před prachem  
a vlhkostí  
Těsnicí víčka utěsňují ko-
nektorové zásuvky.
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2630010 26300302630020

30 33 36

2000002

uvex K10 uvex K20 uvex K30 taška na mušlové chrániče sluchu uvex
Obj. číslo 2630010 2630020 2630030 2000002
Provedení se skládacím náhlavním obloukem se skládacím náhlavním obloukem se skládacím náhlavním obloukem s poutkem na pásek a zapínáním na suchý zip
hodnota útlumu SNR 30 dB 33 dB 36 dB
Hodnota H-M-L H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB
Hmotnost 185 g 230 g 385 g
Barva černá, zelená černá, žlutá černá, červená
Objednací jednotka ks ks ks ks

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče sluchu – testovány podle normy DIN EN 3521

uvex K10 · uvex K20 · uvex K30
• mušlové chrániče sluchu se skládacím náhlavním páskem
• plynulé nastavení délky pro snadné nastavení  

perfektní polohy při nošení
• optimální geometrie mušlí pro obepnutí vnějšího  

ucha bez otlaků 

• polstrovaný náhlavní oblouk pro optimální pohodlí při nošení
• polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje  

optimální pohodlí i při dlouhodobém použití
• vyměnitelné polštářky mušlí pro splnění vysokých hygienických  

požadavků 

Upozornění: Tašku na mušlové chrániče sluchu si můžete objednat samostatně
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2630011

2630021

30

33

uvex KX10
Obj. číslo 2630011
Provedení mušlové chrániče s pogumovaným povrchem
hodnota útlumu SNR 30 dB
Hodnota H-M-L H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Hmotnost 185 g
Barva matná černá, šedá
Objednací jednotka ks

uvex K20 hiviz
Obj. číslo 2630021
Provedení se skládacím náhlavním obloukem 
hodnota útlumu SNR 33 dB
Hodnota H-M-L H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Hmotnost 230 g
Barva hiviz (reflexní)
Objednací jednotka ks

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče sluchu – testovány podle normy DIN EN 3521

uvex KX10
• chrániče s pogumovaným povrchem
• lepší úchop a bezpečnější usazení, ideální pro olejnaté nebo vlhké  

prostředí
• skládací náhlavní pásek
• plynulé nastavení délky pro snadné nastavení  

perfektní polohy při nošení
• optimální geometrie mušlí pro obepnutí vnějšího ucha bez otlaků 
• polstrovaný náhlavní oblouk pro optimální pohodlí při nošení
• polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje  

optimální pohodlí i při dlouhodobém použití
• vyměnitelné polštářky mušlí pro splnění vysokých hygienických  

požadavků 

uvex K20 hi-viz
• chrániče v dobře viditelném designu s reflexní barvou
• skládací náhlavní pásek
• plynulé nastavení délky pro snadné nastavení  

perfektní polohy při nošení
• optimální geometrie mušlí pro obepnutí vnějšího ucha bez otlaků 
• polstrovaný náhlavní oblouk pro optimální pohodlí při nošení
• polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje  

optimální pohodlí i při dlouhodobém použití
• vyměnitelné polštářky mušlí pro splnění vysokých hygienických  

požadavků 
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2600001 2600002

28 32

2600003 260000433 35

uvex K1 uvex K2 uvex K3 uvex K4
Obj. číslo 2600001 2600002 2600003 2600004
Provedení s náhlavním páskem s náhlavním páskem s náhlavním páskem s náhlavním páskem
hodnota útlumu SNR 28 dB 32 dB 33 dB 35 dB
Hodnota H-M-L H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Hmotnost 180 g 217 g 297 g 356 g
Barva černá, zelená černá, žlutá černá, červená neonová limetková
Objednací jednotka ks ks ks ks

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče sluchu – testovány podle normy DIN EN 3521

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4
• mušlové chrániče sluchu s možností nastavení délky
• nízká hmotnost a malý objem mušle
• bezproblémové nastavování délky pro zajištění dokonalé  

polohy při nošení 
 

• polstrovaný náhlavní oblouk pro optimální pohodlí při nošení
• polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje opti-

mální pohodlí i při dlouhodobém použití (lícová strana uvex K1)
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2600200

2600000 2600010 2600011 260001329

2600012

uvex K200
Obj. číslo 2600200
Provedení s náhlavním páskem, otočné o 360°
hodnota útlumu SNR 28 dB
Hodnota H-M-L H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Hmotnost 173 g
Barva černá, okrová
Objednací jednotka ks

uvex K Junior
Obj. číslo 2600000 2600010 2600011 2600013
Provedení se zkráceným náhlavním páskem se zkráceným náhlavním páskem se zkráceným náhlavním páskem se zkráceným náhlavním páskem
hodnota útlumu SNR 29 dB 29 dB 29 dB 29 dB
Hodnota H-M-L H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Hmotnost 167 g 167 g 167 g 167 g
Barva žlutá modrá limetková růžová
Objednací jednotka ks ks ks ks

skládací uvex K2
Obj. číslo 2600012
Provedení se skládacím náhlavním obloukem
hodnota útlumu SNR 31 dB
Hodnota H-M-L H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Hmotnost 229 g
Barva neonová limetková
Objednací jednotka ks

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče sluchu – testovány podle normy DIN EN 3521

uvex K200
• dielektrické mušlové chrániče sluchu s nastavitelnou délkou
• lze použít v pracovních prostředích s elektrickým napětím
• ideální přizpůsobení náhlavního oblouku pro zajištění optimální ochrany
• snadné nastavení délky pro docílení perfektní polohy při nošení
• mušle lze otáčet o 360°, lze je tudíž nosit v různých polohách 

uvex K Junior
• mušlové chrániče sluchu se zkráceným náhlavním páskem
• určeno pro šířky hlavy do 145 mm, to odpovídá 

šířce hlavy S/M

• polstrovaný náhlavní pásek a měkké vkládací polštářky pro optimální 
pohodlí při nošení

skládací uvex K2
• dielektrické mušlové chrániče sluchu s nastavitelnou délkou a skláda-

cím náhlavním páskem
• nízká hmotnost a malý objem mušle
• mušlové chrániče sluchu z extra měkké paměťové pěny pro optimální 

pohodlí při nošení
• reflexní hiviz design pro dodatečnou vizuální viditelnost uživatele

Možnosti 
nošení
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2630220

2630230263021028

30

34

uvex K10H uvex K20H uvex K30H
Obj. číslo 2630210 2630220 2630230
Provedení dielektrické mušlové chrániče dielektrické mušlové chrániče dielektrické mušlové chrániče

na přilbu s euroslotem 30 mm na přilbu s euroslotem 30 mm na přilbu s euroslotem 30 mm
hodnota útlumu SNR 28 dB 30 dB 34 dB
Hodnota H-M-L H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Hmotnost 216 g 263 g 420 g
Barva černá, zelená černá, žlutá černá, červená
Objednací jednotka pár pár pár

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče na přilbu pro 30mm euroslot – testováno podle normy DIN EN 3523

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H
• mušlové chrániče sluchu k upevnění na ochrannou přilbu do  

30mm euroslotu
• dielektrické provedení 
• měkké plynulé nastavení délky
• zvuková izolace prostřednictvím mušlí s gumovými ložisky
• jednoduše ovladatelné nastavení délky pro optimální úpravu na přilbě 
• lze otáčet o 360° pro docílení pohotovostní a klidové polohy

• polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje  
optimální pohodlí i při dlouhodobém použití

• není určeno pro systém štítů uvex pheos
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2600201 2600202

uvex airwing uvex perfexxionuvex pheos alpine uvex superboss

uvex K1H uvex K2H
Obj. číslo 2600201 2600202
Provedení mušlové chrániče na přilbu s euroslotem 30 mm mušlové chrániče na přilbu s euroslotem 30 mm
hodnota útlumu SNR 27 dB 30 dB
Hodnota H-M-L H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Hmotnost 210 g 251 g
Barva černá, zelená černá, žlutá
Objednací jednotka pár pár

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče na přilbu pro 30mm euroslot – testováno podle normy DIN EN 3523

uvex K1H · uvex K2H
• není určeno pro systém štítů uvex pheos
• jednoduše ovladatelné nastavení délky pro optimální úpravu na přilbě
• lze otáčet o 360° pro docílení pohotovostní a klidové polohy 
• měkké polštářky se optimálně přizpůsobí ploše pro dosednutí, popř. 

obrysům hlavy a zajišťují tak optimální pohodlí při nošení 
(uvex K1H)

• polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje  
optimální pohodlí i při dlouhodobém použití (uvex K2H)

Možné kombinace K10H · K20H · K30H · K1H · K2H
Vhodné pro následující kombinace:
průmyslové ochranné přilby uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos BWR, uvex pheos BSWR, uvex pheos IES, 
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex perfexxion, uvex super boss (str. 115 a násl.) společně s mušlovými chrániči sluchu na 
ochrannou přilbu K10H, K20H, K30H, K1H, K2H (str. 102/103) a štít 9790 (str. 139)

K10H, K20H, K30H  
všechny modely uvex 
pheos K1H, K2H nejsou 
určeny pro uvex pheos E 
(nejsou dielektrické)
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Ochrana sluchu
přilbový systém uvex pheos

Pro každé použití perfektně vybaven –  
 díky flexibilnímu modulárnímu systému.

Díky novému přilbovému systému pheos vyvinula společnost uvex pokrokové řešení, které je promyšlené do nejmenšího 
detailu. Magnetický zavírací systém ještě víc usnadňuje uchycení štítu a mušlových chráničů sluchu, ergonomický kloubový 
systém se stará i při delším použití o maximální pohodlí při nošení. 

Montáž na jedno cvaknutí
Díky unikátnímu, magnetickému zavíracímu systému díly 
samy do sebe zapadnou – ochranná přilba může při uchyco-
vání nebo výměně mušlových chráničů uší pohodlně zůstat 
na hlavě.

Extra měkké mušlové chrániče sluchu
Polstrování mušlí z mimořádně měkké paměťové pěny zajiš-
ťuje příjemný pocit při nošení i při dlouhodobém použití. 

Magnetický  
zavírací systém  
pro štíty a mušlové chrániče 
sluchu
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2600214
2600215

2600216

9790078

uvex pheos K1P uvex pheos K2P uvex pheos K2P magnet:
Obj. číslo 2600216 2600214 2600215
Provedení bajonetová spojka bajonetová spojka magnetická spojka
hodnota útlumu SNR 28 dB 30 dB 30 dB
Hodnota H-M-L H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Hmotnost 191 g 230 g 237 g
Barva černá, šedá černá, žlutá černá, žlutá
Objednací jednotka pár pár pár

magnetický adaptér přilby
Obj. číslo 9790078
Provedení adaptér k ochranné přilbě pro magnetické mušle na přilbu
Objednací jednotka pár

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče sluchu uvex pheos – testováno podle normy DIN EN 3523 

K upevnění magnetického chrániče sluchu uvex pheos K2P 2600215 na 
přilbu je potřeba adaptér. Pokud je obličejový štít pheos již magneticky 
připevněn, není tento adaptér nutný.
Adaptérem lze ochrannou přilbu kdykoli dovybavit, montuje se pomocí 
euroslotu 30 mm. Adaptér je vhodný pouze k ochranným přilbám uvex 
pheos a uvex pheos alpine.

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P
• K1P měkké polštářky se optimálně přizpůsobí obrysům hlavy a  

zajišťují tak optimální pohodlí při nošení
• K2P polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje 

optimální pohodlí i při dlouhodobém použití
• lze otáčet o 360° pro docílení pohotovostní a klidové polohy
• obě verze jsou k dostání v bajonetovém provedení, bleskurychlá 

montáž a demontáž bez použití nářadí (lze použit pouze společně 
s přilbou uvex včetně namontovaného obličejového štítu pheos nebo 
faceguard).  

• mušle na ochrannou přilbu lze použít společně se štíty
• K2P je k dostání v magnetickém provedení, mušle lze na používané 

ochranné přilbě namontovat nebo demontovat bleskurychle a bez po-
užití nářadí (lze použít pouze společně s adaptérem k ochranné přilbě 
9790078 nebo s přilbou uvex včetně namontovaného magnetického 
systému štítů pheos).

• jednoduché pohodlné nastavení výšky mušlí
• dielektrické

uvex pheos K2P 
magnetická spojka

uvex pheos K2P a K1P  
bajonetová spojka
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2599971
2599972

2000002

6177116

2599978

2134000

2111404

řada uvex K hygienická sada Standard řada uvex K hygienická sada Premium
Obj. číslo 2599971 2599972
Provedení příslušenství k uvex K1, příslušenství pro uvex K10, uvex KX10,  

uvex K1H, uvex K1P,  uvex K20, uvex K30, uvex K10H, 
uvex K200, uvex K junior uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one

Objednací jednotka sáček sáček
Obsah 2 mušlové polštářky 2 mušlové polštářky 

a 2 tlumící polštářky a 2 tlumící polštářky
v sáčku v sáčku

uvex clear otoplastik
Obj. číslo 6177116
Objednací jednotka ks
Obsah 30 ubrousků na kus

taška na mušlové chrániče sluchu uvex
Obj. číslo 2000002
Provedení s poutkem na pásek a zapínáním na suchý zip
Objednací jednotka ks

řada uvex K · komfortní polštářky „uvex drypads“
Obj. číslo 2599978
Provedení samolepicí pro všechny modely řady uvex K
Objednací jednotka sáček
Obsah 10 polštářků v sáčku

krabice na zátkové chrániče sluchu uvex
Obj. číslo 2111404
Provedení bez zátkových chráničů sluchu
Barva průsvitná
Objednací jednotka karton
Obsah 50 ks v kartonu

držák pro dávkovač na stěnu
Obj. číslo 2134000
Barva průsvitná
Materiál PMMA
Objednací jednotka ks

Ochrana sluchu
Příslušenství

řada uvex K · hygienická sada

uvex clear otoplastik
• čisticí ubrousky bez silikonu pro rychlé a snadné vyčištění zátkových 

chráničů sluchu pro opakované použití

taška na mušlové chrániče sluchu uvex

krabice na zátkové chrániče sluchu uvex 
• krabička pro hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
• kompaktní design odpuzující nečistoty
• pro 1 pár zátkových chráničů sluchu pro opakované použití se šňůrkou
• nebo 2 páry zátkových chráničů sluchu pro opakované použití bez 

šňůrky

řada uvex K · komfortní polštářky „uvex 
dry-pads“
• příslušenství pro všechny modely řady uvex K
• komfortní polštářky lze umístit na těsnicí polštářky za účelem absorpce 

vlhkosti a potu

držák pro dávkovač na stěnu 
• držák z plexiskla pro nástěnný dávkovač, určen pro uvex xfit (2112001, 

2112010, 2112011), uvex com4fit (2112004, 2112012), uvex onefit 
(2112045), uvex xtrafit (2112060), uvex hicom (2112100, 2112101, 
2112106, 2112114).
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Ochrana sluchu
Marketingový materiál

Testovací krabice s ochranou sluchu
Najděte si ochranu sluchu vhodnou pro vás:
• krabice s výběrem jednorázových zátkových chráničů sluchu / zátko-

vých chráničů sluchu pro opakované použití značky uvex a deteko-
vatelných zátkových chráničů sluchu a zátkových chráničů sluchu 
s náhlavním obloukem uvex xactband

• číslo výrobku 1000929

Plakát
Objednací číslo

• 1001.165 (německá verze)
• 1001.166 (anglická verze)
• velikost A2

Příručka o ochraně sluchu
• 25 stran
• s eurootvorem
• všechny důležité informace 

na téma ochrany sluchu
• č. výr. 1001.214 německá verze
• č. výr. 1001.215 anglická verze

taška se vzorky mušlových chráničů  
sluchu
• prázdná s 6 přihrádkami pro mušlové chrániče sluchu
• obj. číslo 2599966
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Ochrana sluchu
Rychlý přehled

Obj. číslo Název Výrobek Barva Obsah Strana
2000002 taška na mušlové chrániče sluchu uvex černá ks 98/106
2111201 uvex whisper zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v minikrabičce oranžová 50 párů, baleno po dvou v kartonu 91
2111212 uvex whisper+ zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v minikrabičce limetková 50 párů, baleno po dvou v kartonu 91
2111235 uvex whisper supreme zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici žlutá 50 párů, baleno po dvou v kartonu 91
2111237 uvex whisper zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici oranžová 50 párů, baleno po dvou v kartonu 91
2111238 uvex whisper+ zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici limetková 50 párů, baleno po dvou v kartonu 91
2111239 uvex whisper+ detec detekovatelné zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici modrá 50 párů, baleno po dvou v kartonu 93
2111260 uvex whisper+ detec zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v minikrabičce modrá 50 párů, baleno po dvou v kartonu 93
2111261 uvex whisper detec zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v minikrabičce modrá 50 párů, baleno po dvou v kartonu 93
2111262 uvex whisper detec zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici modrá 50 párů, baleno po dvou v kartonu 93
2111404 krabice na zátkové chrániče sluchu uvex průsvitná karton 106
2111988 one 2 click dávkovač bez zátkových chráničů sluchu, magnetický karton 88
2111989 magnetický nástěnný držák pro dávkovač karton 88
2111990 one 2 click dávkovač obsahuje 600 párů zátkových chráničů sluchu xfit 600 párů, xfit 88
2111991 one 2 click dávkovač obsahuje 600 párů zátkových chráničů sluchu com4fit 600 párů, com4fit 88
2111992 one 2 click dávkovač obsahuje 600 párů zátkových chráničů sluchu hicom 600 párů, hicom 88
2112000 one 2 click dávkovač pro 600 párů zátkových chráničů sluchu, bez obsahu karton 88
2112001 uvex xfit jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky limetková 200 párů, baleno po dvou v kartonu 87
2112004 uvex com4fit jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky světle oranžová 200 párů, baleno po dvou v kartonu 87
2112010 uvex xfit jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou limetková 100 párů, baleno po dvou v kartonu 87
2112011 uvex xfit detec detekovatelné jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou modrá 100 párů, baleno po dvou v kartonu 92
2112012 uvex com4fit jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou světle oranžová 100 párů, baleno po dvou v kartonu 87
2112013 uvex xfit jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky limetková 50 párů, baleno volně v kartonu 87
2112022 uvex xfit náhradní balení pro dávkovač limetková 300 párů, baleno volně v kartonu 88
2112023 uvex com4fit náhradní balení pro dávkovač světle oranžová 300 párů, baleno volně v kartonu 88
2112060 uvex xtrafit jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky oranžová 200 párů, baleno po dvou v sáčku 87
2112061 uvex xtrafit náhradní balení pro dávkovač oranžová 250 párů, baleno volně v sáčku 88
2112087 uvex xfit jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky limetková 100 párů, baleno po dvou v kartonu 89
2112093 uvex xtrafit minidávkovač na 100 párů zátkových chráničů sluchu oranžová 100 párů, baleno po dvou v kartonu 87
2112094 uvex xfit minidávkovač na 100 párů zátkových chráničů sluchu limetková 100 párů, baleno po dvou v kartonu 87
2112095 uvex hicom minidávkovač na 100 párů zátkových chráničů sluchu limetková 100 párů, baleno po dvou v kartonu 86
2112096 uvex com4fit minidávkovač na 100 párů zátkových chráničů sluchu světle oranžová 100 párů, baleno po dvou v kartonu 87
2112100 uvex hicom jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky limetková 200 párů, baleno po dvou v kartonu 86
2112101 uvex hicom jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou limetková 100 párů, baleno po dvou v kartonu 86
2112106 uvex hicom jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky béžová 200 párů, baleno po dvou v kartonu 86
2112114 uvex hicom detec detekovatelné jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou modrá 100 párů, baleno po dvou v kartonu 92
2112118 uvex hicom náhradní balení pro dávkovač limetková 300 párů, baleno volně v kartonu 88
2112119 uvex hicom náhradní balení pro dávkovač béžová 300 párů, baleno volně v kartonu 88
2112131 uvex com4fit jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky světle oranžová 15 párů, baleno volně v kartonu 87
2112133 uvex xfit jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky limetková 15 párů, baleno volně v kartonu 87
2124001 uvex xactfit zátkové chrániče sluchu se šňůrkou a stopkou limetková, šedá 50 párů, baleno po dvou v kartonu 90
2124002 uvex xactfit náhradní zátky limetková 250 párů, 5 párů v kartonu 90/94
2124003 uvex xactfit náhradní balení pro dávkovač limetková 400 párů, baleno volně v kartonu 88
2124011 uvex xactfit detec detekovatelné zátkové chrániče sluchu se stopkou modrá 50 párů, baleno po dvou v kartonu 92
2124013 uvex xactfit detec náhradní zátky modrá 400 párů, baleno volně v kartonu 92
2124017 uvex xactfit multi S zátkové chrániče sluchu pro opakované použití s oválnými zátkovými chrániči šedá, transparentní 50 párů, baleno po dvou v kartonu 90
2124018 uvex xactfit multi M/L zátkové chrániče sluchu pro opakované použití s oválnými zátkovými chrániči šedá, transparentní 50 párů, baleno po dvou v kartonu 90
2124019 uvex xactfit multi S zátkové chrániče sluchu pro opakované použití s oválnými zátkovými chrániči šedá, transparentní 50 párů, baleno po dvou v kartonu 90
2124020 uvex xactfit multi M/L zátkové chrániče sluchu pro opakované použití s oválnými zátkovými chrániči šedá, transparentní 50 párů, baleno po dvou v kartonu 90
2125344 uvex xfold zátkové chrániče sluchu se skládacím náhlavním obloukem šedá, nebeská modrá, limetková 5 ks, baleno jednotlivě v kartonu 94

2125351 náhradní zátkové chrániče pro zátkové chrániče sluchu 
s náhlavním obloukem uvex xcap a uvex xfold nebeská modrá, limetková 60 párů, 5 párů v kartonu 94

2125361 uvex xcap zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem šedá, nebeská modrá, limetková 15 ks, baleno jednotlivě v kartonu 94
2125372 uvex xactband zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem šedá, nebeská modrá, limetková 5 ks, baleno jednotlivě v kartonu 94
2134000 držák pro dávkovač na stěnu ks 106
2599971 hygienická sada řady uvex K standard 2 mušlové polštářky a 2 tlumící polštářky v sáčku 106
2599972 hygienická sada řady uvex K premium 2 mušlové polštářky a 2 tlumící polštářky v sáčku 106
2599978 pohodlné vložky 10 polštářků v sáčku 106
2600000uvex K Junior pasivní mušlové chrániče sluchu žlutá ks 101
2600001 uvex K1 pasivní mušlové chrániče sluchu černá, zelená ks 100
2600002 uvex K2 pasivní mušlové chrániče sluchu černá, žlutá ks 100
2600003uvex K3 pasivní mušlové chrániče sluchu černá, červená ks 100
2600004uvex K4 pasivní mušlové chrániče sluchu neonová limetková ks 100
2600010 uvex K Junior pasivní mušlové chrániče sluchu modrá ks 101
2600011 uvex K Junior pasivní mušlové chrániče sluchu limetková ks 101
2600012 skládací uvex K2 pasivní mušlové chrániče sluchu se skládacím náhlavním obloukem neonová limetková ks 101
2600013 uvex K Junior pasivní mušlové chrániče sluchu růžová ks 101
2600200uvex K200 pasivní mušlové chrániče sluchu černá, okrová ks 101
2600201 uvex K1H mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, zelená pár 103
2600202 uvex K2H mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, žlutá pár 103
2600214 uvex pheos K2P mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, žlutá pár 105
2600215 uvex pheos K2P magnet: mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, žlutá pár 105
2600216 uvex pheos K1P mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, šedá pár 105
2630010 uvex K10 mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, zelená ks 98
2630011 uvex KX10 mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě matná černá, zelená ks 99
2630020 uvex K20 mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, žlutá ks 98
2630021 uvex K20 hiviz mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě hiviz (reflexní) ks 99
2630030 uvex K30 mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, červená ks 98
2630210 uvex K10H mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, zelená ks 102
2630220 uvex K20H mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, žlutá ks 102
2630230 uvex K30H mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě černá, červená ks 102
2640001 uvex aXess one aktivní mušlové chrániče sluchu matná černá, šedá ks 97
6177116 uvex clear otoplastik čisticí ubrousky bez silikonu 30 ubrousků, ks 106
9790078 adaptér k ochranné přilbě, magnetický černá pár 105




