
Ochranné brýle
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uvex i-guard planet

Své poslání dbát o větší udržitelnost zdůraznila společnost  
uvex nově zavedenou značkou protecting planet.
protecting planet je pro uvex více než jen značka. Na základě hesla značky protecting people se 
stává příslibem, že zodpovědně začlení tři pilíře udržitelnosti ekologii, ekonomii a sociální otázky 
ve všech divizích podniku do všech činností. 

Proto uvex ověřuje, hodnotí a optimalizuje komplexně všechny kroky výrobního postupu, na jejichž 
konci vzniká co nejvíce udržitelný produkt.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material

by reducing waste
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Důležitou součástí produktového  
systému planet series  
je uvex i-guard planet.

Fólie používaných polyesterových sáčků obsahují až 
70 % recyklovaného materiálu získaného z odpadu, 
který vzniká při výrobě. Všechny kartony jsou tvořeny 
z více než 90 % z recyklovaného papíru.

Množství papíru potřebného pro přiložený návod 
k použití bylo sníženo o 30 %. Zvýšení počtu 
obalových jednotek z 5 na 10 brýlí přineslo další 
snížení potřebného kartonového materiálu a navíc 
výrazně snížilo množství odpadu.

Zorníky a stranice brýlí jsou vyrobeny z 39 % z bio-
logického materiálu. Společnost uvex používá jako 
základ obnovitelnou surovinu z ricinovníku a využívá 
energii z biomasy. Měkké vypodložení obličeje varianty 
guard je vyrobeno z více než 35 % z recyklovaného 
granulátu, který pochází z odpadu vzniklého při výrobě.
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Inovativní ochranné brýle – made in Germany
Kompetenční centrum společnosti uvex pro otázky ochrany zraku

Inovativní ochranné brýle, které splňují ty nejvyšší nároky na kvalitu   
Společnost uvex v bavorském Fürthu vyvíjí a vyrábí prvotřídní a vysoce funkční straničkové, 
uzavřené a dioptrické brýle a brýle pro práci s lasery. Závod certifikovaný podle ISO 9001:2015 
a ISO 50001:2011 sází na nejmodernější techniku a spolupráci se strategickými partnery –  
nejlepší základ pro technologie a produkty orientované na budoucnost. 

Ochranné brýle uvex výrazně překračují všechny požadavky platných norem. 
Protože dobré pro nás není dost dobré. 

Dokonalost je pro společnost uvex standardem 
V testovacím středisku uvex jsou každé ochranné brýle 
komplexně testovány: Kromě národních a mezinárodních 
norem musí každý pár ochranných brýlí splňovat naše vlast-
ní náročné normy, které např. měří funkčnost, ergonomii, 
životnost a pohodlí při nošení.

Ke klíčovým kompetencím společnosti uvex patří inovativní 
technologie povrstvení: Například vylepšená univerzální 
povrchová úprava uvex supravision excellence čtyřnásobně 
přesahuje požadavky normy EN 168 proti zamlžování. 

Nové hity mezi produkty uvex
Inovativnost:  
Brýle uvex purefit jsou díky pokrokové 
výrobní technologii 100% recyklovatelné. 
 

Odpovědnost:  
Materiály a všestranná koncepce 
ochranných brýlí uvex irange jsou 
 mimořádně udržitelné. 

Sport:  
uvex suXXeed spojuje sportovní design 
s maximální funkčností.

Více informací o našich novinkách najdete na stránkách 
30/31, 32/33 a 34/35.
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Nejlepší vidění pro maximální bezpečnost 
Kompetence společnosti uvex v oblasti povrstvení

Inovativní výrobní proces
Běžné ochranné brýle kombinují vlastnosti proti zamlže-
ní a odolnost proti poškrábání na obou stranách zorníku: 
Tím je odolnost proti poškrábání omezená a pravidelným 
čištěním se snižuje efekt proti zamlžování. Oproti běžným 
metodám mohou být zorníky uvex během výrobního proce-
su opatřeny z každé strany odlišnou vrstvou. 

Dokonalý výhled v každé situaci
Vnější strana zorníků uvex je potažena extrémně odolnou 
vrstvou proti poškrábání, chemikáliím, která se navíc snadno 
čistí, zatímco vnitřní strana má vysoce odolný efekt proti 
zamlžování. Ten zaručuje nejlepší možný výhled a maximální 
bezpečnost v každé situaci.  

V nabídce jsou také zorníky s oboustranným povrstvením, 
které je v závislosti na pracovním prostředí extrémně odolné 
proti poškrábání nebo proti zamlžení.

uvex supravision excellence – next level performance
Společnost uvex opět vylepšila svou osvědčenou technolo-
gii povrstvení uvex supravision excellence:  
Všechny zorníky nyní nabízejí dvojnásobnou účinnost, pokud 
jde o dobu, po kterou se nezamlžují, a čtyřnásobně přesahu-
jí požadavky normy EN 168.

Povrstvení je naprosto zásadní  
Zamlžené, poškrábané nebo znečištěné zorníky výrazně zvyšují riziko úrazu během pracovního 
dne. uvex je již po několik desetiletí synonymem pro pokrokové technologie povrstvení: V našem 
kompetenčním centru ve Fürthu vyvíjíme a vyrábíme brýlové zorníky odolné proti poškrábání 
a  zamlžování pro každou oblast použití. 

Díky inovativní technologii povrstvení jsou ochranné brýle uvex  
spolehlivým partnerem na každodenní práci – pro každé použití.
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Najděte si optimální povrstvení
1.   Na horizontální teplotní ose vyberte teplotní stupeň vašeho pracoviště.
2.  Definujte vlhkost vzduchu okolí v procentech a vyhledejte tuto hodnotu na  

diagonální ose.
3.  Na vertikální ose určete míru znečištění.
4.  Spojte tyto tři body do trojúhelníku. 
5.  Největší podíl plochy v tomto trojúhelníku ukazuje povrstvení vhodné pro vaše použití.

• Vynikající kombinace různých vlastností povrstvení na zorníku:  
Jedinečná trvalá úprava proti zamlžování na vnitřní straně a extrémně odolná 
vrstva proti poškrábání na vnější straně zajišťují maximální účinnost.

• vnější strana extrémně odolná proti poškrábání a chemickým látkám s efektem 
EasytoClean zajišťuje snadné čištění

• na vnitřní straně s úpravou dlouhodobě bez zamlžení
• efekt nezamlžování se nevymyje ani po opakovaném čištění
• ideálně určeno pro široké spektrum na pracovištích

• dlouhodobě bez zamlžení a odolné proti poškrábání z obou stran
• efekt nezamlžování se nevymyje ani po opakovaném čištění
• pro pracovní prostory s vysokou vlhkostí a/nebo častým kolísáním teplot

sucho 0 % RV

chlad –20 °C

Nyní s  
dvojnásobně  

účinnou ochranou 
proti zamlžení

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání

Další informace získáte  
naskenováním QR kódu.  
uvex-safety.com/en/antifog

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání

uvex supravision plus

uvex supravision excellence
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• extrémní oboustranná odolnost proti poškrábání a chemikáliím
• nejlepší čištění díky efektu easytoclean (snadné čištění)
• pro drsné, prašné a/nebo nečisté pracovní prostředí

znečištění

čisto vlhko 100 % RV

teplo +35 °C

RV = relativní vlhkost vzduchu

Technologie povrchové úpravy
Základní polakování

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání

uvex supravision sapphire
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Technologie povrchové úpravy
Speciální polakování

uvex supravision extreme

Vnitřní strana: 
•  odolný, nesmývatelný efekt proti zamlžování
•  ve vlhkém prostředí vytváří tenký vodní film, 

který nezhoršuje viditelnost
Vnější strana: 
•  extrémní odolnost proti poškrábání, chemiká-

liím a snadné čištění
Oblast použití: 
•   prostředí s vysokým zatížením mlhou a zvý-

šeným znečištěním

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání

uvex supravision clean

Speciálně vyvinuto pro použití ve zdravotnictví. 
Skla s povrstvením uvex supravision clean lze 
sterilizovat v autoklávu.
Vnitřní strana: 
•  dlouhodobě bez zamlžení
•  vydrží min. 20 cyklů sterilizace v auktoklávu
Vnější strana: 
•  extrémní odolnost proti poškrábání, chemiká-

liím a snadné čištění
Oblast použití: 
•  v čistém a suchém prostředí

uvex supravision infradur plus

Speciální úprava pro ochranu při sváření. 
 Kombinuje výhody velmi dlouhé ochrany proti 
zamlžení na vnitřní straně a extrémně vysoké 
odolnosti proti poškrábání na vnější straně. 
 Minimalizuje ulpívání jisker při svařování.
Oblast použití: 
•   pro svářečské práce v znečištěném prostředí 

s možným zatížením ve formě mlhy

uvex supravision infradur

Speciální úprava pro ochranu při sváření. 
Oboustranná extrémní odolnost proti po-
škrábání minimalizuje ulpívání jisker při svařo-
vání. 
Oblast použití:
•   pro svářečské práce ve velmi znečištěném, 

suchém prostředí s téměř žádnou mlhou

uvex supravision variomatic

Samozabarvovací povrchová vrstva, která rea-
guje na UV záření. S dlouhotrvající úpravou 
proti zamlžování uvnitř a extrémně vysokou 
odolností proti poškrábání na vnější straně. 
Samozabarvovací povrchová úprava:  
•  automatické ztmavování do 10 sekund a ze-

světlení do 30 sekund.
Oblast použití: 
•  při častém střídáním vnitřního a venkovního 

prostředí nebo světla a tmy

uvex supravision ETC 
(extrémní teplotní podmínky)

Vnitřní a vnější strana: 
•  odolný, nesmývatelný efekt proti zamlžování
•  ve vlhkém prostředí vytváří tenký vodní film, 

který nezhoršuje viditelnost
Oblast použití: 
•  prostředí s vysokou vlhkostí a/nebo častými 

teplotními výkyvy

Další informace získáte  
naskenováním QR kódu.  
uvex-safety.com/en/antifog 

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání

Vnitřní strana Výkonnost  Vnější strana

  Úprava zabraňující rosení
  Odolnost proti poškrábání
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Filtr
2 Ochranný filtr proti UV záření (EN 170)

2C / 3 Ochranný filtr proti UV záření s rozpoznáním barev (EN 170)

4 Ochranný filtr proti infračervenému záření (EN 171)

5 Protisluneční filtry pro komerční použití (EN 172)

6 Ochranný filtr proti slunečnímu záření s infračerveným zářením

Označení a normy

Norma EN

Dodatečná označení

bez všeobecné použití

3 Ochrana proti kapalinám (kapky, postříkání)

4 Ochrana před prachem o velikosti zrna > 5 µm

5 Ochrana proti plynům, parám, mlze, kouři a
jemnému prachu o velikosti zrna < 5 µm

8 Ochrana proti rušivým elektrickým obloukům

9 Ochrana před roztaveným kovem a horkými pevnými látkami

Stupeň tónování

Filtr

Datum výroby

Všechny brýle uvex  
splňují optickou třídu 1

Stupně tónování

AR 1,2 (Míra propustnosti světla 74,4–100 %)

bez barvy 1,2 (Míra propustnosti světla 74,4–100 %)

jantarová 1,2 (Míra propustnosti světla 74,4–100 %)

CBR65 1,4 (Míra propustnosti světla 58,1–80 %)

Stříbrná zrcadlová 53 % 1,7 (Míra propustnosti světla 43,2–58,1 %)

šedá 23 % 2,5 (Míra propustnosti světla 17,8–29,1 %)

polavision 3,1 (Míra propustnosti světla 8–17,8 %)

šedá 14 % 3,1 (Míra propustnosti světla 8–17,8 %)

Zrcadlová stříbrná 12 % 3,1 (Míra propustnosti světla 8–17,8 %)

K Odolnost povrchu proti poškození malými částicemi podle 
normy EN 168 (odolnost proti poškrábání)

N Odolnost proti zamlžení podle normy EN 168

8 Ochrana proti rušivým elektrickým obloukům 

9 Ochrana před roztaveným kovem a horkými pevnými látkami

Dodatečná označení

Označení zorníků 
podle normy EN 166 

Značení na rámu brýlí  
podle normy EN 166

Mechanická pevnost

bez minimální pevnost (pouze filtr)

S zvýšená pevnost

F Náraz s nízkou energií (45 m/s příp. 162 km/h)

B Náraz se střední energií (120 m/s příp. 432 km/h)

A Náraz s vysokou energií (190 m/s příp. 684 km/h)

T testováno při extrémních teplotách (5 °C / +55 °C)

Mechanická pevnost
bez minimální pevnost (pouze filtr)

S zvýšená pevnost

F Náraz s nízkou energií (45 m/s příp. 162 km/h)

B Náraz se střední energií (120 m/s příp. 432 km/h)

A Náraz s vysokou energií (190 m/s příp. 684 km/h)

T testováno při extrémních teplotách (5 °C / +55 °C)

Mechanická pevnost

Mechanická pevnost

Identifikační značka 
výrobce

Identifikační značka 
výrobce

Dodatečné označení

Dodatečné označení

Označení shodyOznačení shody

34166 FTW2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN
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Tónování zorníků
Správné řešení pro každý požadavek

JANTAROVÁ
Ochrana: UV400 
Značení: 2(C)1,2 
Propustnost: cca 88 % 
Norma: EN 166, EN 170 
 

Ochrana proti mechanickým 
rizikům bez oslnění, 
s nárůstem kontrastu

CBR65
Ochrana: UV400 
Značení: 51,4 
Propustnost: cca 65 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana nabízející uvolňující, 
ostré vidění

uvex i5 (str. 37), 
uvex sportstyle (str. 41), 
uvex pheos cx2 (str. 42),  
uvex super f OTG (str. 57), 
uvex pheos cx2 sonic (str. 60), 
uvex ultravision (s. 64) 

AR (antireflexní)

Ochrana: UV400 
Značení: 2(C)1,2 
Propustnost: cca 96,5 % 
Norma: EN 166, EN 170

Maximální ochrana s vysokou 
propustností proti zrcadlení 
a odleskům

uvex sportstyle (str. 41), 
uvex i3, uvex i3 s (str. 46, 47)

ČIRÝ

Ochrana: UV400 
Značení: 2(C)1,2 
Propustnost: cca 91 % 
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti mechanickým 
rizikům bez oslnění

74– 100% 
propustnost

58– 80% 
propustnost

Tónování s ochranou proti oslnění není nutné
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Tónování zorníků

POLAVISION

Ochrana: UV400 
Značení: 53,1 
Propustnost: cca 14 % 
Norma: EN 166, EN 172

Snížení rušivých odrazů povr-
chů filtrováním rozptýleného 
světla

uvex polavision (str. 53)

HNĚDÁ

Ochrana: UV400 
Značení: 52,5 
Propustnost: cca 20 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před přirozeným oslně-
ním s identifikací signálních 
barev a efektem zvyšování 
kontrastu

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVÁ 12 %

Ochrana: UV400 
Značení: 53,1 
Propustnost: cca 12 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před extrémním umě-
lým nebo přirozeným oslněním 
s identifikací signálních barev

uvex i3 (str. 46) 
uvex pheos cx2 (str. 42) 
uvex sportstyle (str. 41)

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVÁ 53 %

Ochrana: UV400 
Značení: 51,7 
Propustnost: cca 53 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana při měnících se svě-
telných podmínkách

uvex pheos/ 
uvex pheos s (str. 44, 45) 
uvex iworks (str. 48) 

ŠEDÁ 14 %

Ochrana: UV400 
Značení: 53,1 
Propustnost: cca 14 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před přirozeným 
oslněním s identifikací signál-
ních barev

uvex pheos cx2 (str. 42)

ŠEDÁ 23 %

Ochrana: UV400 
Značení: 52,5 
Propustnost: cca 23 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před přirozeným 
oslněním s identifikací signál-
ních barev

8–18% 
propustnost

18–29% 
Propustnost

43– 58% 
propustnost

Doporučujeme tónování s ochranou proti oslnění
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uvex UV400
100% UV ochrana. 100% bezpečnost. 100% uvex.

Doporučení WHO pro ochranu UV400 má jasné důvody.  
Vnější tkáně oka, oční rohovka a čočka zcela absorbují UV světlo.  
UVB světlo způsobuje zejména poškození genotypu, avšak  
UVA působí víc do hloubky, vyvolává tepelná poškození a zesiluje  
účinky UVB.

Univ.Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 chrání na 100 % před UVA a UVB zářením, ale i před 
vysoce energetickým viditelným světlem (HEV  Highenergy visible 
light) až do vlnové délky 400 nm.  

Pro oko a okolní kůži

100% ochrana před nebezpečným 
UVA a UVB zářením

Z
ář

en
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uvex UV400 – součástí všech ochranných brýlí uvex
Ať už čiré, anebo tónované zorníky: U všech ochranných 
brýlí značky uvex patří účinná ochrana před UV zářením 
uvex UV400 k „sériové výbavě“ – stejně jako příjemné po-
hodlí při nošení, sportovní design a povrstvení zorníků extra 
třídy.

I bez slunce – UV paprsky namáhají oči
Oko je při práci ve venkovním prostředí pravidelně vystave-
no škodlivému UV záření – dokonce i když je zatažená oblo-
ha. Následek: Při nedostatečné ochraně hrozí nebezpečná 
dlouhodobá poškození a poranění oční rohovky, šedý zákal 
a oslepnutí. Nedostatečná ochrana navíc výrazně napomá-
há stárnutí buněk citlivé kožní tkáně v okolí oka a tvorbě tu-
morů.

100% bezpečnost.
Ochranné brýle uvex,

uvex UV400 filtruje nejen celou část paprsků UVA (20 % 
zbývá u zorníku 380 nm), ale kromě toho také zcela zmírňu-
je tepelně podmíněné změny buněk, čímž tento faktor pro 
celkové poškození buněk v rozmezí 380 až 400 nm vzroste 
o desetinásobek. Navíc se také o 15 % snižuje podíl agresiv-
ního modrého světla škodlivého rovněž pro sítnici (HEV – 
Highenergy visible light). 

Norma s předpisy pro ochranné brýle podle EN 166/170 předpo-
kládá UV ochranu do 380 nm. Nejnovější vědecké poznatky uka-
zují: To nestačí. Rovněž WHO (Světová zdravotnická organizace) 
doporučuje UV ochranu do 400 nm. 
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uvex i5 CBR65 uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65 uvex ultravision CBR65
Obj. číslo 9183064 9193064 9198064 9169164 9309064 9301064
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrana proti slunci ochrana proti slunci ochrana proti slunci ochrana proti slunci ochrana proti slunci ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Rámeček bílá, černá bílá, černá bílá, černá černá, bílá bílá, černá šedá průhledná

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE

Hmotnost 29 g 23 g 28 g 39 g 34 g 131 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 8 ks 10 ks 4 ks

uvex CBR65
Vidění, které neunavuje a nenamáhá 

Zvyšování kontrastu
Pro viditelně kontrastní a příjemné vidění – dokon-
ce i při rozptýleném světle.

Redukce modrého světla
Modré světlo se na extrémně světlých pracovištích 
snižuje až o 50 %. 

Uvolněné vidění
Menší únava očí i při delším používání brýlí – uvol-
něné vidění pro více pozornosti a koncentrace.

Jemné tónování
Optimální ochrana před oslněním – pro vysoké vi-
zuální požadavky při extrémně jasném umělém 
světle a přirozeném světle.

Preventivní ochrana proti modrému světlu
Vlastnosti technologie zorníků uvex CBR65 se ještě v jed-
nom výrazně liší od uvex UV400. 

A filtruje energeticky bohatý podíl modrého světla HEV 
( Highenergy visible light) – který v rozmezí od 380 nm do 
450 nm namáhá zejména sítnici, až o 50 %.  
Nad 450 nm je propuštěno pouze 60 – 70 % světla směrem 
k sítnici. 

P
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viditelný rozsah vlnových délek v nm

65% světelná propustnost

50% snížení  
modrého světla při 450 nm

UV záření IR záření

Více informací na 
uvexsafety.com/
en/productgroup/
uvexcbr65/

Namáhání oka modrým světlem je podmíněno intenzivním 
využíváním médií (PC, smartphone, tablet, LED televize atd.) 
a enormním nárůstem přechodu ze žárovek na LED světla. 
To může vést krátkodobě k nadměrnému namáhání, boles-
tem hlavy nebo poruchám koncentrace a dlouhodobě k zvý-
šenému riziku věkem podmíněných degenerací makuly.

uvex CBR65 spolehlivě chrání oko před zdravotními riziky – 
a „vnitřní hodiny“ člověka nejsou nikterak rušeny.   

Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9309064

9183064

9169164
9301064

9198064

P
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Nová řada ochranných brýlí 3 v 1 uvex i-range umožňuje flexibilní výběr vhodného produktu pro téměř  
každé nebezpečí a pracovní oblast.

uvex i-guard 
dodatečná ochrana proti kapalinám, částicím a ne-
čistotám díky velmi flexibilnímu rámečku, který se 
bez tlaku přizpůsobí jakémukoli tvaru obličeje 
(označení 3 a 4 podle normy EN 166)

uvex i-guard+  
Tyto uzavřené brýle s náhlavním  
páskem splňují ještě přísnější po-
žadavky a nabízí vyšší odolnost 
vůči mechanickému poškození.

uvex i-lite  
přesvědčivý  
moderní design  
s plochými  
zorníky 

Ploché zorníky  
pro neomezené zorné pole 

Ergonomicky tvarované stranice  
pro perfektní a bezpečné usazení 
bez otlaků 

Měkké, flexibilní vypodložení 
z udržitelných materiálů pro uni-
verzální tvar

uvex i-guard+ kit je individuálně 
přizpůsobitelný model pro jaké-
koli použití díky flexibilní výměně 
stranic a náhlavního pásku

x-tended sideshield  
pro dodatečnou boční ochranu

3stupňové nastavení inklinace 
pro individuální přizpůsobení

S osvědčenou technologií povr-
chových úprav uvex supravision 
a ochranou UV400

Zpracování recyklovaných a bio-
logických materiálů šetří zdroje 
a životní prostředí 

sustainable. flexible. safe.

uvex i-range
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uvex irange uvex ilite uvex ilite planet uvex ilite uvex iguard uvex iguard planet uvex iguard
Obj. číslo 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296 9143282
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrana proti slunci ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník PC čirý PA čirý, biologický PC šedý 23 % PC čirý PA čirý, biologický PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

Hmotnost 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g 48 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 8 ks 8 ks 8 ks

uvex irange uvex iguard+ uvex iguard+ planet uvex iguard+ uvex iguard+ kit
Obj. číslo 9143267 9143297 9143283 9143300
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Rámeček antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková antracitová, modrá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC čirý PA čirý PC šedý 23 % PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 52,5 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE

Hmotnost 50 g 50 g 50 g 56 g
Jednotka balení 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks

Straničkové brýle
uvex irange 

Další informace získáte  
naskenováním QR kódu. 
uvex-safety.com/en/irange 

Více informací k udrži-
telným modelům i-range 
naleznete na straně 18/19.

uvex i-range 
• všestranná řada ochranných brýlí 3 v 1, která umož-

ňuje flexibilní výběr téměř pro každou pracovní ob-
last 

• velké, ploché zorníky pro neomezené zorné pole
• xtended sideshield nabízí dodatečnou ochranu 

boční oblasti
• vícestupňové nastavení inklinace stranic umožňuje 

vysokou míru přizpůsobení brýlí, aby bylo zajištěno, 
že dobře padnou všem tvarům hlavy a obličeje

• ergonomicky tvarované stranice zajišťují bezpečné 
usazení bez otlaků

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou 
technologií povrstvení uvex supravision – zorník, 
který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA 
a UVB zářením do 400 nm

• bez obsahu kovů
• uvex iguard: měkké, flexibilní vypodložení obličeje, 

které se přizpůsobí nositeli, a nabízí tak optimální 
ochranu a pohodlí při nošení. Chrání také před ka-
palinami a hrubým prachem (označení 3 a 4)

• uvex iguard+: výše uvedené vlastnosti společně se 
zvýšenou mechanickou pevností 

• uvex iguard+ kit: díky flexibilní výměně stranic a ná-
hlavního pásku lze brýle v závislosti na stupni rizika 
na pracovišti nosit jako straničkové nebo uzavřené 
brýle.

uvex i-range planet 
Udržitelně vyráběné modely z recy-
klovaného biologického materiálu

9143281

9143282

9143295

9143296

9143297 9143283

9143265

9143266

9143267
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stylish. safe. sustainable.

uvex pure-fit

Designed to recycle 
Díky novému typu výrobní technologie lze brýle 
uvex purefit vyrábět plně automaticky, pouze 
z jednoho materiálu a bez dodatečné montáže. 

Skládají se výhradně z polykarbonátu, a jsou 
proto – stejně jako obal výrobku – 100% recy-

klovatelné. 

Brýle uvex purefit tak nabízejí extrémně 
udržitelné řešení. 

Nejen inovativní, ale i pohodlné: Tyto ochranné 
brýle se vyznačují extrémní lehkostí. Flexibilní 
stranice se perfektně přizpůsobí jakémukoli 
tvaru hlavy a zajišťují bezpečné usazení.

uvex purefit je k dostání ve dvou různých 
variantách: bez povrchové úpravy a sa-
mozřejmě také ve verzi s povrchovou 
úpravou využívající osvědčenou 
technologii uvex supravision.

flexibilní stranice pro perfektní 
a bezpečné usazení bez otlakůbezrámečkový a inovativní 

design zorníků pro nejlepší,  
neomezené vidění

s osvědčenou technologií po-
vrstvení uvex supravision nebo 
bez povrchových úprav, ale vždy 
s ochranou UV400
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uvex purefit
Obj. číslo 9145014 9145265
Provedení bez povrchové úpravy uvex supravision excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček průsvitný průsvitný

W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý

UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 19 g 19 g
Jednotka balení 75 ks 75 ks

Straničkové brýle
uvex purefit 

reduced to the max – nesmíšené, ultra-
lehké ochranné brýle z polykarbonátu 
s hmotností pouhých 19 gramů

100% recyklovatelné

x-tended sideshield pro zvýšenou 
boční ochranu 

Další informace získáte  
naskenováním QR kódu.  
uvex-safety.com/en/purefit

uvex pure-fit 
• reduced to the max – nesmíšené, ultralehké ochranné brýle s inovativ-

ním konceptem stranic a hmotností pouhých 19 gramů 
• design bezrámečkových zorníků pro neomezené zorné pole
• xtended sideshield nabízí dodatečnou ochranu boční oblasti
• flexibilní stranice umožňují perfektní a bezpečné usazení  

bez otlaků
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné po-

hodlí při nošení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

• bez obsahu kovů

9145014

9145265

by creating 
recyclable products
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eXXtrémně zajímavý vzhled  
dynamické, atraktivní zpracování 
rámečku

eXXcelentní výhled 
díky osvědčené technologii  
povrstvení uvex supravision  
a ochraně UV400

maXXimální pohodlí  
ergonomicky tvarované stranice 
s měkkými konci zajišťují příjemné 
a bezpečné usazení

nosník fleXXible pro bez-
pečné usazení bez tlaku 

eXXtra ochrana   
před částicemi, nečistotami a prachem 
je zaručena díky volitelnému přídavné-
mu rámečku 

uvex suXXeed

strong. 
sporty. 
functional.
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uvex suXXeed uvex suXXeed guard Přídavný rámeček
Obj. číslo 9181265 9181180 9181281 9181001
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence přídavný rámeček pro brýle uvex suXXeed

vč. přídavného rámečku ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, limetková černá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Hmotnost 27 g 32 g 27 g 5 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 20 ks

Straničkové brýle
uvex suXXeed

Další informace získáte naskenování QR kódu. 
uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

Příslušenství: 9181001
přídavný rámeček pro brýle  
uvex suXXeed

uvex suXXeed vás chrání po celý pracovní 
den a téměř v každé situaci. 

Dynamický vzhled, perfektně uzavřené geo-
metrie rámečků a příjemně padnoucí stranice 
splní každé přání – přijatelnost k nošení, pohodlí 
a ochrana při nošení jsou zaručeny. 

I při intenzivní fyzické aktivitě a namáhavé práci 
zůstávají brýle uvex suXXeed tam, kde mají být: 
před vašima očima, pro vaši ochranu. Měkké, 
nastavitelné vypodložení v oblasti nosu zajišťuje 
příjemné a bezpečné usazení.

Pokud potřebujete ještě větší ochranu proti 
prachu a nečistotám, můžete brýle uvex su-
XXeed jednoduše upgradovat pomocí přídav-
ného rámečku. 

uvex suXXeed 
• sportovní ochranné brýle ve stylovém dynamickém designu
• ergonomicky tvarované stranice s měkkými konci zajišťují 

pohodlné a bezpečné držení bez otlaků
• měkké, nastavitelné vypodložení v oblasti nosu se přizpůso-

bí nositeli a zajišťuje bezpečné usazení bez tlaku
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zá-

řením do 400 nm

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií 
povrstvení uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje 
a je odolný vůči poškrábání

• volitelný přídavný rámeček nabízí dodatečnou ochranu  
před částicemi, nečistotami a prachem

• bez obsahu kovů

9181265

9181281

9181180
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uvex i-5
detailed – modern – trusted 

Maximální bezpečnost díky inova-
tivnímu, modernímu designu: Díky 
svým vlastnostem xtended eyeshield 
a sideshield chrání brýle uvex i5 oko 
obzvlášť spolehlivě – v každé situaci.  
Promyšlené vlastnosti zaručují i při 
delším používání prvotřídní pohodlí při 
nošení. 

Třístupňová inklinace   
pro jednoduché přizpůsobení 
každému tvaru obličeje

x-tended eyeshield 
pro lepší ochranu před části-
cemi, prachem a nečistotami

x-tended sideshield  
pro optimální ochranu postran-
ního prostoru očí 

uvex supravision 
technologie povrstvení

Technologie x-twist 
pro flexibilní, pohodlné přizpů-
sobení každému tvaru hlavy

Měkký flexibilní nosník
pro pohodlí při nošení brýlí, 
které netlačí a nesklouzávají
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uvex i5 uvex i5 guard Přídavný rámeček
Obj. číslo 9183065 9183265 9183415 9183180 9183064 9183281 9183001
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision přídavný rámeček uvex i5

sapphire excellence ETC excellence excellence excellence
vč. přídavného rámečku ochrana proti slunci ochrana proti slunci

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Rámeček antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, modrá bílá, černá antracitová, limetková antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC CBR65 PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Hmotnost 29 g 29 g 29 g 35 g 29 g 29 g 6 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 20 ks

Straničkové brýle 
uvex i5 · uvex i5 guard

uvex i-5
• sportovní prvotřídní ochranné brýle s celou řadou 

funkcí a možností úprav
• xtended eyeshield: Technologie rámečku SoftSeal 

uzavírá čelo a poskytuje ochranu před pronikajícími 
částicemi 

• xtended sideshield nabízí dodatečnou ochranu boč-
ní oblasti

• ergonomicky tvarované stranice s vícestupňovým 
nastavením inklinace a délky umožňují vysokou míru 
přizpůsobení, aby bylo zajištěno, že dobře padnou 
všem tvarům hlavy a obličeje

• měkké konce stranic zajišťují příjemné a bezpečné 
usazení bez otlaků

• měkké, nastavitelné vypodložení v oblasti nosu se 
přizpůsobí nositeli a zajišťuje bezpečné usazení bez 
tlaku

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou tech-
nologií povrstvení uvex supravision – zorník, který se 
nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA 
a UVB zářením do 400 nm

• volitelný přídavný rámeček nabízí dodatečnou ochra-
nu před částicemi, nečistotami a prachem

• bez obsahu kovů

Další informace najdete na 
uvex-safety.com/en/i5 
(nebo naskenováním QR kódu).

Příslušenství: 9183001 
přídavný rámeček uvex i-5

9183065
9183415
9183265
  

9183180

9183064 9183281
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uvex xfit pro uvex xfit pro guard
Obj. číslo 9199005 9199247 9199245 9199680 9199240
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

bez slideru bez slideru, vč. přídavného rámečku zvyšují kontrast
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček bílá, antracitová modrá, antracitová modrá, antracitová modrá, antracitová žlutá, antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC jantarový

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 28 g 24 g 28 g 30 g 28 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex xfit pro
Obj. číslo 9199277 9199276
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protisluneční ochrana, bez slideru ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Rámeček antracitová, světle šedá antracitová, světle šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC šedý 23 % PC šedý 23 %

UV400 UV400
52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Hmotnost 24 g 28 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks

uvex x-fit pro
•  funkční modulární ochranné brýle s bohatým pří-

slušenstvím
• ergonomicky tvarované stranice s měkkými konci 

zajišťují pohodlné a bezpečné držení bez otlaků
• přizpůsobení jakémukoli tvaru hlavy a obličeje 

díky uvex Comfort Slider – vícestupňové nasta-
vení inklinace stranic umožňuje individuální a po-
hodlné nošení

• modulární systém umožňuje připojit funkční pří-
slušenství, které přidává další možnosti využití 

• měkké, nastavitelné vypodložení v oblasti nosu 
se přizpůsobí nositeli a zajišťuje bezpečné usa-
zení bez tlaku

•  robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou 
technologií povrstvení uvex supravision – zorník, 
který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA 
a UVB zářením do 400 nm

• volitelný přídavný rámeček nabízí dodatečnou 
ochranu před částicemi, nečistotami a prachem

• bez obsahu kovů

Straničkové brýle
uvex xfit pro · uvex xfit pro guard

9199005

91992409199680

9199245

9199277

9199276

9199247
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uvex xfit uvex xfit guard
Obj. číslo 9199085 9199285 9199265 9199123 9199180 9199286 9199280
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence excellence excellence excellence
vč. přídavného rámečku zvyšují kontrast ochrana proti slunci

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček šedá průhledná šedá průhledná modrá průhledná růžová průhledná šedá průhledná šedá průhledná šedá průhledná

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC jantarový PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Hmotnost 23 g 23 g 23 g 23 g 29 g 23 g 23 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex comfort slider Přídavný rámeček uvex xfit pro náhlavní pásek uvex mini LED light
Obj. číslo 9958024 9199001 9958023 9999100
Provedení pro připevnění na uvex xfit přídavný rámeček pro namontování na uvex xfit vč. 2 adaptérů 

a stranice xfit pro pro uvex xfit a uvex xfit pro a xfit pro, nekovové (zleva a zprava)
4knoflíkové baterie, typ L736F,

Barva antracitová černá černá adaptér+kryt: černá
světlo: bílé

Objednací jednotka/
Jednotka balení sáček 20 ks 10 ks ks
Obsah 5 párů

Straničkové brýle
uvex xfit · uvex xfit guard

uvex x-fit 
• klasické ochranné brýle s přiléhavým tvarem a různými 

možnostmi rozšíření
• design bezrámečkových zorníků pro neomezené zorné 

pole
• volitelný Comfort Slider umožňuje přizpůsobení jakému-

koli tvaru hlavy a obličeje – vícestupňové nastavení inkli-
nace stranic umožňuje individuální a pohodlné nošení

• modulární systém umožňuje připojit funkční příslušenství, 
které přidává další možnosti využití 

• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro do-
datečné pohodlí při nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technolo-
gií povrstvení uvex supravision – zorník, který se nezaml-
žuje a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB 
zářením do 400 nm

• volitelný přídavný rámeček nabízí dodatečnou ochranu 
před částicemi, nečistotami a prachem

• bez obsahu kovů

Příslušenství: 9199001 
přídavný rámeček pro uvex x-fit a uvex x-fit pro

Příslušenství: 9958024 
Comfor Slider pro uvex x-fit a uvex x-fit pro

Příslušenství: 9958023 
náhlavní pásek pro uvex x-fit a uvex x-fit pro

Příslušenství: 9999100 
mini LED light pro uvex x-fit a uvex x-fit pro

9199265
9199285 
9199085

9199280

9199123

91992869199180
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ochranné brýle uvex 
Ideální také pro úzký tvar obličeje

Stejně jako jsou individuální obličeje lidí, tak odlišné jsou 
i geometrie našich brýlí. Tato volba z našeho sortimentu je 
mimo jiné ideální pro úzký tvar obličeje. 

Díky optimálně padnoucímu tvaru a částečně také díky 
jejich přizpůsobitelnosti sedí tyto ochranné brýle perfektně 
různým tvarům hlavy. Oči tak jsou kdykoli maximálně chrá-
něny před částicemi, jiskrami nebo prachem.

i pro úzký tvar 
       hlavy a obličeje.

uvex má pro každý požadavek 
                                 optimální ochranné brýle –
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uvex i3 s 9190

uvex iworks 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex xfit 9199

uvex pheos s guard 9192uvex iguard+ 9143

uvex carbonvision 9307 uvex pheos cx2 sonic 9309
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uvex sportstyle
Obj. číslo 9193080 9193265 9193415 9193376 9193838
Provedení uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision AR

ropný a plynárenský průmysl zorníky se super antireflexní úpravou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček černá, šedá černá, limetková antracitová, modrá černá, petrolejová černá, modrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FT CE

Hmotnost 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex sportstyle
Obj. číslo 9193064 9193280 9193885 9193880
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvnitř se nezamlžují uvex supravision variomatic

ochrana proti slunci ochrana proti slunci protisluneční ochrana, stříbrná zrcadlová samozatmavovací zorníky
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Rámeček bílá, černá bílá, černá černá, šedá černá, antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC CBR65 PC šedý 23 % PC zrcadlová stříbrošedá PC jemně zelená

UV400 UV400 UV400 UV400
51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE 21,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 23 g 23 g 23 g 23 g
Jednotka balení/ 10 ks 10 ks 10 ks ks
Objednací jednotka

Straničkové brýle
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• sportovní, lehké ochranné brýle s tvarovaným zorníkem, které skvěle 

padnou na úzké i širší obličeje
• kombinace měkkého polstrování v oblasti čela a ergonomicky tvarova-

ných stranic s měkkými konci zajišťuje příjemné a bezpečné usazení bez 
otlaků

• měkký, nastavitelný nosník umožňuje přizpůsobení brýlí nositeli a zajišťu-
je příjemné a bezpečné usazení bez otlaků

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 
400 nm

9193376

91934159193080 9193265

9193280

9193064

91938809193885

9193838
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uvex pheos cx2
Obj. číslo 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček modrá, šedá modrá, šedá červená, šedá černá, světle modrá černá, světle modrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex pheos cx2
Obj. číslo 9198285 9198064 9198237 9198230 9198885
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvnitř se nezamlžují

zvyšují kontrast ochrana proti slunci ochrana proti slunci ochrana proti slunci protisluneční ochrana, stříbrná zrcadlová
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Rámeček černá, žlutá bílá, černá bílá, černá bílá, černá modrá, šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC jantarový PC CBR65 PC šedý 23 % PC šedý 14 % PC zrcadlová stříbrošedá

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE

Hmotnost 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Straničkové brýle
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• sportovní ochranné brýle s vysokou snášenlivostí při nošení
• xtended eyeshield: technologie rámečku SoftSeal uzavírá čelo a po-

skytuje ochranu před pronikajícími částicemi 
• ergonomicky tvarované stranice s měkkými konci zajišťují pohodlné 

a bezpečné držení bez otlaků
• měkké, nastavitelné vypodložení v oblasti nosu se přizpůsobí nositeli 

a zajišťuje bezpečné usazení bez tlaku
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči 
 poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

• bez obsahu kovů

  Dostupné také jako uza-
vřené brýle (viz strana 60) 

9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198230 9198885

9198285
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Ochranné brýle – vhodné pro vaši corporate identity
Ochrana zraku s „osobností“

Pro nezaměnitelnou image vašeho týmu: ochranné brýle uvex nabíze-
jí rozmanité možnosti individuálního designu – od potištění firemním 
logem na stranici až po brýlové obruby ve vašich firemních barvách. 
Svou ochrannou výbavu tak můžete perfektně sladit se svou corporate 
identity.

Tamponový tisk na stranici (1 až 4 barvy)

Pro barevný tisk loga na stranici doporučujeme 
metodu přímého tamponového tisku.

Brýlové obruby ve firemních 
barvách

Na první pohled „vaše“ brýle:  
Brýlové obruby jsou v designu 
vašich firemních barev.

Umístění na stranicích

Nanesení názvu vaší firmy do 
měkkých komponent stranice je 
decentní a individuální.

Jak individuální to může být?
Rádi vám osobně poradíme ohledně technických mož-
ností k individualizaci našich ochranných brýlí.
Využijte náš online konfigurátor výrobků na

www.uvex-safety.com/configurator

(nebo naskenujte QR kód).
Tady si můžete online vybrat a vytvořit požadovaný 
model brýlí.

Upozorňujeme na tato minimální množství k objednání:
Tamponový tisk od 500 ks
Kombinace stávajících polovic (zorníky a stranice) od 
2 500 ks (s tamponovým tiskem nebo bez něj)
Insert / vlastní firemní barva / individuální náhlavní pá-
sek / laserové gravírování od 5 000 ks
Individuální příslušenství na vyžádání

Individuální příslušenství

Nechte si svým logem potisknout 
např. pouzdra na brýle.

Laserové gravírování na 
zorníku

I s individuálním laserovým 
gravírováním si ochranné 
brýle zachovají na 100 % svoji 
funkčnost.

Náhlavní pásek zdobený 
vyšíváním

Náhlavní pásky na brýle lze 
nechat individuálně vyšít vaším 
firemním logem.
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uvex pheos uvex pheos CB
Obj. číslo 9192080 9192225 9192215 9192485 9192415 9192280
Provedení uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

standardní velikost standardní velikost standardní velikost standardní velikost standardní velikost standardní velikost
ropný a plynárenský průmysl „Asian fit“ dle zkušební hlavy 2M,

ISO 185264:2020
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček černá, šedá černá, zelená světle šedá, šedá černá, šedá antracitová, modrá černá, šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g 29 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex pheos uvex pheos guard
Obj. číslo 9192385 9192285 9192281 9192881 9192180
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvnitř se nezamlžují uvex supravision extreme

standardní velikost, standardní velikost, standardní velikost, standardní velikost, protisluneční standardní velikost, vč.
zvyšují kontrast ochrana proti slunci ochrana proti slunci ochrana, stříbrná zrcadlová rámečku a náhlavního pásku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Rámeček černá, žlutá černá, šedá černá, šedá světle šedá, šedá černá, šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC jantarový PC šedý 23 % PC šedý 23 % PC zrcadlová stříbrošedá PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex pheos
• sportovní, nadčasové ochranné brýle; v designu bezrá-

mečkových zorníků pro extra široké zorné pole
• ergonomicky tvarované stranice s měkkými konci zajišťují 

pohodlné a bezpečné držení bez otlaků
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro do-

datečné pohodlí při nošení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technolo-

gií povrstvení uvex supravision – zorník, který se nezaml-
žuje a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB 
zářením do 400 nm

• volitelný přídavný rámeček nabízí dodatečnou ochranu 
před částicemi, nečistotami a prachem

• volitelný náhlavní pásek drží brýle na místě i při náročné 
práci

• k dostání ve standardní velikosti nebo v úzké variantě
• vhodné pro uvex IES 
• bez obsahu kovů

Straničkové brýle
uvex pheos · uvex pheos guard

9192225 9192215

9192881

919228091924159192485

9192281
 9192285

9192080

9192385

9192180
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uvex pheos s uvex pheos s guard
Obj. číslo 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891 9192680
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvnitř se nezamlžují uvex supravision extreme

excellence excellence extreme excellence extreme úzká varianta
úzká varianta úzká varianta úzká varianta úzká varianta, úzká varianta, úzká varianta, vč. přídavného rámečku

ochrana proti slunci ochrana proti slunci ochrana proti slunci a náhlavního pásku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Rámeček bílá, zelená antracitová, šedá černá, šedá bílá, oranžová černá, šedá světle šedá, šedá černá, šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC šedý 23 % PC šedý 23 % PC zrcadlová stříbrošedá PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 45 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Příslušenství
Obj. číslo 9192001 9192002 9958020
Provedení přídavný rámeček pro přídavný rámeček pro náhlavní pásek pro

uvex pheos uvex pheos s uvex pheos a
standardní velikost úzká varianta uvex pheos s

Barva černá černá šedá, černá
Jednotka balení 20 ks 20 ks 10 ks

Příslušenství: 9192001 / 9192002 
přídavný rámeček pro uvex pheos / uvex pheos s

Příslušenství: 9958020 
náhlavní pásek pro uvex pheos / uvex pheos s

Straničkové brýle
uvex pheos s · uvex pheos s guard

146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192680

9192725 9192785 

9192282 9192745 

9192283 9192891 
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uvex i3
Obj. číslo 9190839 9190838 9190181 9190281 9190885 9190880
Provedení uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision plus uvex supravision excellence uvnitř se nezamlžují uvex supravision variomatic

standardní velikost standardní velikost standardní velikost standardní velikost standardní velikost standardní velikost
super antireflexní super antireflexní ochrana proti slunci, ochrana proti slunci ochrana proti slunci, samozatmavovací
zorníky zorníky ropný a plynárenský průmysl stříbrná zrcadlová zorníky

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Rámeček černá, modrá černá, modrá černá, světle šedá černá, světle šedá černá, světle šedá černá, antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC šedý 23 % PC šedý 23 % PC zrcadlová stříbrošedá PC jemně zelená

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FT CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE 21,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Jednotka balení/ 10 ks ks 10 ks 10 ks 10 ks ks
Objednací jednotka

uvex i3 uvex i3 guard
Obj. číslo 9190270 9190175 9190275 9190280 9190180
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

standardní velikost standardní velikost standardní velikost standardní velikost standardní velikost
ropný a plynárenský průmysl vč. přídavného rámečku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček antracitová, modrá černá, světle šedá antracitová, modrá černá, světle šedá antracitová, modrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 30 g 30 g 30 g 30 g 36 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Straničkové brýle
uvex i3 · uvex i3 guard

uvex i-3 
• individuálně nastavitelné, multifunkční prvotřídní ochranné 

brýle 
• kombinace měkkého polstrování v oblasti čela a ergono-

micky tvarovaných stranic s měkkými konci zajišťuje pří-
jemné a bezpečné usazení bez otlaků.

• vícestupňové nastavení inklinace stranic umožňuje vysokou 
míru přizpůsobení brýlí, aby bylo zajištěno, že dobře pad-
nou všem tvarům hlavy a obličeje

• měkký, nastavitelný nosník umožňuje přizpůsobení brýlí no-
siteli a zajišťuje příjemné a bezpečné usazení bez otlaků

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií 
povrstvení uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje  
a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB 
zářením do 400 nm

• volitelný přídavný rámeček nabízí dodatečnou ochranu 
před částicemi, nečistotami a prachem

• k dostání ve standardní velikosti nebo v úzké variantě
• bez obsahu kovů

9190270
9190275

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175 9190280 9190180

9190181 9190281

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s
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uvex i3 s uvex i3 s guard
Obj. číslo 9190065 9190080 9190075 9190680
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

úzká varianta úzká varianta úzká varianta úzká varianta
ropný a plynárenský průmysl vč. přídavného rámečku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček modrá, šedá černá, šedá antracitová, limetková antracitová, modrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 29 g 29 g 29 g 35 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex i3 s Příslušenství
Obj. číslo 9190039 9190085 9190086 9190001 9958009
Provedení uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence přídavný rámeček pro uvex i3 šňůrka k brýlím uvex i3

úzká varianta úzká varianta úzká varianta a uvex i3 s a uvex i3 s
zorníky se super antireflexní úpravou zvyšují kontrast ochrana proti slunci

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček černá, modrá antracitová, žlutá modrá, šedá černá antracitová, šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC jantarový PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Hmotnost 29 g 29 g 29 g 6 g –
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 20 ks 10 ks

Straničkové brýle
uvex i3 s · uvex i3 s guard

Příslušenství: 9190001
přídavný rámeček k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s

Příslušenství: 9958009 
šňůrka k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s

91900759190080

9190086

9190065

91900399190680

9190085
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uvex iworks
Obj. číslo 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvnitř se nezamlžují

zvyšují kontrast ochrana proti slunci stříbrná zrcadlová
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Rámeček antracitová, modrá antracitová, zelená černá, žlutá antracitová, šedá černá, šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC jantarový PC šedý 23 % PC zrcadlová stříbrošedá

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE

Hmotnost 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex i-works 
• sportovní, robustní ochranné brýle, dostupné s různým tónováním zorníků
• ergonomicky tvarované stranice s měkkými konci zajišťují pohodlné 

a bezpečné držení bez otlaků
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí 

při nošení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 
400 nm

• vhodné pro uvex IES 
• bez obsahu kovů

Straničkové brýle
uvex iworks

9194175

9194270
9194365

9194885

9194171
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uvex astrospec 2.0 uvex astrospec 2.0 CB
Obj. číslo 9164065 9164187 9164285 9164275 9164276 9164220 9164246
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision extreme uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme „Asian fit“ dle zkušební hlavy 2M, excellence excellence
ropný a plynárenský průmysl ISO 185264:2020 zvyšují kontrast ochrana proti slunci

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček modrá, světle modrá černá, šedá černá, limetková antracitová, petrolejová modrá, světle modrá černá, žlutá neonově oranžová, černá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC jantarový PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Hmotnost 42 g 42 g 42 g 42 g 43 g 42 g 42 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex astrospec 2.0
• klasické ochranné brýle s plochou konstrukcí 

zorníku pro široké zorné pole 
• ergonomicky tvarované stranice s vícestupňo-

vým nastavením inklinace stranic umožňují in-
dividuální přizpůsobení brýlí, aby bylo zajištěno, 
že dobře padnou všem tvarům hlavy a obličeje.

• měkké konce stranic zajišťují příjemné a bez-
pečné usazení bez otlaků

• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti 
nosu pro dodatečné pohodlí při nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou 
technologií povrstvení uvex supravision – 
 zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči 
poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným 
UVA a UVB zářením do 400 nm

Straničkové brýle
uvex astrospec 2.0

9164065

9164275

9164285

91642209164276

9164187

9164246
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uvex super g
Obj. číslo 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Náhradní zorník – – 9172255 9172255 – –
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
zvyšují kontrast ochrana proti slunci

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček šedá metalíza, černá čirá, šedá čirá, šedá námořnická modrá, bílá šedá metalíza, černá antracitová, limetková

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC jantarový PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Hmotnost 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Straničkové brýle
uvex super g

uvex super g 
• sportovní, extrémně lehké (18 g) ochranné brýle s inovativním koncep-

tem stranic pro vysoký komfort při nošení
• flexibilní stranice s měkkými konci zajišťují pohodlné a bezpečné držení 

bez otlaků
• měkký flexibilní nosník zajišťuje bezpečné usazení bez tlaku 

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 
400 nm

• bez obsahu kovů

9172110 
91722109172085

9172265

9172220 9172281
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uvex super fit
Obj. číslo 9178500 9178385 9178286
Náhradní zorník – – –
Provedení uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

sterilizovatelné v autoklávu excellence excellence
(20 cyklů) zvyšují kontrast ochrana proti slunci

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček bílá, světle modrá černá, bílá černá, bílá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC jantarový PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Hmotnost 21 g 21 g 21 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks

uvex super fit
Obj. číslo 9178065 9178185 9178415 9178265 9178315
Náhradní zorník – – – 9172255 9172255
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision ETC uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček námořnická modrá, bílá černá, bílá bílá, šedá námořnická modrá, bílá bílá, limetková

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 21 g 21 g 21 g 21 g 21 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Straničkové brýle
uvex super fit

uvex super fit
• sportovní, lehké ochranné brýle s tenkými, plochými zorníky, které umož-

ňují vysokou kompatibilitu s ostatními osobními ochrannými prostředky
• kombinace měkkého polstrování v oblasti čela a ergonomicky tvarova-

ných stranic s měkkými konci zajišťuje příjemné a bezpečné usazení bez 
otlaků

• měkký, nastavitelný nosník umožňuje přizpůsobení brýlí nositeli a zajišťu-
je příjemné a bezpečné usazení bez otlaků

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm 

9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178415

9178286

9178315
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Obj. číslo 9160275 9160520 9160076 9160120
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

zvyšují kontrast ochrana proti slunci s náhlavním páskem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Rámeček černá, šedá modrá, oranžová černá, šedá modrá, šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Zorník PC čirý PC jantarový PC šedý 23 % PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTK CE 52,5 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN 166 F DIN CE

Hmotnost 33 g 33 g 33 g 32 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex ivo
Obj. číslo 9160065 9160185 9160285 9160265
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček modrá, oranžová modrá, šedá modrá, šedá modrá, oranžová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 33 g 33 g 33 g 33 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Straničkové brýle
uvex ivo

uvex i-vo 
• funkční ochranné brýle s celou řadou funkcí a možností úprav
• stranice s vícestupňovým nastavením inklinace a délky umožňují vyso-

kou míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno, že dobře padnou všem tva-
rům hlavy a obličeje

• měkké konce stranic nabízí pohodlí při nošení brýlí, které netlačí a ne-
sklouzávají

• měkký flexibilní nosník zajišťuje bezpečné usazení bez tlaku

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

9160076

9160275

9160520

9160185
9160285

9160065 
9160265

9160120
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uvex polavision
Obj. číslo 9231960
Provedení oboustranně odolné proti poškrábání

ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 172
Rámeček černá, bílá

W 166 F CE
Zorník PC šedý 14 %

UV400
53,1 W1 F CE

Hmotnost 25 g
Objednací jednotka ks

uvex skyguard NT
Obj. číslo 9175275 9175260 9175160 9175261
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček šedá, oranžová modrá, šedá modrá, šedá modrá, šedá

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

Hmotnost 42 g 44 g 44 g 44 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Straničkové brýle
uvex polavision · uvex skyguard NT

uvex polavision 
• sportovní brýle se dvěma zorníky a polarizačním filtrem 
• technologie uvex polavision chrání před odrazy a optickým podrážděním 

ve venkovním prostředí a ulevuje očím, např. při pohledu do odrazných 
ploch, jako je voda nebo sklo

• měkké konce stranic zajišťují příjemné a bezpečné usazení bez otlaků
• měkký flexibilní nosník zajišťuje bezpečné usazení bez tlaku
• robustní polykarbonátové zorníky s ochranou UV400 – 100% ochrana 

před nebezpečným UVA a UVB zářením do 400 nm

uvex skyguard NT
• robustní ochranné brýle pro všestrannou ochranu včetně ochrany proti 

kapalinám a hrubému prachu (označení 3 a 4).
• měkké, flexibilní vypodložení obličeje se přizpůsobí nositeli a nabízí 

ochranu a pohodlí při nošení
• stranice s vícestupňovým nastavením inklinace a délky umožňují vyso-

kou míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno, že dobře padnou všem tvarům 
hlavy a obličeje

• měkké konce stranic nabízí pohodlí při nošení brýlí, které netlačí a ne-
sklouzávají (kromě 9175275)

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

9231960

9175260 
9175160

9175261

9175275
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uvex cybric
Obj. číslo 9188075 9188175 9188076
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček černá, oranžová černá, oranžová černá, oranžová

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC čirý PC čirý PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 F CE 2C1,2 W1 F CE 52,5 W1 F CE

Hmotnost 28 g 28 g 28 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks

uvex meteor
Obj. číslo 9134005 9134002
Provedení uvex supravision sapphire bez povrchové úpravy

zorníky 56 mm zorníky 56 mm
šířka nosníku 15 mm šířka nosníku 15 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166
Rámeček šedá průhledná šedá průhledná

W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC čirý HG čirý

UV400 UV330
21,2 W1 FK W1 S

Hmotnost 28 g 44 g
Jednotka balení 5 ks 5 ks

uvex futura
Obj. číslo 9180015 9180125
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček hnědá hnědá

W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC čirý PC čirý

UV400 UV400
2C1,2 W1 FK CE 2C1,2 W1 FKN CE

Hmotnost 49 g 49 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks

Straničkové brýle
uvex cybric · uvex meteor · uvex futura

uvex futura
• robustní brýle se dvěma zorníky, které výborně drží a těsně přiléhají
• stranice s vícestupňovým nastavením inklinace a délky umožňují vyso-

kou míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno, že dobře padnou všem tvarům 
hlavy a obličeje

• měkké konce stranic zajišťují příjemné a bezpečné usazení bez otlaků
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí 

při nošení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání 
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  

do 400 nm

uvex meteor
• klasické straničkové brýle s plochým provedením a dobrým zakrytím 
• stranice s možností nastavení délky nabízí přizpůsobivost, pohodlí při 

nošení brýlí, které netlačí a nesklouzávají
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí 

při nošení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení  

uvex supravision – zorník, který je oboustranně odolný vůči poškrábání
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  

do 400 nm
• bez obsahu kovů

uvex cybric 
• funkční brýle se dvěma zorníky
• stranice s vícestupňovým nastavením inklinace a délky umožňují vyso-

kou míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno, že dobře padnou všem tva-
rům hlavy a obličeje

• měkké konce stranic nabízí pohodlí při nošení brýlí, které netlačí a ne-
sklouzávají

• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí 
při nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

9188075 
9188175

9188076

9134005 
9134002

9180015 
9180125
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uvex ceramic
Obj. číslo 9137005
Provedení uvex supravision sapphire

zorníky 49 mm
šířka nosníku 20 mm

Norma EN 166, EN 170
Rámeček šedá, černá

W 166 F CE
Zorník PC čirý

UV400
2C1,2 W1 FK CE

Hmotnost 23 g
Jednotka balení 5 ks

uvex winner
Obj. číslo 9159005 9159105 9159118
Provedení oboustranně odolné proti poškrábání odolné proti poškrábání, nezamlžují se odolné proti poškrábání, nezamlžují se

ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček kovová kovová kovová

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC čirý PC čirý PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400
21,2 W1 F CE 21,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

Hmotnost 29 g 29 g 29 g
Jednotka balení 5 ks 5 ks 5 ks

uvex mercury
Obj. číslo 9155005
Provedení uvex supravision sapphire 

zorníky 54 mm
šířka nosníku 19 mm

Norma EN 166, EN 170
Rámeček ocelová modrá

W 166 F CE
Zorník PC čirý

UV400
2C1,2 W1 FK CE

Hmotnost 30 g
Jednotka balení 5 ks

Straničkové brýle
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

uvex ceramic 
• klasické brýle se dvěma zorníky, mimořádně vhodné pro úzký tvar hlavy 

a obličeje
• měkké konce stranic zajišťují bezpečné usazení bez otlaků
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí 

při nošení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex supravision – zorník, který je oboustranně odolný vůči poškrábání
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  

do 400 nm

uvex winner
• klasické bezrámečkové kovové brýle 
• měkké konce stranic zajišťují bezpečné usazení bez otlaků
• měkký nastavitelný nosník zajišťuje pohodlné usazení bez klouzání 

a otlaku

• robustní polykarbonátové zorníky s ochranou
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 

400 nm

uvex mercury
• klasické kovové brýle s plochým designem pro snadné uložení 
• měkké konce stranic zajišťují bezpečné usazení bez otlaků
• měkký nastavitelný nosník zajišťuje pohodlné usazení bez klouzání 

a otlaku
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex supravision – zorník, který je oboustranně odolný vůči poškrábání
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  

do 400 nm

9137005

9159005
9159105

9159118

9155005
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uvex super OTG
Obj. číslo 9169065 9169080 9169260 9169081
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček modrá, světle šedá černá, světle šedá modrá, světle šedá černá, světle šedá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTK CE

Hmotnost 37 g 37 g 37 g 37 g
Jednotka balení 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks

uvex 9161
Obj. číslo 9161014 9161005 9161305
Provedení bez povrstvení uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček bez barvy modrá, černá modrá, černá

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 F CE 2C1,2 W1 FK CE 2C1,2 W1 FKN CE

Hmotnost 51 g 46 g 46 g
Jednotka balení 5 ks 5 ks 5 ks

Brýle přes brýle
uvex 9161 · uvex super OTG

uvex 9161 
• robustní brýle přes brýle s plochými zorníky pro široké zorné pole 
• stranice s vícestupňovým nastavením inklinace a délky umožňují vyso-

kou míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno, že dobře padnou všem tva-
rům hlavy a obličeje (kromě 9161014)

• měkké konce stranic nabízí pohodlí při nošení brýlí, které netlačí a ne-
sklouzávají (kromě 9161014)

• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí 
při nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

• bez obsahu kovů

uvex super OTG
• klasické brýle přes brýle pro nositele brýlí s inovativním konceptem stra-

nic pro dokonalé držení a plochými zorníky pro široké zorné pole
• flexibilní stranice s měkkými konci pro pohodlné a bezpečné držení bez 

otlaků
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí 

při nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

• bez obsahu kovů

9169065 
9169260

91690819169080
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uvex super f OTG
Obj. číslo 9169585 9169261 9169500 9169164 9169586 9169850 9169615
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence clean excellence sapphire variomatic sapphire
sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů) ochrana proti slunci ochrana proti slunci blokující modré světlo do 525 nm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček černá, bílá černá, bílá bílá, světle modrá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC CBR65 PC šedý 23 % PC jemně zelená PC oranžová

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV525
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTK CE  21,2 W1 FTKN CE 21,4 W1 FTK CE

Hmotnost 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Jednotka balení/ 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks ks 8 ks
Objednací jednotka

Brýle přes brýle
uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• klasické brýle přes brýle pro nositele brýlí s plochými zorníky pro široké 

zorné pole, navržené pro maximální snášenlivost 
• měkké konce stranic zajišťují příjemné a bezpečné usazení bez otlaků
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí 

při nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

9169585 
9169261

9169164
9169586

9169500

9169615
9169850
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lze je kombinovat s korekčními brýlemi   
díky jedinečnému designu rámečku

uvex megasonic
Přehled vizionářských technologií 

bezrámečkový a inovativní design zorníků  
pro nejlepší, neomezené vidění

ergonomické vypodložení obličeje 
pro perfektně padnoucí tvar 
a maximální pohodlí

uvex supravision 
technologie povrstvení

x-frame design
pro flexibilní přizpůsobení 
každému tvaru obličeje

Díky svému revolučnímu designu zor-
níků a s tím spojenému neomezenému 
zornému poli zajistí 
uvex megasonic vždy to nejlepší vidění – 
dokonce i za náročných podmínek. 
Jejich sportovní, ergonomický design 
a příjemné vlastnosti při nošení z nich 
činí spolehlivého průvodce každého 
pracovního dne.

extra široký náhlavní pásek, 
aby brýle optimálně držely 
a zvýšily pohodlí při nošení
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uvex megasonic
Obj. číslo 9320265 9320415 9320281
Náhradní zorník 9320255   9320257
Náhradní náhlavní pásek 9320011 9320011 9320012
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, limetková

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 52,5 W1 BTKN CE

Hmotnost 96 g 96 g 96 g
Jednotka balení 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavřené brýle
uvex megasonic

uvex megasonic 
• funkční uzavřené brýle v designu lyžařských 

brýlí s panoramatickým zorným polem
• jedinečný design bezrámečkových zorníků 

s maximálně optimalizovaným zorným polem 
pro lepší vnímání nebezpečných míst a zvýše-
nou bezpečnost 

• měkké, adaptivní vypodložení obličeje nabízí 
univerzální formu pro různé tvary hlavy a obli-
čeje a také těsné usazení bez otlaků

• velkorysý vnitřní objem a drážky pro brýlové 
stranice umožňují nositelům brýlí příjemné  
nošení bez otlaků

• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou  
cirkulaci vzduchu

• textilní náhlavní pásek s nastavením délky 
široký 30 mm zajistí optimální držení 
a možnost individuálního přizpůsobení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou 
technologií povrstvení uvex supravision – 
zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči 
poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným  
UVA a UVB zářením do 400 nm

• udržitelná výhoda: Zorníky a náhlavní pásky lze 
v případě potřeby vyměnit

• bez obsahu kovů

Další informace najdete na 
uvex-safety.com/en/megasonic
(nebo naskenováním QR kódu).

9320415
9320265

9320281
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uvex pheos cx2 sonic
Obj. číslo 9309275 9309064 9309286
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ochrana proti slunci ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Rámeček bílá, černá bílá, černá bílá, černá

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC čirý PC CBR65 PC šedý 23 %

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE 52,5 W1 BTKN CE

Hmotnost 34 g 34 g 34 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks

Uzavřené brýle
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• sportovní, kompaktní a také extrémně lehké uzavřené brýle
• velmi měkké a pružné vypodložení obličeje pro individuální přizpůsobení 

a maximální pohodlí při nošení
• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou cirkulaci vzduchu
• velmi lehký textilní náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro bezpečné 

usazení a individuální přizpůsobení 
 

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči po-
škrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 
400 nm

• bez obsahu kovů

9309275

9309286

9309064
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uvex academy
Průmyslová ochrana zraku

Prakticky zaměřený seminář o základech použití 
OOP pro ochranu zraku.
•    předání základních informaci o ob-

lastech použití osobních ochranných 
prostředků k ochraně zraku, jako 
např. ochranné prostředky proti me-
chanickému ohrožení, chemikáliím, 
záření (např. ochrana pro svářeče), 
a speciálních oblastech použití

•    předvedení a posouzení rizik, které 
vycházejí z mechanických kroků při 
obrábění, infračervného a ultrafialo-
vého záření (např. u procesů svařo-
vání nebo u chemikálií), na základě 
vzorových příkladů

•   posouzení rizik na pracovištích z hle-
diska poranění očí

•    vysvětlení možností, jak lze těmto 
rizikům specifickým pro pracoviště 
účinně čelit

•    rozsáhlé popisy požadavků na 
průmyslovou ochranu zraku, nor-
my, oblasti použití, posouzení rizik 
a péče o prostředky sloužící k ochra-
ně zraku

•    informace o klasifikaci ochranných 
produktů na základě jejich značení 
a oblastech použití různých ochran-
ných výbav

Cílová skupina
Zaměstnanci podniku, kteří jsou od-
povědní za bezpečnost zaměstnanců 
podniku a ochranu zdraví při práci, 
např. bezpečnostní technici a speciali-
zovaní nákupčí.

Další informace a přihlášky na uvex-academy.de,  
telefonicky na +49 911 9736-1710 nebo na academy@uvex.de

Další informace  
najdete na  
uvexacademy.com
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uvex super fit CR
Obj. číslo 9178500
Provedení uvex supravision clean

sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů)
Norma EN 166, EN 170
Rámeček bílá, světle modrá

W 166 FT CE
Zorník PC čirý

UV400
2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 21 g
Jednotka balení 10 ks

uvex super f OTG CR
Obj. číslo 9169500
Provedení uvex supravision clean

sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů)
Norma EN 166, EN 170
Rámeček bílá, světle modrá

W 166 FT CE
Zorník PC čirý

UV400
2C1,2 W1 FTKN CE

Hmotnost 39 g
Jednotka balení 8 ks

uvex ultrasonic CR
Obj. číslo 9302500
Náhradní zorník 9302259
Provedení uvex supravision clean

sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů)
Norma EN 166, EN 170
Rámeček transparentní, bílá

W 166 34 B CE
Zorník PC čirý, UV400

2C1,2 W1 BKN CE
Hmotnost 95 g
Jednotka balení 4 ks

uvex CR
Ochrana zraku s možností sterilizace v autoklávu,  
která toho dokáže víc.

uvex super fit CR
• sportovní, lehké ochranné brýle s tenkými, 

plochými zorníky, které umožňují vysokou 
kompatibilitu s ostatními osobními ochrannými 
prostředky

• kombinace měkkého polstrování v oblasti čela 
a ergonomicky tvarovaných stranic s měkkými 
konci zajišťuje příjemné a bezpečné usazení 
bez otlaků

• měkký, nastavitelný nosník umožňuje 
přizpůsobení brýlí nositeli a zajišťuje příjemné 
a bezpečné usazení bez otlaků

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou 
technologií povrstvení uvex supravision – 
zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči 
poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným 
UVA a UVB zářením do 400 nm

uvex super f OTG CR
• klasické brýle přes brýle pro nositele brýlí 

s plochými zorníky pro široké zorné pole, 
navržené pro maximální snášenlivost

• měkké konce stranic zajišťují příjemné 
a bezpečné usazení bez otlaků

• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti 
nosu pro dodatečné pohodlí při nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou 
technologií povrstvení uvex supravision – 
zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči 
poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným 
UVA a UVB zářením do 400 nm

uvex ultrasonic CR
• funkční uzavřené brýle s panoramatickým 

zorníkem pro širokou škálu použití
• měkké, flexibilní vypodložení obličeje se 

přizpůsobí každému tvaru obličeje
• velkorysý vnitřní objem umožňuje pohodlné 

nošení bez otlaků i pro nositele brýlí
• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou 

cirkulaci vzduchu
• silikonový náhlavní pásek s nastavitelnou délkou 

pro bezpečné usazení a individuální přizpůsobení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou 

technologií povrstvení uvex supravision – zorník, 
který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA 
a UVB zářením do 400 nm

• udržitelná výhoda: Zorníky lze v případě potřeby 
vyměnit

• bez obsahu kovů

Inovativní technologie povrstvení –  
první ochranné brýle sterilizovatelné 
v autoklávu s ochranou proti zamlžování
Profesionální bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laborato-
řích, klinikách, čistých prostorech nebo ve výrobě potravin: Pro 
zvláštní požadavky vyvinula firma uvex první ochranné brýle steri-
lizovatelné v autoklávu s povrstvením chránícím proti zamlžování.
Od super lehkých straničkových brýlí až po uzavřené brýle 
s širokým panoramatickým viděním: uvex CR nabízejí pro každou 
oblast použití optimální ochranné brýle – koncipované speciálně 
pro opakovanou sterilizaci v autoklávu (20× 20 minut při max. 
121 °C).

uvex CR – profesionální ochrana zraku 
a perfektní hygiena.

930250091695009178500
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uvex ultrasonic
Obj. číslo 9302245 9302285 9302275 9302601
Náhradní zorník 9302255 9302255 – –
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

omezená ventilace
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček šedá, oranžová černá, šedá antracitová, limetková černá, červená

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC čirý, UV400 PC čirý, UV400 PC čirý, UV400 PC čirý, UV400

2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE
Hmotnost 83 g 83 g 83 g 95 g
Jednotka balení 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

uvex ultrasonic
Obj. číslo 9302600 9302500 9302286
Náhradní zorník – 9302259 9302256
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence

omezená ventilace sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů) ochrana proti slunci
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček modrá, šedá transparentní, bílá černá, šedá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC čirý, UV400 PC čirý, UV400 PC šedý, UV400

2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 52,5 W1 BKN CE
Hmotnost 95 g 95 g 83 g
Jednotka balení 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavřené brýle
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• funkční uzavřené brýle s panoramatickým zorníkem pro širokou škálu 

použití
• měkké, flexibilní vypodložení obličeje se přizpůsobí každému tvaru 

 obličeje
• velkorysý vnitřní objem umožňuje pohodlné nošení bez otlaků i pro 

nositele brýlí
• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou cirkulaci vzduchu
• textilní nebo silikonový náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro 

bezpečné usazení a individuální přizpůsobení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči 
 poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

• udržitelná výhoda: Zorníky lze v případě potřeby vyměnit
• bez obsahu kovů 

9302286

9302285 93022759302245

93026009302601 9302500
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uvex ultravision
Obj. číslo 9301714 9301906 9301716 9301424
Náhradní zorník 9300517 9300956 9300517 9300517
Provedení uvnitř se nezamlžují uvnitř se nezamlžují uvnitř se nezamlžují uvnitř se nezamlžují

široký komfortní zorník s pěnovou vrstvou s neoprenovým náhlavním páskem
ve spojení s protiprachovými maskami

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček šedá průhledná šedá průhledná šedá průhledná šedá průhledná

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník CA čirý CA čirý CA čirý CA čirý

UV380 UV380 UV380 UV380
2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE

Hmotnost 116 g 130 g 118 g 108 g
Jednotka balení 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavřené brýle
uvex ultravision

uvex ultravision
• klasické uzavřené brýle pro širokou škálu použití
• flexibilní vypodložení obličeje se přizpůsobí každému tvaru obličeje
• velkorysý vnitřní objem a drážky pro brýlové stranice umožňují nositelům 

brýlí příjemné nošení bez otlaků
• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou cirkulaci vzduchu
• textilní nebo neoprenový náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro bez-

pečné usazení a individuální přizpůsobení 

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

• k dostání jsou také zorníky z acetátu celulózy s efektem proti zamlžování 
na vnitřní straně a ochranou UV380

• udržitelná výhoda: zorníky lze v případě potřeby vyměnit
• bez obsahu kovů

Upozornění: 
CA zorníky nejsou vhodné 
do modelů PC a naopak.

9301714

9301716

9301906

9301424
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uvex ultravision
Obj. číslo 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Náhradní zorník – – 9301255 9301255 9301255
Náhradní fólie – – – – 9300316
Provedení uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s pěnovou vrstvou s pěnovou vrstvou s odtrhávací fólií, 2 kusy
ropný a plynárenský průmysl Náhradní fólie: 9300316

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček šedá průhledná šedá průhledná šedá průhledná šedá průhledná šedá průhledná

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE

Hmotnost 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Jednotka balení 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Obj. číslo 9301815 9301613 9301633 9301064
Náhradní zorník 9301255 9301255 9301255 –
Náhradní fólie – – – –
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ventilace nahoře uzavřena uzavřená ventilace (plynotěsné) uzavřená ventilace (plynotěsné) ochrana proti slunci
žáruvzdorný materiál rámečku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Rámeček šedá průhledná žlutá červená šedá průhledná

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE

Hmotnost 131 g 133 g 133 g 131 g
Jednotka balení 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavřené brýle
uvex ultravision

9301815

9301064

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605 9301116

9301626
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uzavřené brýle s ochranou úst Ochrana úst Ochrana úst
Obj. číslo 9301555 9301317 9301318
Provedení uzavřené brýle s uvex pro všechny modely 9301 s pro všechny modely 9301 s

supravision excellence (9301105) PC zorníky PC zorníky 
s ochranou úst (9301318) bez brýlí bez brýlí

bez povrchové úpravy bez povrchové úpravy
Norma EN 166, EN 170 – –
Rámeček šedá průhledná průsvitný průsvitný

W 166 34 BT CE CE CE
Zorník PC čirý – –

UV400 – –
2C1,2 W1 BTKN CE – –

Hmotnost 212 g 64 g 81 g
Jednotka balení/ 4 ks ks ks
Objednací jednotka

uvex ultrasonic s držákem uvex ultravision s držákem Adaptér
pro upevnění na helmu pro upevnění na helmu

Obj. číslo 9302510 9301544 9924010
Provedení uvex supravision extreme uvnitř se nezamlžují adaptér pro montáž

omezená ventilace bez mušlových chráničů sluchu
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček modrá, šedá šedá průhledná

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Zorník PC čirý CA čirý

UV400 UV380
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 FN CE

Hmotnost 121 g 132 g –
Jednotka balení 4 ks 4 ks 4 ks
Obsah – – po 1 páru

Uzavřené brýle
uvex ultravision faceguard · uvex uzavřené brýle s držákem pro upevnění na přilbu

uvex ultravision faceguard
• kombinace uzavřených brýlí s ochranou úst
• ochrana zraku a obličeje
• 9301555 nebo 9301318: zacvakávací mecha-

nismus umožňuje flexibilní manipulaci během 
použití např. při komunikaci, pití atd.

uvex ultrasonic a uvex ultravision s držákem pro upevnění na helmu
• uzavřené brýle pro kombinaci s přilbou 

a ochrannými mušlovými chrániči sluchu uvex 
K1H nebo uvex K2H (mušlové chrániče nejsou 
součástí dodávky).

• pro montáž uvex ultrasonic nebo uvex ultravi-
sion bez ochranných mušlových chráničů jsou 
nezbytné dodatečné adaptéry 
(obj. č. 9924010)

Uzavřené brýle: 9301105

9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510
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uvex carbonvision
Obj. číslo 9307375 9307365
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision extreme

s neoprenovým náhlavním páskem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček černá, šedá černá, šedá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC čirý PC čirý

UV400 UV400
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 

Hmotnost 46 g 51 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks

uvex 9405
Obj. číslo 9405714
Náhradní zorník 9400517
Provedení uvnitř se nezamlžují
Norma EN 166, EN 170
Rámeček šedá průhledná

W 166 34 F CE
Zorník CA čirý

UV380
2C1,2 W1 FN CE

Hmotnost 84 g
Jednotka balení 4 ks

uvex 9305
Obj. číslo 9305514 9305714
Provedení uvnitř se nezamlžují uvnitř se nezamlžují

s gumovým náhlavním páskem s textilním náhlavním páskem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rámeček šedá průhledná šedá průhledná 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník CA čirý CA čirý 

UV380 UV380
2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE

Hmotnost 95 g 91 g
Jednotka balení 4 ks 4 ks

Uzavřené brýle
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

uvex carbonvision 
• klasické, lehké uzavřené brýle
• měkké, flexibilní vypodložení obličeje se přizpůsobí každému tvaru 

 obličeje
• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou cirkulaci vzduchu 
• textilní nebo neoprenový náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro bez-

pečné usazení a individuální přizpůsobení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex supravision – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  

do 400 nm
• bez obsahu kovů

uvex 9405
• klasické uzavřené brýle
• flexibilní vypodložení obličeje se přizpůsobí každému tvaru obličeje
• vnitřní objem nabízí dostatek místa pro nošení přes dioptrické brýle
• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou cirkulaci vzduchu
• textilní náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro bezpečné usazení a in-

dividuální přizpůsobení
• zorník z acetátu celulózy s vnitřním efektem proti zamlžování a ochranou 

UV380
• bez obsahu kovů

uvex 9305
• klasické uzavřené brýle
• flexibilní vypodložení obličeje se přizpůsobí každému tvaru obličeje
• vnitřní objem nabízí dostatek místa pro nošení přes dioptrické brýle
• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou cirkulaci vzduchu
• textilní nebo gumový náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro bezpeč-

né usazení a individuální přizpůsobení
• zorník z acetátu celulózy s vnitřním efektem proti zamlžování a ochranou 

UV380
• bez obsahu kovů

9307375 9307365

9405714

9305514

9305714
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Ochrana pro svářeče

Zcela nová generace ochranných brýlí pro svářeče –  
se zorníky tónovanými došeda a různými stupni ochrany. 
Inovativní technologie spolehlivě chrání před UV a infračer-
veným zářením a umožňuje perfektní vnímání barev podle 
protislunečních filtrů uvex. 

Speciální vrstva uvex infradur plus zabraňuje díky tzv. 
efektu antifog zamlžování vnitřní strany zorníku – vrstva 
s extrémní odolností proti poškrábání na vnější straně zor-
níku minimalizuje ulpívání jisker při sváření. 

Ochranné brýle pro svářeče zároveň přesvědčují dokona-
le padnoucím tvarem a maximálním pohodlím při nošení: 
Neboť jen ochrana zraku, která příjemně sedí, bude také při 
práci trvale používána.

Upozornění: Zákaz používání při elektrickém svařování!

Filtr s ochranou před infra-
červeným/UV zářením pro 
zvýšenou bezpečnost

Protisluneční/krycí 
ochranné filtry

Označení K a N 
pro zorníky s vrstvou 
uvex infradur plus 

Vyšší snášenlivost 
pro šedé zorníky

Perfektní 
rozpoznávání barev

Veškeré zboží s plastovými zorníky, které 
nabízíme k svařování, chrání před UV a in-
fračerveným zářením a před oslněním.

Neposkytují dostatečnou ochranu před 
laserovými paprsky!

Odpovědi na otázky týkající se bezpeč-
nosti a kompetentní poradenství ohledně 
výběru ochranných brýlí pro práci s lasery 
obdržíte od našich specialistů. 

   
K zastižení na  
telefonu +49 911    9736 8100.

Stupně ochrany pro svářeče a doporučené použití podle EN 169

Stupeň ochrany Použití

1,7 Pomocníci svářeče, proti UV záření a jasnému rozptýlenému světlu

2 Lehké řezání plamenem

3 Opalování, řezání plamenem, svařování lehkých kovů

4
Sváření a pájení natvrdo do objemového výkonu 70 l acetylenu/hod., řezání plamenem až do objemového výkonu 900 l 
kyslíku/hod., svařování oceli a šedé litiny, svařování lehkých kovů

5
Svařování a pájení natvrdo s objemovým výkonem 70 až 200 l acetylen/hod., řezání plamenem s objemovým výkonem 
2 000 až 4 000 l kyslíku/hod.

6
Svařování a pájení natvrdo s objemovým výkonem 200 až 800 l acetylenu/hod., řezání plamenem s objemovým výkonem 
2 000 až 4 000 l kyslíku/hod.

uvex-laservision.com
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uvex futura
Obj. číslo 9180145
Provedení uvex infradur

stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma EN 166, EN 169
Rámeček černá, zelená

W 166 F CE
Zorník PC šedý 

UV400 + IR
5 W1 FTK CE

Hmotnost 49 g
Jednotka balení 10 ks

uvex i5
Obj. číslo 9183041 9183043 9183045
Provedení uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

stupeň ochrany pro svářeče 1,7 stupeň ochrany pro svářeče 3 stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Rámeček černá, zelená černá, zelená černá, zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC šedý PC šedý PC šedý

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Hmotnost 29 g 29 g 29 g
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks

Ochrana pro svářeče
uvex i5 · uvex futura

uvex i-5
• sportovní prvotřídní ochranné brýle pro svářeče s celou řadou funkcí 

a možností úprav
• xtended eyeshield: technologie rámečku SoftSeal uzavírá čelo a po-

skytuje ochranu před pronikajícími částicemi 
• xtended sideshield nabízí dodatečnou ochranu boční oblasti
• ergonomicky tvarované stranice s vícestupňovým nastavením inklinace  

a délky umožňují vysokou míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno, že dob-
ře padnou všem tvarům hlavy a obličeje

• měkké konce stranic zajišťují příjemné a bezpečné usazení bez otlaků
• měkké, nastavitelné vypodložení v oblasti nosu se přizpůsobí nositeli 

a zajišťuje bezpečné usazení bez tlaku

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 
uvex infradur – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání

• ochrana proti infračervenému záření podle normy EN 169 s perfektním 
rozpoznáváním barev podle normy EN 172

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

• volitelný přídavný rámeček nabízí dodatečnou ochranu před částicemi, 
nečistotami a prachem

• bez obsahu kovů

uvex futura 
• robustní brýle pro svářeče se dvěma zorníky, které výborně drží a těsně při-

léhají
• stranice s vícestupňovým nastavením inklinace a délky umožňují vysokou 

míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno, že dobře padnou všem tvarům hlavy 
a obličeje

• měkké konce stranic zajišťují příjemné a bezpečné usazení bez otlaků 
• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti nosu pro dodatečné pohodlí při 

nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení uvex 
infradur – zorník, který je oboustranně odolný vůči poškrábání 

• ochrana proti infračervenému záření podle normy EN 169 s perfektním roz-
poznáváním barev podle normy EN 172

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením  
do 400 nm

9180145

9183041

9183043

9183045
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uvex megasonic
Obj. číslo 9320045
Provedení uvex infradur plus

stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma EN 166, EN 169
Rámeček černá

W 166 34 BT CE
Zorník PC šedý

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Hmotnost 96 g
Jednotka balení 4 ks

uvex ultrasonic
Obj. číslo 9302045
Náhradní zorníky flip-up 9302085
Provedení uvex supravision excellence

se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
Norma EN 166, EN 169, EN 170
Rámeček černá, zelená

W 166 34 B CE
Zorník PC čirý, UV400

2C1,2 W1 BKN CE
Přídavný zorník PC šedý, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE
stupeň ochrany pro svářeče 5

Hmotnost 123 g
Jednotka balení 4 ks

uvex super f OTG
Obj. číslo 9169541 9169543 9169545
Provedení uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

stupeň ochrany pro svářeče 1,7 stupeň ochrany pro svářeče 3 stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Rámeček černá, zelená černá, zelená černá, zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC šedý PC šedý PC šedý 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Hmotnost 39 g 39 g 39 g
Jednotka balení 8 ks 8 ks 8 ks

uvex super f OTG 
• klasické svářečské brýle přes brýle pro nosite-

le brýlí s plochými zorníky pro široké zorné 
pole, navržené pro maximální snášenlivost 

• měkké konce stranic zajišťují příjemné a bez-
pečné usazení bez otlaků

• anatomicky tvarované vypodložení v oblasti 
nosu pro dodatečné pohodlí při nošení

• robustní polykarbonátový zorník s osvědče-
nou technologií povrstvení uvex infradur –  
zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči 
poškrábání

• ochrana proti infračervenému záření podle 
normy EN 169 s perfektním rozpoznáváním 
barev podle normy EN 172

• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným 
UVA a UVB zářením do 400 nm

uvex ultrasonic
• funkční uzavřené brýle pro svářeče s panoramatickým a výklopným zor-

níkem pro širokou škálu použití
• měkké, flexibilní vypodložení obličeje se přizpůsobí každému tvaru obli-

čeje
• velkorysý vnitřní objem umožňuje pohodlné nošení bez otlaků i pro nosi-

tele brýlí
• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou cirkulaci vzduchu
• textilní náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro bezpečné usazení a in-

dividuální přizpůsobení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex infradur – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání
• ochrana proti infračervenému záření podle normy EN 169 s perfektním 

rozpoznáváním barev podle normy EN 172
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 

400 nm
• udržitelná výhoda: Zorníky lze v případě potřeby vyměnit
• bez obsahu kovů

uvex megasonic 
• funkční uzavřené brýle pro svářeče v designu lyžařských brýlí s panora-

matickým zorným polem
• jedinečný design bezrámečkových zorníků s maximálně optimalizova-

ným zorným polem pro lepší vnímání nebezpečných míst a zvýšenou 
bezpečnost

• měkké, adaptivní vypodložení obličeje nabízí univerzální formu pro různé 
tvary hlavy a obličeje a také těsné usazení bez otlaků

• velkorysý vnitřní objem a drážky pro brýlové stranice umožňují nositelům 
brýlí příjemné nošení bez otlaků

• systém nepřímého odvětrávání pro zvýšenou cirkulaci vzduchu
• textilní náhlavní pásek s nastavením délky široký 30 mm zajistí optimální 

držení a možnost individuálního přizpůsobení
• robustní polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrstvení 

uvex infradur – zorník, který se nezamlžuje a je odolný vůči poškrábání
• ochrana proti infračervenému záření podle normy EN 169 s perfektním 

rozpoznáváním barev podle normy EN 172
• UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením do 

400 nm
• bez obsahu kovů

Ochrana pro svářeče
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

9169541 9169543 9169545

9320045

9302045
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prodejní stojan uvex
Obj. číslo 9957503
Objednací jednotka ks

hadřík z mikrovlákna uvex
Obj. číslo 9972130
Objednací jednotka sáček
Obsah 5 ks

 

čisticí stanice na brýle uvex
Obj. číslo 9970005
Objednací jednotka ks

plastová pumpička
Obj. číslo 9973101
Objednací jednotka ks

čisticí tekutina uvex
Obj. číslo 9972103
Obsah 500 ml
Objednací jednotka ks

čisticí papír
Obj. číslo 9971000
Objednací jednotka ks

magnetický nástěnný držák
Obj. číslo 9963004
Objednací jednotka ks

čisticí tekutina uvex
Obj. číslo 9972101
Obsah 500 ml
Objednací jednotka ks

čisticí tekutina uvex
Obj. číslo 9972100
Obsah 500 ml
Objednací jednotka ks

plastová pumpička
Obj. číslo 9973100
Objednací jednotka ks

vlhčené čisticí ubrousky uvex
Obj. číslo 9963000
Objednací jednotka ks

Příslušenství
uvex příslušenství pro čištění· představení

čisticí stanice na brýle uvex
• součástí též 
 2 x 9971000 
 1 x 9972103 
 1 x 9973101 
 
plastová pumpička 
• pro čisticí tekutinu uvex 9972103 
 
čisticí tekutina uvex
• 500 ml čisticí tekutiny vhodné 

pro všechny zorníky brýlí uvex
 
čisticí papír
• náhradní balení čisticího papíru 

bez obsahu silikonu
• cca 760 listů
• antistatické
• vhodné pro všechny  

zorníky brýlí uvex 

magnetický nástěnný držák
• pro snadné upevnění čisticí stani-

ce uvex (9970005)

vlhčené čisticí 
ubrousky uvex
• 100 ks v kartonové krabici
• balené jednotlivě
• bez silikonu
• neantistatické
• vhodné pro všechny  

zorníky brýlí uvex

čisticí tekutina uvex
• 500 ml čisticí tekutiny vhodné pro 

všechny zorníky brýlí uvex
• upozornění: není vhodné do 

 čisticích stanic (9970005 
a 9970002) 
 
 
 
 

• Upozornění: 
náhradní díly pro 9970002

náhradní díly pro čisticí stanici uvex 9970002

hadřík z mikrovlákna uvex
• pro čištění všech zorníků brýlí uvex

prodejní stojan uvex
• s integrovaným zrcátkem
• pro čtvery straničkové brýle a jedny uzavřené brýle

9957503

9970005

9972130

99630009972101
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pouzdro na brýle uvex
Obj. číslo 9954600 9954500 9954501
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks

pouzdro na brýle uvex sáček z mikrovlákna uvex
Obj. číslo 6118002 9954355 9954360
Jednotka balení 10 ks 10 ks 10 ks

uvex SECU Box
Obj. číslo 9957502
Objednací jednotka ks

přenosná taška uvex
Obj. číslo 9954326
Objednací jednotka ks

Příslušenství
Pouzdro

pouzdro na brýle uvex
• extrémně robustní tvrdé skořepinové pouzdro 

pro ochranu před vnějšími vlivy
• měkce vypolstrovaný vnitřek
• s poutkem na pásek
• praktická karabinka
• speciálně vyrobeno pro brýle se zakřivenými 

zorníky (např. uvex ivo)

pouzdro na brýle uvex
• robustní pouzdro
• dodatečné místo pro náhradní zorníky
• zesílené zapínání na zip
• s poutkem na pásek
• vhodné pro všechny straničkové brýle uvex

pouzdro na brýle uvex
• velké a robustní pouzdro na brýle
• dodatečné místo pro náhradní zorníky
• s poutkem na pásek
• vhodné pro všechny straničkové a uzavřené  

brýle uvex

pouzdro na brýle uvex
• flexibilní pouzdro z robustního nylonového materiálu
• možnost individuálního nastavení zapínání na suchý 

zip
• lze rozšířit díky zapínání na zip umístěnému po straně
• s poutkem na pásek
• vhodné pro všechny straničkové brýle uvex

uvex SECU Box
• úložný box pro uskladnění určený k montáži na stěnu
• pro straničkové brýle a uzavřené brýle:  

2x uzavřené brýle nebo  
3x straničkové brýle nebo  
1x uzavřené brýle a 2x straničkové brýle

sáček z mikrovlákna uvex
• elegantní sáček z mikrovlákna
• vhodné pro všechny straničkové brýle uvex

sáček z mikrovlákna uvex
• elegantní sáček z mikrovlákna
• vhodné pro všechny uzavřené brýle a brýle 

přes brýle uvex

přenosná taška uvex
• s flexibilně nastavitelnými vkládacími kapsami (se zapínáním na suchý 

zip)
• s popruhem přes rameno s nastavitelnou délkou
• kapacita straničkových brýlí: 12 ks (3x4)
• vhodné též pro uzavřené brýle

9954600 9954500 9954501

6118002

9954355
9954360

9954326
9957502
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náhlavní pásek uvex pheos
Obj. číslo 9958020
Jednotka balení 10 ks

šňůrka na brýle uvex
Obj. číslo 9959004
Jednotka balení 10 ks

šňůrka na brýle uvex
Obj. číslo 9959003
Jednotka balení 10 ks

šňůrka na brýle uvex
Obj. číslo 9958017
Jednotka balení 10 ks

šňůrka na brýle uvex
Obj. číslo 9959002
Jednotka balení 10 ks

náhlavní pásek uvex xfit / uvex xfit pro
Obj. číslo 9958023
Jednotka balení 10 ks

Příslušenství
šňůrky na brýle uvex · náhlavní pásky uvex

šňůrka na brýle uvex
• individuální nastavení šířky
• kompatibilita s modely uvex, viz 

přehled na str. 74.

šňůrka na brýle uvex
• vhodné pro všechny straničkové 

brýle uvex

šňůrka na brýle uvex
• individuální nastavení šířky
• bez obsahu kovů
• kompatibilita s modely uvex, viz 

přehled na str. 74.

šňůrka na brýle uvex
• individuální nastavení šířky
• kompatibilita s modely uvex, viz 

přehled na str. 74.

náhlavní pásek uvex pheos
• náhlavní pásek k modelům uvex 

pheos a uvex pheos s 
• individuální nastavení šířky
• bez obsahu kovů
• viz strana 44, 45

náhlavní pásek uvex x-fit
• náhlavní pásek k modelům uvex 

xfit a uvex xfit pro 
• individuální nastavení šířky
• bez obsahu kovů
• viz strana 38, 39

9958023

9959003

9958020

9959002

9959004

9958017
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Sortiment pouzder a šňůrek k brýlím

kompatibilní nekompatibilní

Model Název

Šňůrky/pásky Pouzdra
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9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex ilite ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex iguard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex iguard+ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9145 uvex purefit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9155 uvex mercury ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9159 uvex winner ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9160 uvex ivo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9161 uvex 9161 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec 2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super f OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9172 uvex super g ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT (9175275) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9180 uvex futura ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9181 uvex suXXeed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9183 uvex i5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9188 uvex cybric ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex i3/i3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos/pheos s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos guard/s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9193 uvex sportstyle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9194 uvex iworks ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9198 uvex pheos cx2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex xfit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex xfit pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9231 uvex polavision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9301 uvex ultravision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9302 uvex ultrasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9305 uvex 9305 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9307 uvex carbonvision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9309 uvex pheos cx2 sonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9320 uvex megasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Doporučená použití
Vždy ideální řešení

Mechanická rizika Chemická rizika Nebezpečné záření

Pracovní oblast Model brýlí Materiál 
zorníků Tónování zorníků Polakování

Jemné mechanické práce Straničkové brýle PC  bez barvy uvex supravision AR (antireflexní) 
uvex supravision excellence

Lehké montážní práce Straničkové brýle PC bez barvy uvex supravision excellence

Broušení 
Úhlové broušení

Straničkové brýle 
Uzavřené brýle

PC  bez barvy uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Soustružení a frézování Straničkové brýle PC bez barvy uvex supravision excellence

Práce v prašném prostředí Uzavřené brýle PC bez barvy uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Čištění odlitků Uzavřené brýle PC bez barvy uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Práce v zemědělství a lesnictví 
 

Straničkové brýle 
 

PC 
 

bez barvy 
jantarová 
šedá 23 %

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Práce v laboratoři Straničkové brýle 
Uzavřené brýle

PC  
CA bez barvy uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Práce s kyselinami a galvanizování Uzavřené brýle PC 
CA bez barvy uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Bodové svařování 
Pájení 
Sváření autogenem 
Řezání plamenem 
Svářečské pomocné práce 
Odlévání kovů 
Práce u tavicích pecí

Straničkové brýle 
Uzavřené brýle 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Ochrana pro svářeče 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Venkovní práce  
(oslnění sluncem / řidiči) 

Straničkové brýle 
 

PC 
 

šedá 
hnědá 
stříbrná zrcadlová

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

offshoring / přímořské oblasti Straničkové brýle PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Silné osvětlení 
Oslnění

Straničkové brýle PC CBR65 
Zrcadlová stříbrná 53 %

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

kombinované světlo Straničkové brýle PC bez barvy uvex supravision AR (antireflexní)

Sterilní pracovní prostředí 
 

Straničkové brýle 
Brýle přes brýle 

PC 
 

bez barvy 
 

uvex supravision CR 
 

ropný a plynárenský průmysl 
 

Straničkové brýle 
Brýle přes brýle 
Uzavřené brýle

PC 
 

bez barvy 
 

uvex supravision plus 
 

Návštěvy v závodech 
 

Straničkové brýle 
Brýle přes brýle 

PC 
 

bez barvy 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
bez povrstvení
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Ochranné brýle
Rychlý přehled
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9134 uvex meteor Plastové straničkové brýle 5 kusů ■ ■ 54

9137 uvex ceramic Kovové straničkové brýle 5 kusů ■ 55

9143 uvex ilite Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ 31

9143 uvex iguard Brýle s plastovými stranicemi 8 kusů ■ 31

9143 uvex iguard+ Uzavřené brýle 8 kusů ■ 31

9145 uvex purefit Plastové straničkové brýle 75 kusů ■ ■ 33

9155 uvex mercury Kovové straničkové brýle 5 kusů ■ 55

9159 uvex winner Kovové straničkové brýle 5 kusů ■ ■ 55

9160 uvex ivo Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ 52

9161 uvex 9161 Plastové straničkové brýle 5 kusů ■ ■ ■ 56

9164 uvex astrospec 2.0 / astrospec 2.0 CB Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ ■ 49

9169 uvex super OTG Plastové straničkové brýle 8 kusů ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Plastové straničkové brýle 8 kusů ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG Plastové straničkové brýle ks ■ 57

9169 uvex super f OTG Plastové straničkové brýle UV525 8 kusů ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Plastové straničkové brýle 8 kusů ■ 62

9169 uvex super f OTG Straničkové brýle pro svářeče 8 kusů ■ 70

9172 uvex super g Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ 50

9172 uvex super g Náhradní zorníky 10 kusů ■ 50

9175 uvex skyguard NT Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ 53

9178 uvex super fit Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ ■ 51

9178 uvex super fit CR Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ 62

9178 uvex super fit Náhradní zorníky 10 kusů ■ 51

9180 uvex futura Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ 54

9180 uvex futura Straničkové brýle pro svářeče 10 kusů ■ 69

9181 uvex suXXeed Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ 35

9181 uvex suXXeed Přídavný rámeček 20 kusů 35

9183 uvex i5 Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ 37

9183 uvex i5 Přídavný rámeček 20 kusů 37

9183 uvex i5 Straničkové brýle pro svářeče 10 kusů ■ 69

9188 uvex cybric Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ 54

9190 uvex i3/uvex i3s/uvex i3guard/uvex i3s guard Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ ■ ■ 46/47

9190 uvex i3 Plastové straničkové brýle ks ■ ■ 46

9190 uvex i3/uvex i3s Přídavný rámeček 20 kusů 47

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard varianta náhlavního pásku uvex pheos 10 kusů ■ 44/45

9192 uvex pheos/uvex pheos s Přídavný rámeček 20 kusů 45

9193 uvex sportstyle Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ ■ ■ ■ 41

9193 uvex sportstyle Plastové straničkové brýle ks ■ 41

9194 uvex iworks Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ 48

9198 uvex pheos cx2 Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ ■ ■ 42

9199 uvex xfit/uvex xfit guard Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ 39

9199 uvex xfit pro/uvex xfit pro guard Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ ■ 38

9199 uvex xfit pro (bez slideru) Plastové straničkové brýle 10 kusů ■ 38

9199 uvex xfit/uvex xfit pro Přídavný rámeček 20 kusů 39

9231 uvex polavision Plastové straničkové brýle ks ■ 53
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9301 uvex ultravision Uzavřené brýle 4 kusy ■ ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Náhradní zorníky 4 kusy ■ ■ 64/65

9300 uvex ultravision Náhradní fólie 10 kusů 65

9301 uvex ultravision faceguard Uzavřené brýle 4 kusy ■ 66

9301 uvex ultravision Uzavřené brýle s držákem na přilbu 4 kusy ■ 66

9301 uvex ultravision Ochrana úst ks ■ 66

9302 uvex ultrasonic Uzavřené brýle 4 kusy ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic Náhradní zorníky 4 kusy ■ 63

9302 uvex ultrasonic Uzavřené brýle s držákem na přilbu 4 kusy ■ 66

9302 uvex ultrasonic CR Uzavřené brýle 4 kusy ■ 62

9302 uvex ultrasonic flipup Uzavřené brýle pro svářeče 4 kusy ■ ■ 70

9302 uvex ultrasonic flipup Náhradní zorníky 4 kusy ■ ■ 70

9305 uvex 9305 Uzavřené brýle 4 kusy ■ 67

9307 uvex carbonvision Uzavřené brýle 10 kusů ■ 67

9309 uvex pheos cx2 sonic Uzavřené brýle 10 kusů ■ 60

9320 uvex megasonic Uzavřené brýle 4 kusy ■ ■ 59

9320 uvex megasonic Náhradní zorníky 4 kusy ■ 59

9320 uvex megasonic Náhlavní pásek 4 kusy 59

9320 uvex megasonic Uzavřené brýle pro svářeče 4 kusy ■ 70

9405 uvex 9405 Uzavřené brýle 4 kusy ■ 67

9405 uvex 9405 Náhradní zorníky 4 kusy ■ 67

6118 Pouzdro na brýle 10 kusů 72

9972 Ubrousek z mikrovlákna 10 kusů 71

9954 Pouzdra na brýle 10 kusů 72

9954 Přenosná taška ks 72

9954 Sáček z mikrovlákna 10 kusů 72

9957 Prodejní stojany ks 71

9957 SECU Box ks 72

9958 uvex xfit/xfit pro Comfort slider sáček (vč. 5 párů) 39

9958 Šňůrka k brýlím 10 kusů 73

9958 uvex pheos/uvex pheos s Náhlavní pásek 10 kusů 73

9958 uvex xfit/xfit pro Náhlavní pásek 10 kusů 73

9959 Šňůrka k brýlím 10 kusů 73

9963 Vlhčené čisticí ubrousky ks 71

9970 Čisticí stanice na brýle ks 71

9971 Náhradní balení čisticího papíru ks 71

9972 Čisticí tekutina ks 71

9973 plastová pumpička ks 71

9999 uvex xfit/xfit pro uvex LED mini light vč. adaptéru 
(vlevo a vpravo) ks 39
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laservision
Naše výrobky laservision, které jsou nedílnou sou-
částí sortimentu uvex, chrání jeden z nejcitlivějších  
orgánů – lidské oko – před laserovým zářením.  
Po celém světě působíme již 35 let s nasazením, 
orientací na zákazníka a inovativním přístupem 
v souladu s normami.  Výrobky pro ochranu proti 
laserovému záření laservision, od brýlí a oken 
přes závěsy a rolety až po stavitelné dělicí stěny 
představují kvalitu, bezpečnost a ochranu. Jsou 
vhodné pro použití v průmyslu, výzkumu a vývoji či 
ve zdravotnictví a vždy ctí DNA a závazek skupiny 
uvex safety – „protecting people“!

Portfolio produktů

• Ochranné brýle pro práci s lasery z plastu, skla nebo  
s reflexní vrstvou

• Ochrana pacientů, zvětšovací brýle, brýle IPL

• Laserová ochrana ze skla a plastu

• Aktivní laserová ochrana

• Rozsáhlá laserová ochrana, např.: závěsy, žaluzie, 
stavitelné dělicí stěny, rolety

• Laserová ochrana optických stolů

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 97368100 
Email: info@lvg.com · uvexlaservision.de




