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Protecting people — nasza misja

Ochrona człowieka jest naszym nadrzędnym celem! Zapew-
nienie Państwu jak największego poziomu bezpieczeństwa 
w miejscu pracy za pomocą naszych produktów i usług 
jest naszym codziennym celem. Wszyscy pracownicy uvex 
safety group każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby 
spełnić Państwa oczekiwania wobec nas i naszych produk-
tów, a nawet poza nie wykraczać.

Chcąc osiągnąć ten cel, stawiamy we wszystkich obszarach 
na innowacyjność!

Tworzymy produkty, które wyznaczają standardy pod 
względem funkcjonalności i często wykraczają poza wyma-
gania norm. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę badaniom 
różnych produktów tworzymy podstawy pod nowe techno-
logie, metody produkcji i materiały.

Jako producent mamy kontrolę nad całym łańcuchem 
tworzenia wartości i stale optymalizujemy nasze procesy 
produkcyjne. Dlatego jesteśmy w stanie opracowywać i 
wdrażać we wszystkich obszarach naszego przedsiębior-
stwa innowacyjne rozwiązania zgodne z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju.

W naszej strategii innowacyjności skupiamy się także na 
cyfryzacji naszej działalności i naszych usług. Oprócz 
poszerzania cyfrowych procesów biznesowych i naszej 
kompetencji online chcemy realizować zupełnie nowe roz-
wiązania produktowe z dziedziny Wearable Technologies. 
Dzięki inteligentnym rozwiązaniom aktywnego bezpieczeń-
stwa pracowników oferujemy kompleksowe usługi, które 
mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Robimy wszystko, aby uvex safety group była także w 
przyszłości kompetentnym i godnym zaufania partnerem 
we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa pra-
cowników. Chętnie pomagamy w realizowaniu tak ważnego 
zadania, jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

Zarząd UVEX SAFETY GROUP GMBH & Co.KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann

Innowacyjność to najważniejsza cecha 
naszego przedsiębiorstwa!
Szanowni Państwo, Drodzy Klienci, 
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uvex to innowacyjny

dostawca markowych systemów
o międzynarodowym doświadczeniu produkcyjnym. Dzięki 
rozbudowanej sieci wysoko wykwalifi kowanych partnerów 
strategicznych w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży, jeste-
śmy w stanie zaspokoić różne wymagania rynku i klientów 
dotyczące produktów i usług. 

Cyfrowa transformacja
wspiera nasze podstawowe kompetencje, pozwala tworzyć 
wartość dodaną dla klientów, ułatwia rozwój nowych modeli 
biznesowych oraz przyczynia się do osiągania sukcesu 
obecnie i w przyszłości.

Innowacyjność
Zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby naszych klientów. 
Zajmujemy się opracowywaniem, produkcją oraz dystry-
bucją przemysłowych i pozaprzemysłowych produktów 
ochronnych, spełniających najwyższe standardy pod wzglę-
dem jakości, funkcjonalności oraz innowacyjności. Zgodnie 
z koncepcją kompleksowej obsługi naszym celem jest 
zapewnianie klientom na całym świecie wymiernej wartości 
dodanej. Dokładamy starań, aby w naszej branży stać się 
liderami w zakresie innowacji. 

Protecting people
Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na 
ludziach. Celem naszej fi rmy jest dbanie o ich bezpieczeń-
stwo w czasie pracy. Naszym pracownikom oferujemy moż-
liwość rozwoju zawodowego i kariery w międzynarodowej, 
nowoczesnej fi rmie. Wspomagamy przemianę kulturową w 
ramach transformacji cyfrowej. 

Jakość
Jako producent kładziemy nacisk na jak najwyższą jakość 
naszych produktów i usług. „Made in uvex” to dla nas obiet-
nica jakości składana klientom, którzy zawsze mogą na nas 
liczyć. Naszym celem jest skuteczne wyważenie zaangażo-
wania na polu ekonomicznym, ekologicznym oraz społecz-
nym. Aby zrealizować powyższe założenie, wyznaczyliśmy 
dla naszych zakładów produkcyjnych i produktów surowe 
standardy, które obowiązują wszystkich partnerów należą-
cych do naszej sieci.

Marka
Marka uvex to nasza przyszłość. Naszym najważniejszym 
celem jest to, aby nasi klienci, dostawcy i pracownicy po-
znali wartość marki uvex i opierali swój sukces na jej sile.

Nasz cel to

podium zwycięzcy.
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Protecting people — 
misja i odpowiedzialność

„Made in uvex”

Inicjatywa zrównoważonego rozwoju uvex obejmująca kwestie ekologii, ekonomii, warun-
ków pracy i praw człowieka jest podejmowana z myślą o pracownikach, społeczeństwie i 
produktach. uvex kładzie szczególny nacisk na rozbudowę i modernizację własnych zakła-
dów produkcyjnych. Klienci wybierając produkt uvex, otrzymują gwarancję „made in uvex”. 

„Made in uvex” to wytwarzanie produktów głównie we własnych zakładach produkcyjnych 
oraz wieloletnia współpraca z dostawcami działającymi w większości na terenie Niemiec i 
Europy. Dzięki temu całkowicie panujemy nad łańcuchem tworzenia wartości — od pomy-
słu na produkt, przez jego opracowanie i wytworzenie, po sprzedaż.

Więcej informacji 
na temat zrównoważonego rozwoju grupy uvex, który został opracowany zgodnie 
ze standardami GRI: uvex-group.com/en/responsibility

Obejrzyj nasz fi lm:
„protecting people 
— misja, strategia i 
odpowiedzialność”
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uvex zobowiązuje się do wzrostu bez zwiększania emisji CO2

uvex zwraca szczególną uwagę na wzrost emisji CO2. Jako cel, stawiamy sobie rozwój fi rmy bez zwiększania emisji dwu-
tlenku węgla. Nie jest to pusta deklaracja, czego najlepszym dowodem jest fakt, że przez ostatnie trzy lata uvex safety 
group udało się obniżyć emisję CO2 prawie o jedną czwartą! W niektórych zakładach produkcyjnych wartość ta jest nawet 
znacznie niższa: w uvex safety gloves w Lüneburgu wielkość emisji CO2 spadła od 2016 r. o 63%. W produkującym okulary 
ochronne zakładzie w Fürth zmniejszenie emisji CO2 w tym samym okresie wyniosło około 40%.

uvex Arbeitsschutz, Fürth
•  Budowa nowego centrum segregacji 

odpadów w ramach przygotowań do 
wprowadzenia normy DIN EN ISO 14001 

•  Montaż systemu oświetleniowego 
redukującego emisję CO2

•  Montaż nowatorskich i energooszczędnych 
komór zalewowych do powlekania szkieł 
okularowych

•  Certyfikacja zgodności systemu zarządzania 
energią z normą DIN EN ISO 50001 

uvex safety gloves, Lüneburg
•  Certyfikacja zgodności systemu 

zarządzania środowiskowego z normą 
DIN EN ISO 140001

•  Zarządzanie odpadami 
(poziom segregacji 98%)

•  Przebudowa suszarki szokowej na zasilanie 
gazem

•  Certyfikacja zgodności systemu zarządzania 
energią z normą DIN EN ISO 50001

uvex safety Cagi, Ceva (Włochy)
•  Certyfikacja zgodności systemu 

zarządzania środowiskowego z normą 
DIN EN ISO 140001

•  PUR Waste Offensive — inicjatywa na rzecz 
recyklingu i eliminacji odpadów z poliuretanu 
(poziom recyklingu 35%)

Od ponad 90 lat produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości produkty 
chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego i 
wykonywania pracy. 
A kto chce chronić ludzi, musi także ponosić odpowiedzialność. Stąd 
nasze zobowiązanie do postępowania zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju, rachunku ekonomicznego i odpowiedzialności społecznej.

Michael Winter, wspólnik zarządzający grupy uvex
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Sklep BHP uvex dla fachowców 

Pełny asortyment środków ochrony 
indywidualnej wraz z produktami 

przeznaczonymi dla przemysłu 
budowlanego znajduje się 

w sklepie BHP uvex dla 
klientów biznesowych: 

uvex-safety-shop.com 

Zakres prac w branży budowlanej jest różnorodny:  
od przygotowawczych robót budowlanych poprzez budownictwo 
naziemne i podziemne aż po instalacje budowlane i prace 
wewnątrz budynków. Współdziałanie poszczególnych brygad 
roboczych jest bardzo istotne, podobnie jak odpowiednie 
dopasowanie środków ochrony indywidualnej.

uvex opracował i wybrał ponad 150 innowacyjnych środków ochrony indywidualnej, które są 
odpowiedzią na unikalne potrzeby  branży budowlanej. Rozwiązania uvex profi system con-
struction obejmują grupy zawodowe branży budowlanej i optymalnie pokrywają wszystkie 
obszary zastosowań, zapewniając bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort.

6

Sklep BHP uvex

Pełny asortyment środk
indywidualnej wraz z p

przeznaczonymi dla p
budowlanego znajdu

w sklepie BHP uvex
klientów biznesow

uvex-safety

struction obejmują grupy zawodowe branży budowlanej i optymalnie pokrywają wszystkie 
obszary zastosowań, zapewniając bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort.

uvex profisystem
construction
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Wszystkie oznaczone tym symbo-
lem produkty szczególnie nadają 
się do zastosowania w przemyśle 
budowlanym. 

Profesjonalna ochrona dla 
budowlańców 

Ekstremalny hałas? Niebezpieczne iskrzenie? 
Szkodliwe zanieczyszczenie? Do każdego 
rodzaju zagrożeń uvex proponuje odpowiednie 
rozwiązanie i zapewnia profesjonalną ochronę 
od stóp do głów. Nasi konsultanci dobrze znają 
wyzwania branży budowlanej i są w stanie udzie-
lić profesjonalnych porad w doborze odpowied-
nich środków ochrony indywidualnej.
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Doskonałość 
pod względem innowacji i 
wzornictwa.
Marka uvex cieszy się doskonałą reputacją i uznaniem 
na całym świecie. Otrzymaliśmy niezliczone krajowe i 
międzynarodowe nagrody za doskonałe produkty. 

Niemiecki wydawca norm Deutsche Standards określił uvex 
mianem „marki stulecia”. Tytuł ten przyznano za innowa-
cyjne okulary ochronne (2016), które reprezentują całą 
kategorię produktów.

W 2018 r. okulary ochronne uvex pheos cx2 zostały wyróż-
nione nagrodą German Innovation Award — to nagroda za 
innowacyjność, w której głównym kryterium jest korzystny 
wpływ na przyszłość człowieka.

uvex, jako jedno z najbardziej innowacyjnych wśród nie-
mieckich średnich przedsiębiorstw, wielokrotnie otrzymywał 
znak jakości TOP 100.

Prestiżowe nagrody w dziedzinie wzornictwa, takie jak iF 
product design award, red dot design award oraz German 
Design Award potwierdzają, że produkty uvex spełniają naj-
wyższe wymagania w zakresie funkcjonalności, zachowując 
przy tym atrakcyjny wygląd.
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uvex pheos cx2 – wyróżnienie w konkursie 

German Innovation Award 2018

Winner 2018: uvex 1 sport

Winner 2016: uvex pheos cx2

Winner 2019:  uvex 1 sport
Kolekcja 
uvex suXXeed

Nominacja 2019:  uvex x-fi t pro
 uvex x-fi t

Winner 2018:  uvex pheos cx2
 uvex sportsline

Winner 2017: uvex handwerk 
 profi system metal

Special 2016: uvex 2 VIBRAM
 (6502, 6503)

Winner 2018:

Winner 2018: uvex x-fi t pro
 uvex x-fi t
 uvex 1 sport

Gold 2016: uvex 2 VIBRAM
 (6502, 6503)

Najlepszy produkt 2018: 
uvex x-fi t pro

Najlepszy produkt 2017: 
uvex 2

Najlepsza marka odzieży 
roboczej 2017:  
uvex workwear
uvex suXXeed

Winner 2018: uvex perfeXXion

Winner 2017: uvex pheos cx2

Gold 2016: hełm uvex pheos

2018
Jakość, design i funkcjonalność: 
uvex x-fi t pro

2017
Jakość, design, funkcjonalność 
i ergonomia: 
uvex suXXeed

2016/2017
Innowacyjność, jakość, design, 
funkcjonalność i ergonomia: 
uvex 2
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Transfer wiedzy między działami uvex safety i uvex sports 
sprawia, że nasze produkty są jeszcze bardziej bezpieczne, 
funkcjonalne i wygodne. Oba te działy czerpią korzyści z 
wymiany doświadczeń.  

Przykładem takiej współpracy jest technologia powłok su-
pravision stosowana zarówno w produktach uvex safety, jak 
i uvex sports. Wyjątkowa powłoka w maksymalnym stopniu 
zapobiega zaparowywaniu gogli i okularów ochronnych, aby 
nic nie przeszkadzało w osiąganiu najlepszych rezultatów 
podczas uprawiania sportu lub wykonywania pracy.

Produkty uvex to gwarancja bezpieczeństwa 
nie tylko podczas pracy, lecz także w trakcie 
uprawiania sportu i rekreacji. Jako partner 
w dziedzinie międzynarodowego sportu 
na najwyższym poziomie, uvex wyposaża 
ponad 1000 zawodowych sportowców na 
całym świecie w gogle narciarskie, kaski do 
jazdy konnej oraz kaski rowerowe.

uvex safety + uvex sports. 
Marka. Misja.
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Środki ochrony wzroku
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Okulary z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjne 
czy okulary chroniące przed promieniowaniem lasera: w 
bawarskim Fürth uvex opracowuje i produkuje innowacyj-
ne okulary ochronne, które spełniają najwyższe standardy 
jakości. 

Zakład, który może się poszczycić certyfi katami ISO 
9001:2015 i ISO 50001:2011, stawia na nowoczesną tech-
nikę i ścisłą współpracę z partnerami strategicznymi — to 
najlepsza droga do tworzenia pionierskich technologii. 

Standard to dla nas za mało 
Wszystkie okulary ochronne uvex są starannie testowane 
w naszym własnym ośrodku badań. Oprócz norm krajowych 
i międzynarodowych każdy produkt uvex musi spełniać 
wyśrubowane wewnętrzne normy uvex, które stanowią 
wyznacznik m.in. funkcjonalności, ergonomii, trwałości i 
komfortu noszenia okularów ochronnych.  

Nowatorskie techniki powlekania należą do podstawowych 
kompetencji uvex: w ten sposób powstają pierwszorzędne 
okulary ochronne o niezwykłej funkcjonalności, które są 
idealnie dostosowane do swojego obszaru zastosowania.  

Nowość: uvex i-5 i uvex megasonic
Należą do nich chociażby nowe modele uvex i-5 i uvex 
megasonic, zaprezentowane po raz pierwszy na targach 
A+A 2019. Więcej informacji znajduje się na stronach 22/23 
i 48/49.

zasługuje na nazwę uvex.

       Dopiero, gdy produkt wykracza poza wszystkie 
wymagania obowiązujących standardów,

Innowacje i jakość
Centrum ochrony wzroku uvex
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Najlepsza widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
Technologia powłok uvex

Jakość powlekania szybki ma decydujący wpływ na okulary ochronne
Zaparowane, porysowane lub brudne szybki znacznie zwiększają ryzyko wypadków w trakcie pracy. uvex od wielu lat 
opracowuje pionierskie technologie powlekania: w naszym centrum kompetencyjnym w Fürth opracowujemy i produkujemy 
nowatorskie szybki i powłoki do każdego zastosowania okularów. 

Dwie strony szybki, dwa wymagania
W trakcie specjalnego procesu produkcyjnego uvex jest w 
stanie w różny sposób powlekać obie strony szybek, czego 
nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami.

Wykraczanie poza standardy
Zwykłe okulary ochronne cechują się odpornością na za-
parowanie i zarysowanie po obu stronach szybki — jednak 
nie na najwyższym poziomie. Odporność na zarysowania 
jest ograniczona, a powłoka przeciwdziałająca zaparowa-
niu po krótszym lub dłuższym czasie całkowicie się zmy-
wa wskutek regularnego czyszczenia brudnych okularów 
ochronnych.

Zawsze doskonała wydajność
Powłoki okularów uvex są idealnie przystosowane do róż-
nych warunków pracy pod względem wydajności i trwałości 
(patrz na następnych stronach). Dzięki temu np. podatna na 
zabrudzenia i zarysowania zewnętrzna strona szybki uvex 
może zostać zaopatrzona w twardą i łatwą w czyszczeniu 
powłokę odporną na zarysowania. Wnętrze szybki może z 
kolei zostać pokryte zachowującą skuteczność przez długi 
czas i niezmywającą się z szybki powłoką przeciwdziałającą 
zaparowaniu.

Efekt to funkcjonalne i trwałe okulary ochronne za-
pewniające wyraźne widzenie i maksymalną ochronę w 
każdej sytuacji.
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uvex supravision plus

uvex supravision excellence

Dobierz odpowiednią powłokę
1.   Na osi poziomej określ temperaturę najbardziej odpowiadającą warunkom w miejscu pracy.
2.  Określ procentowo poziom wilgotności powietrza i znajdź na ukośnej osi odpowiednią wartość.
3.  Na osi pionowej określ procentowo poziom zanieczyszczenia z jakim masz do czynienia.
4.  Połącz te trzy punkty w jeden trójkąt. 

Kolor największej powierzchni tego trójkąta wskaże powłokę odpowiednią do danego zastosowania.

• znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej szybce
• rewelacyjna odporność zewnętrznej strony szybki na zarysowania i 

działanie substancji chemicznych
• długo utrzymująca się ochrona przed zaparowaniem po wewnętrznej 

stronie szybki, która ze względu na wysiłek fizyczny szybciej paruje
• powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu nie zmywa się pomimo wielo-

krotnego mycia szybki
• doskonale nadaje się do szerokiego wachlarza zasto sowań

• obustronna, długotrwała odporność na zaparowanie i zarysowania
• powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu nie zmywa się pomimo 

 wielokrotnego mycia szybki
• zastosowanie: miejsca w których występują częste zmiany temperatu-

ry i wilgotności powietrza

warunki suche 0%

niska temperatura -20°C

35%
 w.p.

25%
 w.p.

15%
 w.p.

-10 °C -5 °C

uvex supravision plus

uvex supravision excellence
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uvex supravision sapphire

Technologia powlekania

• obustronna maksymalna odporność na zarysowania i działanie 
substancji chemicznych

• efekt Easy-to-Clean gwarantujący łatwość czyszczenia
• zastosowanie: miejsca, w których występują chropowate 

powierzchnie, pył oraz brud

zanieczyszczenie

czystość wysoka wilgotność 100%

wysoka
temperatura

+35°C

w.p. = wilgotność powietrza

100%
 w.p.

70%
 w.p.

60%
 w.p.

70%

60%

40%

30%

50%

20%

10%

0%

100%

80%

90%

+35 °C+12 °C+6 °C +23 °C

uvex supravision sapphire
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Powłoki specjalne

uvex supravision extreme
Powłoka szybki jest odporna na zarysowania od zewnątrz i trwa-
le odporna na zaparowanie od wewnątrz. Zaparowanie szybki po 
wewnętrznej stronie jest niemożliwe, ponieważ powłoka nie osiąga 
punktu nasycenia. Ponadto powłoka zachowuje swoje właściwości i 
skuteczność działania mimo wielokrotnego mycia okularów. Najlepsze 
do obszarów roboczych o długotrwałym oddziaływaniu pary i wysokim 
stopniu zanieczyszczenia.

uvex supravision ETC 
(extreme temperature conditions)
Powlekane szybki nie mogą ulec zaparowaniu po żadnej ze stron, 
ponieważ powłoka nie osiąga punktu nasycenia. Ponadto powłoka za-
chowuje swoje właściwości i skuteczność działania mimo wielokrotnego 
mycia okularów. Najlepsze do obszarów roboczych o silnych wahaniach 
temperatury.

uvex supravision variomatic
Szybki pokryte tą powłoką ściemniają się samoczynnie pod wpły-
wem promieniowania UV. Automatyczne ściemnienie następuje po 10 
sekundach, a rozjaśnienie po 30 sekundach, aby zawsze zapewniać 
najlepsze widzenie. Zastosowano w nich sprawdzoną technologię 
uvex supravision excellence (odporność na zaparowanie od wewnątrz, 
wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz). Szczególnie nadaje 
się do pracy w warunkach, w których konieczne jest częste opuszczanie 
pomieszczenia, co wiąże się ze zmianą warunków oświetlenia.

uvex supravision clean
Szybki są odporne na sterylizację w autoklawie i działanie substancji 
chemicznych. Po wewnętrznej stronie odporne na zaparowanie, po 
zewnętrznej na zarysowania. Efekt przeciwdziałania zaparowaniu wy-
trzymuje od 15 do 20 cykli sterylizacji w autoklawie. Powłoka zapewnia 
absolutny brak zaparowania i maksymalne widzenie.

uvex infradur
Szybki są obustronnie odporne na zarysowania i minimalizują uszkodze-
nia spowodowane przez iskry spawalnicze.

uvex infradur plus
Szybki pokryte tą powłoką są odporne na zaparowanie od wewnątrz, 
oraz bardzo odporne na zarysowania od zewnątrz i minimalizują uszko-
dzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.
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Oznaczenia i normy

Identyfi kator producenta

Numer normy EN

Obszary zastosowania

Znak certyfi katu

Symbol wytrzymałości na działanie 
cząsteczek o wysokiej prędkości

Przeznaczenie Opis obszarów zastosowania

Brak Ogólne wykorzystanie Nieokreślone zagrożenia mechaniczne, zagrożenia spowodowane promieniowaniem UV lub 
 niewidocznym promieniowaniem podczerwieni

3 Ciecze Ciecze (krople i rozpryski)

4 Duże cząstki pyłu Cząstki pyłu o wielkości > 5 μm

5 Gaz i drobny pył Gaz, opary, mgła, dym i cząstki pyłu o wielkości < 5 μm

8 Zwarciowy łuk elektryczny Łuk elektryczny powstający w momencie zwarcia obwodów elektrycznych

Wytrzymałość mechaniczna

Brak brak wytrzymałości mechanicznej (tylko filtry)

S podwyższona wytrzymałość (tylko filtry)

F uderzenie o niskiej energii (45 m/s)

B uderzenie o średniej energii (120 m/s)

A uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)

T przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

Numery skali (tylko fi ltry)

Identyfi kator producenta

Klasa optyczna

Symbol wytrzymałości mechanicznej

Wytrzymałość mechaniczna

Brak brak wytrzymałości mechanicznej (tylko filtry)

S podwyższona wytrzymałość (tylko filtry)

F uderzenie o niskiej energii (45 m/s)

B uderzenie o średniej energii (120 m/s)

A uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)

T przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C) Symbol odporności na uszkodzenia 
powierzchni przez drobne cząsteczki 

Symbol odporności na zaparowanie

Znak certyfi katu

Oznaczenie na oprawce

Oznaczenie na szybkach
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Zabarwienie szybek
Rozwiązanie do każdych warunków oświetlenia

AMBER
Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 88%
Norma: EN 166, EN 170

Antyrefl eksyjne szybki 
 zwiększające kontrast i 
zapewniające ochronę przed 
zagrożeniami mechanicznymi

CBR 65
Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,4
Przepuszczalność: 65%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca 
odprężone, skoncentrowane 
widzenie

uvex sportstyle (str. 29),
uvex pheos cx2 (str. 30) 
uvex super f OTG (str. 64)
uvex pheos cx2 sonic (str. 50)

AR (antyrefl eksyjne)

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 96,5%
Norma: EN 166, EN 170

Najlepsza ochrona przed 
 odbiciami i odblaskami o 
 wysokiej przepuszczalności

uvex sportstyle (str. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 34, 35)

BEZBARWNA

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 91%
Norma: EN 166, EN 170

Antyrefl eksyjne szybki zapew-
niające ochronę przed zagroże-
niami mechanicznymi

Przepuszczalność 
74–100%

Przepuszczalność 
58–80%

szybki chroniące przed olśnieniem 
słonecznym nie są  niewymagane
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Zabarwienie szybek
Omówienie

POLAVISION

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla 
oka refl eksów poprzez fi ltro-
wanie światła rozproszonego

uvex polavision (str. 43)

BRĄZOWE

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: 20%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych i 
poprawą kontrastu

uvex i-vo (str. 59), uvex skyper 
(str. 41), uvex ultrasonic (str. 53)

SREBRNE LUSTRZANE 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed silnym sztucz-
nym lub naturalnym olśnieniem 
z rozpoznawaniem kolorów 
ostrzegawczych

uvex i-3 (str. 34),
uvex pheos cx2 (str. 30), 
uvex sportstyle (str. 29)

SREBRNE LUSTRZANE 53%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,7
Przepuszczalność: 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku 
zmiennych warunków 
 oświetleniowych

uvex pheos/uvex pheos 
(str. 31, 32), 
uvex i-works (str. 36)

SZARE 14%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 14% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

uvex astrospec 2.0 (str. 37),
uvex u-sonic (str. 51)

SZARE 23%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: 23% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

Przepuszczalność 
8–18%

Przepuszczalność 
18–29%

Przepuszczalność 
43–58%

zalecane są szybki chroniące przed 
olśnieniem słonecznym
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uvex UV400
100% ochrony przed promieniowaniem UV. 100% bezpieczeństwa. 100% uvex.

Zalecenie przez WHO ochrony przed UV400 opiera się na konkretnych 
przesłankach. Zewnętrzna tkanka oka, rogówka i soczewka w całości 
wchłaniają światło UV. Uszkodzenie materiału genetycznego wyrządza 
głównie promieniowanie UVB, ale UVA ma głębsze działanie, powodujące 
uszkodzenia termiczne oraz wzmocnienie efektów promieniowania UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 chroni w 100% przed promieniowaniem UVA i UVB oraz 
przed światłem widzialnym (HEV) o długości fali do 400 nm.  

Dla oka i otaczającej skóry

100% ochrony przed niebezpiecznym 
 promieniowaniem UVA i UVB
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uvex UV400 — w każdych okularach ochronnych uvex
Zarówno bezbarwne, jak i barwione szybki – wszystkie 
okulary ochronne uvex skutecznie chronią przed promie-
niowaniem ultrafi oletowym. UV400 należy do „wyposażenia 
standardowego”, podobnie jak komfort noszenia, sportowa 
stylistyka i najwyższej jakości powłoki.

Nawet bez słońca — promienie UV wciąż szkodzą oczom
Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu oczy są 
często narażone na działanie szkodliwego promieniowania UV 
— nawet przy zachmurzonym niebie. Skutek: Niedostateczna 
ochrona grozi w dłuższej perspektywie dotkliwymi dolegli-
wościami, takimi jak obrażenia rogówki, katarakta i ślepota. 
Ponadto, brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej 
tkanki skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.

100% bezpieczeństwa.
Środki ochrony wzroku uvex,

uvex UV400 zatrzymuje nie tylko całość promieniowa-
nia UVA (szybka 380 nm przepuszcza 20%), ale łagodzi 
także wywoływane temperaturą zmiany komórkowe, które 
10-krotnie wzmacniają czynnik uszkadzający komórki w 
paśmie od 380 do 400 nm. Dodatkowo, o 15% osłabiane 
jest również światło niebieskie (HEV) mające szkodliwe 

działanie na siatkówkę. v

Według normy EN 166/170 okulary ochronne powinny chronić 
przed promieniowaniem UV do 380 nm. Wyniki najnowszych 
 badań naukowych pokazują, że to zbyt mało. WHO zaleca ochronę 
przed UV do 400 nm. 

UVB

UVA

HEV



90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
380 460 540 620 700420 500 580 660 740 780

2121

Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision
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9193064

9198064 9309064

9169164

uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65
Nr art. 9193064 9198064 9169164 9309064
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, czarny biały, czarny czarny, biały biały, czarny

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

UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Waga 23 g 28 g 39 g 34 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex CBR65
Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia 

Poprawa kontrastu
Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia — 
nawet w rozproszonym świetle.

Redukcja światła niebieskiego
Niebieskie światło występujące w bardzo jasnych 
miejscach pracy osłabiane jest nawet o 50%. 

Odprężone widzenie
Mniejsze zmęczenie oczu także podczas dłuż-
szych prac — odprężone widzenie pozwala na 
zachowanie uwagi i skupienia.

Delikatne zabarwienie
Optymalna ochrona przed olśnieniem — w 
przypadku wysokich wymagań wizualnych przy 
naturalnym świetle oraz sztucznym świetle o 
wysokiej jasności.

Ochrona przed światłem niebieskim
Szybka CBR65 znacznie różni się swoimi właściwościami 
od uvex UV400. 

Odfi ltrowuje do 50% składowej światła niebieskiego HEV 
(High Energy Visible Light) — która w paśmie od 380 nm do 
450 nm szczególnie obciąża siatkówkę. W paśmie powyżej 
450 nm do siatkówki dociera tylko 60–70% światła. 
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Pasmo długości fali światła widzialnego w nm

Przepuszczalność światła 65%

Redukcja niebieskiego światła o 50% w paśmie 450 nm

Promieniowanie UV Promieniowanie IR

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/product-
group/uvex-cbr65/

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło 
wskutek popularności urządzeń elektronicznych (kom-
putery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz wymiany 
żarówek na diody LED. Może to w krótkiej perspektywie 
prowadzić do nadmiernego wysiłku, bólów głowy oraz 
zaburzeń koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka 
zwyrodnienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami 
starzeniowymi.

uvex CBR65 skutecznie chroni oczy przed zagrożeniami 
zdrowotnymi — i zakłóceniem funkcjonowania zegara biolo-
gicznego człowieka.   
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uvex i-5
detailed – modern – trusted 

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 
nowatorskiej konstrukcji: dzięki x-ten-
ded eyeshield i sideshield okulary uvex 
i-5 niezawodnie chronią oczy w każdej 
sytuacji. 
Dopracowane elementy gwarantują 
pierwszorzędny komfort noszenia tak-
że przy dłuższym użytkowaniu. 

3-stopniowa regulacja kąta 
nachylenia ułatwia dopasowa-
nie do każdego owalu twarzy

x-tended eyeshield
Lepsza ochrona przed czą-
steczkami, pyłem i brudem

x-tended sideshield
Optymalna ochrona zewnętrz-
nych boków oczu 

powłoka
uvex supravision

x-twist technology 
Elastyczne, wygodne dopa-
sowanie do każdego kształtu  
głowy

Miękki, elastyczny nosek
Zapewnia komfort noszenia 
bez ucisku i chroni przed 
ześlizgiwaniem
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9183265 

9183281

uvex i-5
Nr art. 9183265 9183281
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne 
uvex i-5

 uvex i-5
•  miękki, elastyczny nosek zapewnia komfort noszenia bez ucisku i chroni przed ześlizgiwaniem 
•  x-tended eyeshield lepiej chroni przed cząsteczkami, pyłem i brudem
• x-tended sideshield dla zwiększonej ochrony bocznej
•  3-stopniowa regulacja kąta nachylenia umożliwia łatwe dopasowanie do każdego owalu twarzy
• regulacja długości x-twist technology pozwala na elastyczne i wygodne dopasowanie do każdego kształtu głowy
• miękkie końce zauszników eliminują ucisk i chronią przed ześlizgiwaniem 
•  technologia powłok uvex supravision
• bez zawartości metalu

Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/i5
(lub po zeskanowaniu kodu QR).
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uvex x-fit pro
Widoczny komfort noszenia

proErgo | uvex Comfort Slider
Elastyczny kąt nachylenia zauszników dopa-
sowuje się zgodnie z zasadami ergonomii do 
każdego owalu twarzy i zapewnia optymalne 
mocowanie. Przesuwając suwak uvex Comfort 
Slider , można zmienić kąt nachylenia 
szybki. 

Optymalna ochrona i odpowiednie 
wyposażenie w przypadku każdego 
zastosowania: 
okulary ochronne uvex x-fi t pro można 
dopasować do indywidualnych wyma-
gań użytkownika. 
Jeszcze większe bezpieczeństwo i 
wydajność. 

Geometria szybki uvex x-fi t
Nowatorska geometria szybki za-
pewnia optymalne dopasowanie.

proComfort | 
Nosek uvex
Miękki nosek o charaktery-
stycznej stylistyce x-design 
zapewnia najwyższy komfort 
noszenia także podczas 
długiego użytkowania.

uvex 
High-Performance Coating
Technologia powłok uvex su-
pravision zapewnia rewelacyjne 
widzenie.

proGrip | opaska uvex
Opaska z bezstopniową regulacją 
i bez zawartości metalu utrzymuje 
okulary ochronne na twarzy w 
każdej sytuacji. (Nr art. 9958023)

Funkcjonalne akcesoria 
są wpinane w inteligent-
ny system zauszników.

proLux | 
uvex LED mini light
Jasna, regulowana latarka 
LED zapewnia dobre widze-
nie także w słabym oświe-
tleniu. (Nr art. 9999100)

proFix | 
Zauszniki okularów uvex 
Dzięki uvex duo component 
technology końce zauszni-
ków dobrze trzymają się gło-
wy, zarazem jej nie uciskając.

Kliknij!

Klik
nij!
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9199005

9199240

9199245

9199277 9199276

9199247

99580239999100

uvex x-fit pro
Nr art. 9199005 9199247 9199245 9199240 9199277 9199276
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

bez regulowanego zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna, ochrona przeciwsłoneczna
zausznika bez regulowanego zausznika

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
Oprawka biały, antracytowy niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy żółty, antracytowy antracytowy, jasnoszary antracytowy, jasnoszary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23% PC szara 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 28 g 24 g 28 g 28 g 24 g 28 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex mini LED light Opaska uvex x-fit pro
Nr art. 9999100 Nr art. 9958023
Wersja w zestawie 2 adaptery Wersja do montażu 

(mocowanie po lewej na uvex x-fit i
i prawej stronie) x-fit pro, bez zawartości metalu

Kolor adapter+obudowa: czarny Kolor czarny
swiatło: białe

Opakowanie sztuka Opakowanie 5 szt.

 uvex x-fit pro
• okulary ochronne w nowoczesnym stylu
• innowacyjna koncepcja składanych zauszników
• szeroki nosek o charakterystycznej stylistyce x-design zapewnia najwyż-

szy komfort noszenia
• brak ucisku dzięki elastycznym zakończeniom zauszników uvex duo com-

ponent technology
• elastyczna regulacja kąta nachylenia zauszników dzięki suwakowi uvex 

Comfort Slider
• optymalna widoczność dzięki nowatorskiej geometrii szybki

• modułowy, elastyczny system zauszników umożliwia przypinanie akcesoriów
• bez zawartości metalu

Akcesoria
• uvex LED mini light: jasna, regulowana latarka LED z adapterem do 

przypięcia (po lewej lub prawej stronie) do zauszników uvex x-fit i x-fit 
pro, baterie: 4 baterie guzikowe, typ L736F

• opaska uvex x-fit: do zamontowania na modelach uvex x-fit i x-fit pro

Okulary ochronne
uvex x-fit pro
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uvex x-fit
Stabilność dzięki x-design 

Ochrona UV400
Dostępne również 
z szybką amber lub 
 przeciwsłoneczną

Innowacyjna koncepcja 
składanych zauszników
Bez zawartości metalu

Idealne dopasowanie 
i osłona okolicy oczu
Do różnych owali głowy

Lekkie okulary ochronne
tylko 23 gramy

Technologia powłok uvex 
supravision

x-design
zapewnia stabilność

Okulary uvex x-fi t ważą zaledwie 
23 gramy. Sportowy design zapewnia 
optymalną osłonę okolicy oczu i 
komfort noszenia. Stylistyka szybki 
x-design i przezroczysty zausznik czy-
nią z uvex x-fi t prawdziwą ozdobę.
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9199265

9199085

9199280

9199123
9199286

9958024

uvex x-fit
Nr art. 9199085 9199265 9199123 9199286 9199280
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary półprzezroczysty niebieski półprzezroczysty różowy półprzezroczysty szary półprzezroczysty szary półprzezroczysty

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex Comfort Slider
Nr art. 9958024
Wersja do przypięcia na nausznikach uvex x-fit i x-fit pro
Kolor antracytowy
Opakowanie woreczek
Zawartość 5 par

Okulary ochronne
 uvex x-fit

 uvex x-fit 
• klasyczne okulary ochronne z idealnym dopasowaniem
• ważą tylko 23 gramy
• technologia powlekania uvex supravision
• innowacyjna koncepcja składanych zauszników z możliwością 

przypięcia uvex Comfort Slider w celu optymalnego dopasowania
• bez zawartości metalu
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uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex x-fit 9199

uvex pheos s guard 9192

uvex u-sonic 9308

uvex carbonvision 9307

uvex pheos cx2 sonic 9309

Środki ochrony wzroku uvex 
Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Tak samo różna jak ludzkie twarze, różna jest geometria 
naszych okularów. Część naszego asortymentu szczególnie 
odpowiada osobom o wąskim owalu twarzy. 

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji, okula-
ry ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych 
kształtach. Zapewnia to najskuteczniejszą ochronę oczu 
przed cząsteczkami, iskrami lub pyłem.

- także osób o 
       wąskich twarzach

okulary ochronne uvex spełnią 
                                wszystkie wymagania
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91933769193080 9193265

91932809193064

91938809193885

9193838

100

380 400 780

50

75

uvex sportstyle
Nr art. 9193080 9193265 9193376 9193838 9193064 9193280 9193885 9193880
Wersja uvex supravision plus uvex supravision uvex supravision uvex supravision AR uvex supravision uvex supravision Powłoka ANTI-FOG po uvex supravision

excellence extreme superantyodblaskowe extreme extreme wewnętrznej stronie variomatic
szybki ochrona ochrona ochrona szybki fotochromowe

przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna
srebrny lustrzany

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 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, limonkowy czarny, petrol czarny, niebieski biały, czarny biały, czarny czarny, szary czarny, antracytowy

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 W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC CBR65 PC szara 23% PC srebrna lustrzana PC jasnozielona

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. sztuka

Okulary ochronne
 uvex sportstyle

 uvex sportstyle 
• lekkie jak piórko okulary ochronne w sportowym stylu
• optymalna widoczność dzięki odpowiedniemu profilowaniu szybek uvex

• miękkie, regulowane noski i miękkie, zapobiegające ześlizgiwaniu się koń-
cówki zauszników (uvex duo component technology) niwelują uciskanie

• technologia powłok uvex supravision

uvex AR — maksymalna 
ochrona przed promienio-
waniem ultrafioletowym z 
idealną przepuszczalnością

> 96,5%
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Pole widzenia

Długość fali w nm

Powłoka uvex AR z UV400

Powłoka uvex bez uvex AR UV400

Konkurencyjny produkt z powłoką AR UV 380
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9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198885

9198285

uvex pheos cx2
Nr art. 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence extreme
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary niebieski, szary czerwony, szary czarny, jasnoniebieski czarny, jasnoniebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex pheos cx2
Nr art. 9198285 9198064 9198237 9198885
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision powłoka ANTI-FOG

excellence excellence excellence po wewnętrznej stronie
zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna 

srebrny lustrzany
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, żółty biały, czarny biały, czarny niebieski, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC amber PC CBR65 PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex pheos cx2

 uvex pheos cx2 
• okulary ochronne „X” o nowoczesnym, sportowym charakterze
• wygodna ochrona dzięki x-tended eyeshield
• optymalna ochrona za sprawą x-twist Technology zapewniającej ideal-

ne dopasowanie bez ześlizgiwania
• duże pole widzenia dzięki dwusferycznym szybkom
• innowacyjna technologia uvex duo component zapewniająca maksy-

malny komfort noszenia
• kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej
• technologia powłok uvex supravision

  Dostępne również jako gogle (patrz strona 50)
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9192225 9192215

9192881

9192280

9192285
9192281

9192245

9192080

9192385

uvex pheos
Nr art. 9192080 9192225 9192215 9192280 9192385
Wersja uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy
Oil & Gas zwiększenie kontrastu

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, zielony jasnoszary, szary czarny, szary czarny, żółty

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex pheos
Nr art. 9192245 9192285 9192281 9192881
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme powłoka ANTI-FOG

rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy po wewnętrznej stronie
ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna rozmiar standardowy

ochrona przeciwsłoneczna,
srebrne lustrzane

Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, szary czarny, szary czarny, szary jasnoszary, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara 23% PC szara 23% PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara

UV400 UV400 UV400 UV400
5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

 uvex pheos
• nowoczesne, modne okulary ochronne z 

dwusferycznymi szybkami
• bez zawartości metalu
• dostępne w standardowym i węższym 

rozmiarze
• możliwość stworzenia zestawu składające-

go się z zamontowanej dodatkowej ramki z 
miękkim wykończeniem i regulowaną taśmą 
(uvex pheos guard)

• dodatkowa ochrona łuku brwiowego dzięki rozwiązaniu 
Eye plus Protection, dodatkowa osłona przy górnej krawędzi

• miękkie, nieuciskające i zapobiegające ześlizgiwaniu się 
końcówki zauszników (uvex duo component technology)

• bardzo duże pole widzenia
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony 

indywidualnej
• standardowy rozmiar pasuje do systemu IES uvex 

(patrz strona 106)

Okulary ochronne
 uvex pheos
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146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

uvex pheos s
Nr art. 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision Powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie

excellence excellence extreme excellence extreme
wąska wersja wąska wersja wąska wersja wąska wersja wąska wersja, wąska wersja,

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
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
Oprawka biały, zielony antracytowy, szary czarny, szary biały, pomarańczowy czarny, szary jasnoszary, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23% PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex pheos guard uvex pheos s guard
Nr art. 9192180 9192181 9192680
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

rozmiar standardowy rozmiar standardowy, ochrona wąska wersja
w zestawie przeciwsłoneczna, w zestawie 
dodatkowa uszczelka w zestawie dodatkowa dodatkowa uszczelka
i pasek uszczelka i pasek i pasek

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, szary czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC szara 23% PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 46 g 46 g 45 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt.

Akcesoria
Nr art. 9192001 9192002 9958020
Wersja dodatkowa uszczelka dodatkowa uszczelka pasek do

do uvex pheos do uvex pheos s uvex pheos i
standardowy rozmiar wąska wersja uvex pheos s

Kolor czarny czarny szary, czarny
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Akcesoria: 9192001 / 9192002
dodatkowa uszczelka/dodatkowa uszczelka do wąskiej wersji

Akcesoria: 9958020
Pasek

9192180
9192680

wąska wersja

9192181

9192725
wąska wersja

9192785
wąska wersja

9192282
wąska wersja

9192745
wąska wersja

9192283
wąska wersja

9192891
wąska wersja

Okulary ochronne
 uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard
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Okulary ochronne zgodne z wizerunkiem Twojej firmy
Okulary ochronne z „osobowością”

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex oferują wiele 
możliwości personalizacji — od nadruku logo fi rmowego na zauszniku 
po oprawki w kolorach fi rmowych. W ten sposób można idealnie dopa-
sować środki ochrony indywidualnej do wizerunku fi rmy.

Tampodruk na zauszniku (od 1 do 4 kolorów)

Najlepszą metodą wykonania kolorowego nadru-
ku logo na zauszniku jest tampodruk.

Oprawka w kolorach fi rmowych

Twoje okulary ochronne mogą być 
rozpoznawalne na pierwszy rzut 
oka dzięki oprawkom w kolorach 
fi rmowych.

Wstawki w zausznikach

Umieszczenie nazwy fi rmy na miękkich 
elementach zauszników to subtelne 
rozwiązanie dostosowane do indywidual-
nych potrzeb.

Jak bardzo chcesz się wyróżniać?
Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w 
zakresie możliwości technicznych związanych z persona-
lizacją okularów ochronnych. Proponujemy także skorzy-
stanie z naszego konfi guratora produktu online na stronie

www.uvex-safety.com/confi gurator

(lub zeskanuj kod QR). Za jego pomocą można wybrać i 
spersonalizować dany model okularów.

Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:
W przypadku tampodruku — co najmniej 500 sztuk
W przypadku szybek i/lub oprawek z tampodrukiem lub 
bez niego — co najmniej 2500 sztuk
W przypadku wstawek/ spersonalizowanych kolorów 
fi rmowych/spersonalizowanych pasków/grawerowania 
laserowego — co najmniej 5000 sztuk
Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

Spersonalizowane akcesoria

Logo fi rmy nadrukowane na etui

Grawerowanie laserowe na szybce

Okulary ochronne zachowają 100% 
swojej funkcjonalności nawet w 
przypadku wykonania na szybce 
grawerunku metodą laserową.

Haft na pasku

Spersonalizuj swoje okulary 
poprzez umieszczenie haftu 
z logiem fi rmy na pasku.
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9190275
9190270

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175
9190280

9190281

uvex i-3 Dodatkowa uszczelka
Nr art. 9190838 9190281 9190885 9190880 9190001
Wymienna szybka – – – –
Wersja uvex supravision AR uvex supravision excellence powłoka ANTI-FOG uvex supravision variomatic dodatkowa uszczelka do

standardowy rozmiar standardowy rozmiar po  wewnętrznej stronie standardowy rozmiar do uvex i-3
szybki super antyrefleksyjne ochrona przeciwsłoneczna standardowy rozmiar szybki fotochromowe standardowy rozmiar

ochrona przeciwsłoneczna, 
srebrne lustrzane

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, niebieski czarny, jasnoszary czarny, jasnoszary czarny, antracytowy czarny

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara PC jasnozielona

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Waga 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Opakowanie sztuka 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex i-3
Nr art. 9190270 9190175 9190275 9190280 9190839
Wymienna szybka – – 9190258 9190258 –
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision AR

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar
Oil & Gas szybki super antyrefleksyjne

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka antracytowy, niebieski czarny, jasnoszary antracytowy, niebieski czarny, jasnoszary czarny, niebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE

Waga 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex i-3

Akcesoria: 9190001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 
w standardowym rozmiarze

 uvex i-3 · uvex i-3 s 
• modne, 3-komponentowe okulary ochronne z innowacyjnymi funkcjami
• bez zawartości metalu
• dostępne w standardowym i węższym rozmiarze
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja 

zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy 
• miękkie regulowane noski, miękkie, zapobiegające zsuwaniu się 

końcówki zauszników i pozbawione metalowych elementów zawiasy 
zauszników (technologia trójkomponentowa) dla zapewnienia wysokie-
go komfortu noszenia bez uciskania

Zastosowanie:
• uvex supravision AR: Obszary robocze o ostrym lub 

mieszanym oświetleniu
• uvex supravision variomatic: praca w warunkach 

morskich lub przybrzeżnych



35

9190075

9190080

9190086

9190065

9190039

9190085

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s

100

380 400 780

50

75

uvex i-3 s
Nr art. 9190065 9190080 9190075
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence

wąska wersja wąska wersja wąska wersja
Oil & Gas

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary czarny, szary antracytowy, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex i-3 s Akcesoria
Nr art. 9190039 9190085 9190086 9958009
Wersja uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s

wąska wersja wąska wersja wąska wersja
szybki super antyrefleksyjne zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, niebieski antracytowy, żółty niebieski, szary antracytowy, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC amber PC szara 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g –
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex i-3 s

uvex i-3 AR

Powłoka
Obustronna powłoka antyrefleksyjna, która zapewnia 100% 
ochrony UV 400 i przepuszczalność światła ponad 96,5% – 
skutecznie eliminując uciążliwe refleksy świetlne.

Przepuszczalność światła
Powłoka antyrefleksyjna sprawia, że uvex i-3 AR przewyż-
szają pod względem przepuszczalności okulary ochronne z 
tradycyjnymi szybkami – idealne widzenie bez odbić.

uvex AR — maksymalna 
ochrona przed promienio-
waniem ultrafioletowym z 
idealną przepuszczalnością

Bez powłoki antyre-
fl eksyjnej

> 96,5%
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Długość fali w nm

Powłoka uvex AR z UV400

Powłoka uvex bez uvex AR UV400

Konkurencyjny produkt z powłoką AR UV 380

Akcesoria: 9958009
Sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s
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9194175

9194270
9194365

9194885

9194171

uvex i-works
Nr art. 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence powłoka ANTI-FOG po  

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna wewnętrznej stronie
srebrny lustrzany

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, zielony czarny, żółty antracytowy, szary czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Waga 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

 uvex i-works 
• okulary ochronne w sportowym stylu: atrakcyjny wygląd i solidna 

jakość
• bez zawartości metalu
• technologia powłok uvex supravision
• przyjemnie miękkie zauszniki (uvex duo-component technology), 

 zapobiegają ześlizgiwaniu się i uciskaniu

• spłaszczone końcówki zauszników z otworem na mocowanie sznurka 
do okularów

• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
• pasują do systemu IES uvex (patrz strona 106)

Okulary ochronne
 uvex i-works
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9164065

9164275

9164285

9164220

9164387

9164187

9164246

uvex astrospec 2.0
Nr art. 9164065 9164187 9164285 9164275 9164220 9164246 9164387
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme excellence excellence excellence
Oil & Gas zwiększenie kontrastu ochrona ochrona

przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna
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 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, jasnoniebieski czarny, szary czarny, limonkowy antracytowy, petrol czarny, żółty pomarańczowy neonowy, czarny, szary

czarny
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

Szybka PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC amber, UV400 PC szara 23%, UV400 PC szara 14%, UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE

Waga 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

 uvex astrospec 2.0
• nowa wersja najpopularniejszych okularów 

uvex astrospec
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu 

dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala 
użytkownikowi dopasować okulary do owalu 
twarzy

• panoramiczna szybka zintegrowana z boczną 
osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu 

• system wentylacyjny uvex z uszczelnieniem 
typu labiryntowego zwiększa komfort oczu

• miękkie, nieuciskające i zapobiegające ześli-
zgiwaniu się końcówki zauszników (uvex duo 
component technology)

• łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej 
składanej konstrukcji

Okulary ochronne
 uvex astrospec 2.0
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9172110 
91722109172085

9172265
9172085

9172220 9172281

uvex super g
Nr art. 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Wymienna szybka – – 9172255 9172255 – –
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

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
Oprawka szary metaliczny, czarny bezbarwny, szary bezbarwny, szary granatowy, biały szary metaliczny, czarny antracytowy, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex super g

 uvex super g 
• wyjątkowo lekkie okulary ochronne o sportowym fasonie z bezzawiasowymi zausznikami 
• miękki nosek
• optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację 
• maksymalny komfort noszenia dzięki niewielkiej masie wynoszącej tylko 18 gramów
• bez zawartości metalu
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9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178315

9178286

9178265

9178415

uvex super fit
Nr art. 9178415 9178500 9178385 9178286
Wymienna szybka – – – –
Wersja uvex supravision ETC uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

odporność na sterylizację excellence excellence
w autoklawie (15 cykli) zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka biały, szary biały, jasnoniebieski czarny, biały czarny, biały

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g 21 g 21 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex super fit
Nr art. 9178065 9178185 9178265 9178315
Wymienna szybka – – 9172255 9172255
Wersja uvex supravision uvex supravision 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
Oprawka granatowy, biały czarny, biały granatowy, biały biały, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g 21 g 21 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex super fit · uvex super fit ETC

 uvex super fit
• lekkie okulary ochronne ze składanymi zausznikami, o sportowym fasonie
• miękki, regulowany nosek
• wygodne i bezuciskowe dopasowanie
• optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację
• bardzo wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej wadze wynoszącej tylko 21 gramów

Szybki z powłoką uvex supravision ETC nie zaparowują. 
Na powierzchni zamiast kropli tworzy się warstwa wody.

uvex supravision ETCPowłoka Anti-Fog po 
8 sekundach

Zastosowanie:
• uvex supravision clean: sterylne środowisko 

pracy (laboratoria, kliniki, pomieszczenia 
czyste, produkcja żywności)

• obustronna powłoka uvex supravision ETC: 
wysoka wilgotność powietrza i zmienne tem-
peratury (chłodnia, budowa tuneli, gastrono-
mia, przemysł spożywczy)
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9160076

9160275

9160520

9160185
9160285 

9160065 
9160265

9160120 

9160268
 9160068

Nr art. 9160520 9160068 9160268 9160076 9160120
Wymienna szybka – – – – 9160255
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna z paskiem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, pomarańczowy niebieski, pomarańczowy niebieski, pomarańczowy czarny, szary niebieski, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Szybka PC amber PC brązowa PC brązowa PC szara 23% PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE

Waga 33 g 33 g 33 g 33 g 32 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex i-vo
Nr art. 9160065 9160185 9160285 9160265 9160275
Wymienna szybka 9160055 – 9160255 9160255 9160255
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, pomarańczowy niebieski, szary niebieski, szary niebieski, pomarańczowy czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 33 g 33 g 33 g 33 g 33 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex i-vo

 uvex i-vo 
• funkcjonalne okulary ochronne z regulacją zauszników
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników 

i regulacja ich długości umożliwiają  indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy 
• miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie elementy w części nosowej i przyczołowej zapewniają 

komfort i brak nacisku
• kształt szybek nie ogranicza pola widzenia
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91952659195075

9197065 
9197265

9197266

9195078

uvex skyper
Nr art. 9195075 9195265 9195078
Wymienna szybka – 9195255 –
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

Ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny niebieski czarny

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC brązowa

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 F CE

Waga 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex skyper sx2
Nr art. 9197065 9197265 9197266
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski niebieski niebieski

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Waga 30 g 30 g 30 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
uvex skyper · uvex skyper sx2

 uvex skyper
• Indywidualnie regulowane okulary ochronne z zausznikami
• Niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: pięć kątów nachylenia zauszników 

i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
• Boczne osłony chroniące przed odblaskami

 uvex skyper sx2
• okulary ochronne z zausznikami z szybkami o specjalnym kształcie dostosowanym 

do wystających kości policzkowych
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: pięć kątów nachylenia zauszników 

i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
• boczne osłony chroniące przed odblaskami
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9188075
9188175

9188076

9188121

9134005
9134002

9180015
9180125

uvex cybric uvex cyberguard
Nr art. 9188075 9188175 9188076 9188121
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision plus

ochrona przeciwsłoneczna z gumką i uszczelką
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, pomarańczowy czarny, pomarańczowy czarny, pomarańczowy czarny

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F 34 CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23% PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 F CE 5-2,5 W1 F CE 2-1,2 W1 F CE

Waga 28 g 28 g 28 g 35 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex meteor
Nr art. 9134005 9134002
Wersja uvex supravision sapphire brak powłoki

szybka 56 mm szybka 56 mm
rozstaw 15 mm rozstaw 15 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty

W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna HG bezbarwna

UV400 UV 330
2-1,2 W1 FK W1 S

Waga 28 g 44 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

uvex futura
Nr art. 9180015 9180125
Wymienna szybka 9180055 9180155
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka brązowy brązowy

W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400
2-1,2 W1 FK CE 2-1,2 W1 FKN CE

Waga 49 g 49 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura

 uvex futura
• klasyczne okulary ochronne z dużym polem widzenia
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: różne kąty 

nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywi-
dualne dopasowanie do każdego owalu twarzy

• miękkie końcówki zauszników duo-flex

 uvex meteor
• klasyczne okulary ochronne z dwiema szybkami
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulowana 

długość zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do 
owalu twarzy

• łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej konstrukcji

 uvex cybric · uvex cyberguard 
• sportowe okulary ochronne z dwiema szybkami
• zakrywają dużą część twarzy
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja 

zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
• zausznik uvex quattroflex z czterema komfortowymi wkładkami za-

pewnia wygodne, bezuciskowe dopasowanie

• uvex cyberguard z oznaczeniem 3 (ciecze) i 4 (pył gruboziarnisty)
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9231960

9175260
9175160

9175261

9175275

uvex polavision
Nr art. 9231960
Wersja odporność na zarysowania po obu stronach

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 172
Oprawka czarny, biały

W 166 F CE
Szybka PC szara 14 %

UV400
5-3,1 W1 F CE

Waga 25 g
Opakowanie sztuka

uvex skyguard NT
Nr art. 9175275 9175260 9175160 9175261
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka pomarańczowy, szary niebieski, szary niebieski, szary niebieski, szary

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Waga 42 g 44 g 44 g 44 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
uvex polavision ·  uvex skyguard NT

 uvex polavision 
• komfortowe okulary ochronne z filtrem polaryzacyjnym
• filtr polaryzacyjny do ochrony przed podrażnieniami optycznymi i 

 odbiciem światła (np. powierzchnia wody, wypolerowane materiały)
• chronią użytkownika przed odbitym światłem, zapewniają komfort 

noszenia

Zastosowanie:
• praca przy powierzchniach odbijających światło (w strefie przybrzeż-

nej, na morzu, prowadzenie pojazdów, prace budowlane)

 uvex skyguard NT
• okulary zapewniające uniwersalną ochronę
• kompleksowa ochrona oczu przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami dzięki 

formowanej wtryskowo, miękkiej nakładce z TPU (oznaczenie 3 – ciecze i 4 – pył gruboziarnisty)
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: wielostopniowa regulacja długości 

zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
• elastyczne, miękkie komponenty indywidualnie dopasowują się do twarzy
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9137005

9159005
9159105

9159016
9159116 9159118

9155005

uvex ceramic
Nr art. 9137005
Wersja uvex supravision sapphire

szybka 49 mm
rozstaw 20 mm

Norma EN 166, EN 170
Oprawka szary, czarny

W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Waga 23 g
Opakowanie 5 szt.

uvex winner
Nr art. 9159005 9159105 9159016 9159116 9159118
Wersja odporność na zarysowania odporność na zarysowania,  odporność na zarysowania odporność na zarysowania, odporność na zarysowania, 

po obu stronach odporność na zaparowanie po obu stronach odporność na zaparowanie odporność na zaparowanie
ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka gun gun gun gun gun

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC zielona PC zielona PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,7 W1 F CE 2-1,7 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex mercury
Nr art. 9155005
Wersja uvex supravision sapphire 

szybka 56 mm
rozstaw 19 mm

Norma EN 166, EN 170
Oprawka stalowy niebieski

W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna

UV400
2-1,2 W1 FK CE

Waga 30 g
Opakowanie 5 szt.

Okulary ochronne
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

 uvex ceramic 
• okulary ochronne z dwiema szybkami
• przeznaczone dla użytkowników o wąskim owalu twarzy
• połączenie bocznej osłony z tworzywa z metalową oprawką

 uvex winner
• bezramkowe, metalowe okulary ochronne z elastycznymi 

zawiasami sprężynowymi na zausznikach
• optymalnie zakrywają oczy
• anatomiczne, miękkie noski

 uvex mercury
• okulary ochronne z wąską metalową oprawką
• przezroczysta osłona boczna zapewniająca doskonałe pole widzenia
• łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej konstrukcji
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Akademia uvex
Przemysłowe środki ochrony wzroku

Praktyczne seminarium poświęcone podstawom 
 stosowania środków ochrony wzroku.
•  ustalenie standardowych obszarów 

zastosowania środków ochrony 
wzroku, jak np. środki ochrony przed 
zagrożeniami mechanicznymi, sub-
stancjami chemicznymi, promienio-
waniem (np. ochrona spawacza) oraz 
specjalnych obszarów zastosowania

•   prezentacja i ocena zagrożeń zwią-
zanych z obróbką mechaniczną, 
promieniowaniem podczerwonym i 
ultrafi oletowym (np. podczas spa-
wania lub w związku z obecnością 
substancji chemicznych) na podsta-
wie przykładów

•  ocena ryzyka obrażeń oczu w miej-
scach pracy

•   objaśnienie możliwości skutecznego 
przeciwdziałania ryzyku w miejscu 
pracy

•   obszerna prezentacja wymagań 
dotyczących przemysłowych środ-
ków ochrony wzroku, norm, obszarów 
zastosowania, oceny ryzyka i sposo-
bów użytkowania środków ochrony 
wzroku

•   informacja o klasyfi kacji środków 
ochrony na podstawie ich oznacze-
nia oraz obszarach zastosowania 
różnych środków ochrony

Adresaci
Pracownicy przedsiębiorstwa odpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo pracy 
zatrudnionych, np. specjaliści BHP i 
specjaliści ds. zaopatrzenia.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.com, 
telefonicznie pod numerem +49  (0)911  9736  1710 lub na adres e-mail 
academy@uvex.de

Więcej informacji na stronie 
uvex-academy.com
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9161005
91613059161014

9169065
9169260

91690819169080

uvex super OTG
Nr art. 9169065 9169080 9169260 9169081
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, jasnoszary czarny, jasnoszary niebieski, jasnoszary czarny, jasnoszary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FT CE

Waga 37 g 37 g 37 g 37 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex 9161
Nr art. 9161014 9161005 9161305
Wersja bez powłoki uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka bezbarwna niebieski, czarny niebieski, czarny

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 F CE

Waga 51 g 46 g 46 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary na okulary
 uvex 9161 · uvex super OTG

 uvex 9161 
• okulary nakładkowe dla osób noszących 

okulary korekcyjne
• panoramiczna szybka zintegrowana z boczną 

osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu 

dopasowaniu: regulowana długość zausz-
ników pozwala użytkownikowi dopasować 
okulary do owalu twarzy

• zauszniki uvex duoflex eliminują nacisk

 uvex super OTG
• bezzawiasowe, okulary nakładkowe dla osób noszących okulary korekcyjne 
• panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
• bez zawartości metalu
• elastyczne końcówki zauszników zapewniające komfort noszenia i zapobiegające 

zsuwaniu się okularów
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9169585 
9169261

9169164

9169580

9169586

9169500

9169615
9169850

uvex super f OTG
Nr art. 9169585 9169261 9169500 9169580 9169164 9169586 9169850 9169615
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence clean sapphire excellence sapphire variomatic sapphire
odporność na sterylizację zwiększenie ochrona ochrona zatrzymywanie niebieskiego
w autoklawie (15 cykli) kontrastu przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna światła o długości fali do 525 nm

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 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, biały czarny, biały biały, jasnoniebieski czarny, biały czarny, biały czarny, biały czarny, biały czarny, biały

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 W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC CBR65 PC szara 23% PC jasnozielona PC pomarańczowa

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV 525
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FT CE  2-1,2 W1 FTKN CE 2-1,4 W1 FT CE

Waga 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. sztuka 5 szt.

Okulary na okulary
 uvex super f OTG

 uvex super f OTG 
• okulary nakładkowe ze składanymi zausznikami, dla osób noszących 

okulary korekcyjne
• panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia opty-

malną ochronę oczu

• końcówki zauszników z miękkiego i elastycznego materiału, który 
poprawia komfort i zapobiega ześlizgiwaniu się okularów
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Możliwość połączenia z okularami 
 korekcyjnymi dzięki jedynej w swoim rodzaju 
budowie ramki

uvex megasonic
Wizjonerska technologia optyczna 

Bezramkowa i nowatorska konstrukcja 
szybki zapewnia najlepsze, nieograniczone 
widzenie

Ergonomiczne przyleganie 
do twarzy
zapewnia idealne dopasowanie 
i najwyższy komfort

Technologia powłok 
uvex supravision

x-frame design
Elastyczne dopasowanie do 
każdej twarzy

Rewolucyjna konstrukcja szybki i nie-
ograniczone pole widzenia sprawiają, 
że przez gogle uvex megasonic zawsze 
widać najlepiej — nawet w trudnych 
warunkach. Sportowa, ergonomiczna 
konstrukcja i komfort noszenia sprawia-
ją, że idealnie nadają się do użytku w 
ciągu całego dnia pracy.

Bardzo szeroki pasek 
Optymalne mocowanie i 
zwiększony komfort noszenia
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9320265

9320281

uvex megasonic
Nr art. 9320265 9320281
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, limonkowy

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Waga 96 g 96 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex megasonic

 uvex megasonic 
•  rewolucyjne gogle ochronne z maksymalnie poszerzonym polem widzenia
•  wyjątkowa bezramkowa konstrukcja szybki
•  funkcja OTG z wycięciem na zausznik okularów korekcyjnych
•  elastyczna ramka zapewnia maksymalny komfort noszenia
•  pasek o szerokości 30 mm idealnie trzyma się głowy
•  łatwa wymiana paska i szybki
•  dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
•  sprawdzona technologia powłok uvex supravision

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/megasonic
(lub po zeskanowaniu kodu QR).
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9309275

9309286

9309064

uvex pheos cx2 sonic
Nr art. 9309275 9309064 9309286
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, czarny biały, czarny biały, czarny

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwna PC CBR65 PC szara 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Waga 34 g 34 g 34 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex pheos cx2 sonic

 uvex pheos cx2 sonic 
• najlżejsze (34 gramy) gogle uvex w kompaktowej wersji
• wysoka wytrzymałość mechaniczna B (120 m/s)
• oznaczenie 3 (ciecze), 4 (gruboziarnisty pył) i T (skrajne temperatury)
• komfortowa ochrona dzięki miękkiej części czołowej i nosowej formowanej bezpośrednio na szybce
• bardzo miękki i lekki elastyczny pasek tekstylny zapewniający bezpieczne i wygodne osadzenie
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
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93082459308147

9308246

9308248

9308240

9308123 9308247

uvex u-sonic
Nr art. 9308147 9308245 9308123 9308247 9308246 9308240
Wersja uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

Oil & Gas zmniejszona skuteczność zmniejszona skuteczność ochrona przeciwsłoneczna
wentylacji wentylacji

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
Oprawka czarny, szary antracytowy, limonkowy antracytowy, różowy czarny, czerwony antracytowy, żółty antracytowy, limonkowy

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE

Waga 72 g 72 g 72 g 71 g 71 g 72 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

uvex u-sonic Wymienne szybki
Nr art. 9308248 9308048
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

z nakładką na szybkę (szara, 14%) i paskiem na magnes ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka szary, pomarańczowy

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400 PC szara 14%, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 5-3,1 W1 CE
Wymienne szybki uvex supravision sapphire

PC szara 14 %
ochrona przeciwsłoneczna, UV400
5-3,1 W1 CE

Waga 107 g –
Opakowanie 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex u-sonic

 uvex u-sonic
• kompaktowe, lekkie gogle ochronne gwarantujące pełną widoczność 
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej 
• ergonomiczny kształt z elastycznymi miękkimi komponentami — 

 idealnie pasuje do każdego owalu twarzy

• wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
• mniejszy, jednorodnie rozprowadzony ucisk dla zapewnienia 

 wysokiego komfortu użytkowania
• odciążenie dzięki lekkości

9308048  szybka nakładana
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930250091695009178500

uvex super fit CR
Nr art. 9178500
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (15 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka biały, jasnoniebieski

W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 21 g
Opakowanie 5 szt.

uvex super f OTG CR
Nr art. 9169500
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (15 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka biały, jasnoniebieski

W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 39 g
Opakowanie 5 szt.

uvex ultrasonic CR
Nr art. 9302500
Wymienna szybka 9302259
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka przezroczysty, biały

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Waga 95 g
Opakowanie 1 szt.

 uvex CR
Okulary ochronne z możliwością sterylizacji w autoklawie, które przewyższą Twoje oczekiwania

 uvex super fit CR
• lekkie okulary ochronne ze składanymi zausz-

nikami, o sportowym fasonie
• doskonała przejrzystość optyczna dzięki 

wyjątkowo cienkim szybkom panoramicznym
• optymalnie aerodynamiczne i pochylone do 

przodu szybki zapewniają najlepszą wentyla-
cję i komfort w okolicy oczu

• wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej 
wadze

 uvex super f OTG CR
• okulary nakładkowe ze składanymi zauszni-

kami, dla osób noszących okulary korekcyjne
• nieograniczone pole widzenia
• miękkie końcówki zauszników zapewniające 

większą wygodę

 uvex ultrasonic CR
• gogle ochronne o sportowym wyglądzie, któ-

re można zakładać na okulary korekcyjne
• możliwa wymiana szybek
• wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
• panoramiczne pole widzenia
• bezuciskowe dopasowanie nawet przy 

długich okresach użytkowania dzięki za-
stosowaniu kombinacji twardych i miękkich 
komponentów

• z silikonowym paskiem

Innowacyjna technologia powle-
kania — okulary ochronne odporne 
na zaparowanie, które można 
sterylizować w autoklawie

Profesjonalna ochrona podczas pracy w laboratoriach, 
klinikach, pomieszczeniach czystych lub przy produkcji 
artykułów spożywczych. Opracowane przez uvex pierwsze 
okulary ochronne odporne na sterylizację w autoklawie, z 
powłoką zapobiegającą zaparowaniu, spełniają szczególne 
wymagania.
Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle 
ochronne. uvex CR oferuje optymalne okulary ochronne do 
każdego zastosowania, specjalnie przystosowane do wielo-
krotnej sterylizacji w autoklawie (15-20 razy po 20 minut w 
temperaturze min. 121°C).

uvex CR — profesjonalne okulary ochronne
spełniające normy higieniczne.
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9302286

9302285

9302275

9302245

9302247

93026009302601

9302281

9302500

uvex ultrasonic
Nr art. 9302245 9302285 9302281 9302275 9302601
Wymienna szybka 9302255 9302255 9302255 – –
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

z neoprenową opaską zmniejszona skuteczność
wentylacji

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary, pomarańczowy czarny, szary czarny, szary antracytowy, limonkowy czarny, czerwony

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
Waga 83 g 83 g 85g 83 g 95 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Nr art. 9302600 9302500 9302247 9302286
Wymienna szybka – 9302259 9302257 9302256
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zmniejszona skuteczność odporność na sterylizację ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
wentylacji w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, szary przezroczysty, biały szary, pomarańczowy czarny, szary

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC brązowa, UV400 PC szara, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE
Waga 95 g 95 g 83 g 83 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex ultrasonic

 uvex ultrasonic
• gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na 

okulary korekcyjne
• wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
• panoramiczne pole widzenia
•  bezuciskowe dopasowanie nawet przy długich okresach użytkowania 

dzięki zastosowaniu kombinacji twardych i miękkich komponentów 

Zastosowanie:
• uvex supravision clean: sterylne środowisko pracy (laboratorium, 

kliniki, pomieszczenia czyste, produkcja żywności)
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9301714

9301716

9301906

9301424

uvex ultravision
Nr art. 9301714 9301906 9301716 9301424
Wymienna szybka 9300517 9300956 9300517 9300517
Wersja wewnętrzna strona odporna wewnętrzna strona odporna Wewnętrzna strona odporna Wewnętrzna strona odporna

na zaparowanie na zaparowanie na zaparowanie na zaparowanie
szeroki nosek, dostosowany do z piankową nakładką z neoprenową opaską
masek przeciwpyłowych

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwna CA bezbarwna CA bezbarwna CA bezbarwna

UV 380 UV 380 UV 380 UV 380
2-1,2 W1 FN CE 2-1,2 W1 FN CE 2-1,2 W1 FN CE 2-1,2 W1 FN CE

Waga 116 g 130 g 118 g 119 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex ultravision CA

 uvex ultravision
• klasyczne gogle ochronne z nieograniczonym polem widzenia
• możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
• dostępne z szybkami z poliwęglanu lub octanu celulozy
• możliwa wymiana szybek

• szybka z poliwęglanu zachowuje wysoką wytrzymałość mechaniczną 
w wysokich temperaturach (B: 120 m/s, T)

• wytrzymałość mechaniczna szybki z octanu celulozy (F: 45 m/s)
• najwyższy komfort dzięki innowacyjnemu systemowi wentylacji pośredniej

Uwaga: 
Szybki z octanu celulozy nie pasują 
do modeli z poliwęglanu i odwrotnie.
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9301815

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605
9301116

9301626

uvex ultravision
Nr art. 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Wymienna szybka – – 9301255 9301255 9301255
Wymienne folie – – – – 9300316
Wersja uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z piankową nakładką z piankową nakładką z odrywanymi foliami, 2 sztuki
Oil & Gas wymienne folie: 9300316

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty

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
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Waga 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Nr art. 9301815 9301613 9301633
Wymienna szybka 9301255 9301255 9301255 
Wymienne folie – – –
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zamknięta wentylacja górna zamknięta wentylacja zamknięta wentylacja
(gazoszczelna) (gazoszczelna)

materiał ramki odporny
na działanie wysokiej temperatury

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty żółty czerwony

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Waga 131 g 133 g 133 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex ultravision



56

9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510

Gogle ochronne z osłoną twarzy Osłona twarzy Osłona twarzy
Nr art. 9301555 9301317 9301318
Wersja gogle ochronne z uvex do wszystkich modeli 9301 z do wszystkich modeli 9301 z

supravision excellence (9301105) szybką PC szybką PC 
z osłoną twarzy (9301318) bez okularów ochronnych bez okularów ochronnych

brak powłoki brak powłoki
Norma EN 166, EN 170 – –
Oprawka szary przezroczysty przezroczysty przezroczysty

W 166 34 BT CE CE CE
Szybka PC bezbarwna – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Waga 212 g 64 g 81 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex ultravision faceguard · gogle ochronne uvex zakładane na hełm

 uvex ultravision faceguard
• połączenie gogli ochronnych z osłoną twarzy
• całkowicie osłania oczy i twarz
• 9301555 lub 9301318: Mechanizm składa-

nia umożliwia podnoszenie osłony podczas 
pracy zależnie od potrzeb, np. rozmawianie, 
picie itp.

 uvex ultrasonic i uvex ultravision do montażu na hełmie
• gogle ochronne do noszenia razem z hełmem 

i ochronnikami słuchu uvex K1H lub uvex K2H 
(ochronniki słuchu niedołączone do zestawu)

• do zamontowania uvex ultravision lub uvex 
ultravision bez ochronników słuchu wymaga-
ne są dodatkowe adaptery (9924010)

gogle ochronne: 
9301105

uvex ultrasonic uvex ultrasonic Adapter
Nr art. 9302510 9301544 9924010
Wersja uvex supravision extreme wewnętrzna strona odporna adapter do montażu

zmniejszona skuteczność wentylacji na zaparowanie bez ochronników słuchu
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary szary przezroczysty

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Szybka PC bezbarwna CA bezbarwna

UV400 UV 380
2C-1,2 W1 BKN CE 2-1,2 W1 FN CE

Waga 121 g 132 g –
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 para



57

9307375

9307365

9307276

94057149305514

9305714

uvex 9405
Nr art. 9405714
Wymienna szybka 9400517
Wersja wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty

W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwna

UV 380
2C-1,2 W1 FN CE

Waga 84 g
Opakowanie 1 szt.

uvex 9305
Nr art. 9305514 9305714
Wersja wewnętrzna strona odporna wewnętrzna strona odporna

na zaparowanie na zaparowanie
gumowy pasek tekstylny pasek

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwna CA bezbarwna 

UV 380 UV 380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Waga 95 g 91 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

 uvex carbonvision 
• małe gogle o najlepszych właściwościach ochronnych
• niewielka waga - tylko 46 gramów
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
• wąska ramka o wysokiej wytrzymałości mechanicznej (B: 120 m/s)

 uvex 9405
• klasyczne gogle ochronne z szybką z octanu celulozy 

i wentylacją na całym obwodzie
• wytrzymałość mechaniczna F: 45 m/s

 uvex 9305
• klasyczne gogle ochronne z szybką z octanu celulozy 

i wentylacją na całym obwodzie
• wytrzymałość mechaniczna F: 45 m/s

uvex carbonvision
Nr art. 9307375 9307365 9307276
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision

extreme extreme extreme
z neoprenową opaską ochrona

przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, szary czarny, szary czarny, szary

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE 

Waga 46 g 51 g 46 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt.
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Ochrona podczas prac spawalniczych

Nowa generacja spawalniczych okularów ochronnych — z 
szybką w szarym odcieniu i zróżnicowanymi stopniami ochrony. 
Innowacyjna technologia niezawodnie chroni przed promienio-
waniem UV i podczerwienią oraz umożliwia perfekcyjne rozpo-
znawanie kolorów dzięki fi ltrom przeciwsłonecznym uvex. 

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowaniu 
wewnętrznej strony szybki. Natomiast odporna na zarysowa-
nia powłoka zewnętrznej strony szybki minimalizuje uszkodze-
nia wyrządzane przez iskry spawalnicze. 

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowaniem 
i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkownicy chęt-
nie noszą je podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elek trycznym.

Filtr IR/UV dla  większego 
bezpieczeństwa

Filtry 
przeciwsłoneczny/

antyrefl eksyjny

Oznaczenie K i N 
szybek z powłoką uvex 
infradur plus

Szybki zabarwione 
na szaro zapewniają 
większą ochronę przed 
uderzeniami niż typo-
we szybki zabarwione 
na zielono.

Perfekcyjne rozpo-
znawanie kolorów

Wszystkie artykuły z szybką z tworzy-
wa sztucznego przeznaczone do prac 
spawalniczych chronią zarówno przed 
promieniowaniem UV i IR, jak i olśnieniem.

Uwaga — produkty te nie zapewniają 
ochrony przed promieniowaniem lase-
rowym!

Nasi specjaliści udzielają informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i facho-
wych porad w kwestii wyboru okularów 
przeciwlaserowych. 

   
Kontakt pod numerem 
telefonu +48 77 482 62 58.

Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Spawanie autogeniczne / gazowe

Klasa ochrony Zastosowanie

1,7 Dla pomocników spawacza, zatrzymuje promieniowanie UV i jasne światło rozproszone

2 Lekkie cięcie palnikiem gazowym

3 Odrdzewianie płomieniem, cięcie palnikiem gazowym, lekkie spawanie metali

4 Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu do 70 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu do 900 l/ h, 
spawanie staliwa i żeliwa szarego, lekkie spawanie metali

5 Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 70–200 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h

6 Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 200–800 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h

uvex-laservision.com
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9160041

9160043

9178041 9178043

9160045

uvex i-vo
Nr art. 9160041 9160043 9160045
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara  PC szara  PC szara  

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

Waga 33 g 33 g 33 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex super fit
Nr art. 9178041 9178043
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara  PC szara  

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

Waga 21 g 21 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex i-vo · uvex super fit

 uvex i-vo
• funkcjonalne spawalnicze okulary ochronne z 

regulacją zauszników
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 

filtrom przeciwsłonecznym uvex
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu 

dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie 
zauszników i regulacja ich długości umożli-
wiają indywidualne dopasowanie do każdego 
owalu twarzy

• miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie 
komponenty w części nosowej i czołowej 
zapewniają wygodne i bezuciskowe dopaso-
wanie

• kształt szybek nie ogranicza pola widzenia

 uvex super fit 
• lekkie spawalnicze okulary ochronne ze skła-

danymi zausznikami, o sportowym fasonie
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 

filtrom przeciwsłonecznym uvex
• miękki, regulowany nosek
• optymalnie aerodynamiczne i pochylone do 

przodu szybki zapewniają najlepszą wentyla-
cję i komfort w okolicy oczu

• wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej 
masie wynoszącej tylko 21 gramów
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9164143

9164144

9164146

9164145

9164141 

uvex astrospec 2.0
Nr art. 9164141 9164143 9164144 9164145 9164146
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara PC szara PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 4 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE 6 W1 FTKN CE

Waga 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex astrospec 2.0

 uvex astrospec 2.0
• nowa wersja najpopularniejszych okularów ochronnych uvex astrospec
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecz-

nym uvex
• panoramiczna szybka z poliwęglanu ze zintegrowaną ochroną boczną 

dla zapewnienia maksymalnej osłony okolicy oczu
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja 

zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy 

• system wentylacyjny uvex z uszczelnieniem typu labiryntowego zwięk-
sza komfort oczu

• miękki, regulowany mostek i miękkie, zapobiegające zsuwaniu się 
końcówki zauszników (uvex duo component technology) zapobiegają 
uciskaniu

• łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej składanej konstrukcji



61

9180141

9180143

9180144

9180145

9180146

uvex futura
Nr art. 9180141 9180143 9180144 9180145 9180146
Wersja uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC szara PC szara PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTK CE 3 W1 FTK CE 4 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE 6 W1 FTK CE

Waga 49 g 49 g 49 g 49 g 49 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex futura

 uvex futura 
• klasyczne spawalnicze okulary ochronne zapewniające szerokie pole 

widzenia
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsło-

necznym uvex

• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: różne kąty 
nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidu-
alne dopasowanie do każdego owalu twarzy

• miękkie końcówki zauszników Duoflex
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9116041 9116043

9116044

9116045

9116046

uvex 9116
Nr art. 9116041 9116043 9116044 9116045 9116046
Wersja uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Szybka PC szara PC szara PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTK CE 3 W1 FTK CE 4 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE 6 W1 FTK CE

Waga 27 g 27 g 27 g 27 g 27 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex 9116

 uvex 9116
• kompaktowe, szczelnie dopasowanie, spawalnicze okulary ochronne z 

anatomicznie uformowanymi noskami
• kształt oprawki zapewnia ochronę  boczną i osłonę łuku brwiowego
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsło-

necznym uvex
• specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed cząstkami 

od spodu

• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupo-
ziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy

• regulowane miękkie końcówki zauszników 
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9104041 9104043

9104044

9104045 9104046

uvex 9104
Nr art. 9104041 9104043 9104044 9104045 9104046
Wymienna szybka flip-up 9104081 9104083 9104084 9104085 9104086
Wersja uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus

z podnoszonym i z podnoszonym i z podnoszonym i z podnoszonym i z podnoszonym i
łatwym w wymianie filtrem łatwym w wymianie filtrem łatwym w wymianie filtrem łatwym w wymianie filtrem łatwym w wymianie filtrem

Norma EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE

Dodatkowa szybka PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR
uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE uvex infradur, 3 W1 FTK CE uvex infradur, 4 W1 FTK CE uvex infradur, 5 W1 FTK CE uvex infradur, 6 W1 FTK CE
klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6

Waga 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

 uvex 9104
• kompaktowe, szczelnie dopasowanie, spawalnicze okulary ochronne z 

anatomicznie uformowanymi noskami
• kształt oprawki zapewnia ochronę  boczną i osłonę łuku brwiowego
• z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecz-

nym uvex

• specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed cząstkami 
od spodu

• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupo-
ziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy

• regulowane miękkie końcówki zauszników

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex 9104 
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9169541 9169543 9169545

9161141 9161143 9161144

9161145 9161146 

uvex 9161
Nr art. 9161141 9161143 9161144 9161145 9161146
Wersja uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC szara PC szara PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FT CE 3 W1 FT CE 4 W1 FT CE 5 W1 FT CE 6 W1 FT CE

Waga 46 g 46 g 46 g 46 g 46 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex super f OTG
Nr art. 9169541 9169543 9169545
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara PC szara PC szara 

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

Waga 39 g 39 g 39 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
 uvex 9161 · uvex super f OTG

 uvex super f OTG 
• spawalnicze okulary nakładkowe ze składa-

nymi zausznikami przeznaczone dla osób 
noszących okulary korekcyjne

• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 
filtrom przeciwsłonecznym uvex

• nieograniczone pole widzenia
• końcówki zauszników z miękkiego i elastycz-

nego materiału, który poprawia komfort i 
zapobiega ześlizgiwaniu się okularów

 uvex 9161
• spawalnicze okulary nakładkowe przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
• niezawodna ochrona dzięki idealnemu dopasowaniu: regulowana długość zauszników 

pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
• nieograniczone pole widzenia
• bezuciskowe mocowanie dzięki zausznikom uvex Duoflex
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9302043

9302045

9301145

uvex ultrasonic
Nr art. 9302043 9302045
Wymienna szybka flip-up 9302083 9302085
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z podnoszonym i łatwym z podnoszonym i łatwym
w wymianie filtrem w wymianie filtrem

Norma EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400

2-1,2 W1 BKN CE 2-1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa szybka PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR

uvex infradur, 3 W1 CE uvex infradur, 5 W1 FTK CE
klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 5

Waga 123 g 123 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt.

uvex ultravision
Nr art. 9301145
Wersja uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169
Oprawka czarny

W 166 3 BT CE
Szybka PC szara

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Waga 131 g
Opakowanie 1 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

 uvex ultrasonic flip-up 
• spawalnicze gogle ochronne o sportowym 

wyglądzie, które można zakładać na okulary 
korekcyjne

• możliwa wymiana szybek
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 

filtrom przeciwsłonecznym uvex
• z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
• wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
• panoramiczne pole widzenia
• bezuciskowe dopasowanie nawet przy 

długich okresach użytkowania dzięki za-
stosowaniu kombinacji twardych i miękkich 
komponentów

 uvex ultravision 
• klasyczne spawalnicze gogle ochronne z 

nieograniczoną widocznością na boki
• możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 

filtrom przeciwsłonecznym uvex
• najwyższy komfort dzięki pośredniemu syste-

mowi wentylacji 
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9973101 9963004

9970005
99630009972101

9971000 99630019972103

 Płyn do czyszczenia 
uvex
• uwaga:

nie pasuje do stacji do czyszcze-
nia okularów uvex (9970005 i 
9970002)

• uwaga:
akcesoria do 997002

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972101
Spis treści 500 ml
Opakowanie sztuka

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972100
Spis treści 500 ml
Opakowanie sztuka

Pompka z tworzywa sztucznego
Nr art. 9973100
Opakowanie sztuka

Uchwyt ścienny
Nr art. 9963001
Opakowanie sztuka

Nawilżane chusteczki uvex
Nr art. 9963000
Opakowanie sztuka

Akcesoria
Akcesoria czyszczące uvex

 Stacja do czyszczenia okularów uvex
• w zestawie
 2 x 9971000
 1 x 9972103
 1 x 9973101

Pompka z tworzywa sztucznego
• do płynu do czyszczenia uvex  
 9972103

Płyn do czyszczenia uvex
• płyn do czyszczenia w butelce 500 ml
• nadaje się do wszystkich szybek

Papier do czyszczenia
• możliwość noszenia na okula-

rach korekcyjnych
• około 700 arkuszy
• właściwości antystatyczne
• do wszystkich szybek okularów 

uvex 

Magnetyczny uchwyt ścienny
• dla łatwego mocowania stacji 

do czyszczenia okularów uvex 
(9970005)

 Nawilżane chusteczki 
czyszczące uvex
• 100 sztuk w kartonowym opa-

kowaniu
• bez zawartości silikonu
• nie posiadają właściwości anty-

statycznych
• pakowane pojedynczo
• do wszystkich szybek okularów 

uvex

Stacja do czyszczenia okularów uvex
Nr art. 9970005
Opakowanie sztuka

Pompka z tworzywa sztucznego
Nr art. 9973101
Opakowanie sztuka

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972103
Spis treści 500 ml
Opakowanie sztuka

Papier do czyszczenia
Nr art. 9971000
Opakowanie sztuka

Magnetyczny uchwyt ścienny
Nr art. 9963004
Opakowanie sztuka

• uchwyt ścienny do nawilżanych 
chusteczek z akcesoriami mon-
tażowymi w zestawie

Akcesoria kompatybilne ze stacją do czyszczenia 
uvex 9970002
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9957503

9972130

9957502

Stojak ekspozycyjny uvex
Nr art. 9957503
Opakowanie sztuka

Ściereczka uvex z mikrofibry
Nr art. 9972130
Opakowanie 5 szt. w woreczku

uvex SECU Box
Nr art. 9957502
Opakowanie sztuka

Akcesoria
Stojak ekspozycyjny uvex · Ściereczka 

uvex z mikrofibry · uvex SECU Box

 Ściereczka uvex z mikrofibry
• do czyszczenia szybek okularów

 Stojak ekspozycyjny uvex
• z wbudowanym lusterkiem
• na cztery pary okularów z zausznikami i jedne gogle

 uvex SECU Box
• futerał do montażu naściennego
• do okularów i gogli ochronnych: 

2 pary gogli lub
3 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli i 2 pary okularów z zausznikami
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9954600

9954500

9954501

Etui na okulary uvex
Nr art. 9954600
Opakowanie 1 szt.

Etui na okulary uvex
Nr art. 9954500
Opakowanie 1 szt.

Etui na okulary uvex
Nr art. 9954501
Opakowanie 1 szt.

Akcesoria
Etui na okulary uvex

 Etui na okulary uvex
• twarde etui w nowoczesnym 

stylu
• wyjątkowo mocna konstrukcja 

odporna na działanie czynników 
zewnętrznych

• miękko wyściełane wnętrze
• szlufka na pasek
• praktyczny karabińczyk
• specjalnie zaprojektowane z 

myślą o okularach mocnym 
wygięciu (np. uvex i-vo) 

 Etui na okulary uvex
• wyjątkowo wytrzymałe etui
• wzmocniony zamek błyskawicz-

ny
• szlufka na pasek
• dodatkowe miejsce na wymienne 

szybki
• do wszystkich okularów ochron-

nych uvex 

 Etui na okulary uvex
• etui na gogle z zamkiem błyska-

wicznym i szlufką na pasek
• bardzo wytrzymałe i duże
• dodatkowe miejsce na wymienne 

szybki
• do okularów i gogli 
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6118002

9954650

9954355

9954360

9954326

Etui na okulary uvex
Nr art. 6118002
Opakowanie 1 szt.

Etui uvex z mikrofibry
Nr art. 9954355
Opakowanie 1 szt.

Torba uvex
Nr art. 9954326
Opakowanie zbiorcze 1 szt.

Etui na okulary uvex
Nr art. 9954650
Opakowanie 5 szt.

Etui uvex z mikrofibry
Nr art. 9954360
Opakowanie 1 szt.

Akcesoria
Etui na okulary uvex · Torba uvex

 Etui na okulary uvex
• elastyczne etui wykonane z 

wytrzymałego nylonu
• możliwość poszerzenia za 

 pomocą bocznego zamka 
błyska wicznego

• indywidualnie regulowane 
 zapięcie na rzep

• ze szlufką na pasek
• do wszystkich okularów 

 ochronnych

 Etui na okulary uvex
• elastyczne etui wykonane z 

wytrzymałego nylonu
• indywidualnie regulowane 

 zapięcie na rzep
• ze szlufką na pasek
• do gogli

 Etui uvex z mikrofibry
• eleganckie etui z mikrofibry
• na okulary uvex

• eleganckie etui z mikrofibry
• na gogle i okulary na okulary

 Torba uvex
• elastycznie regulowane (za 

pomocą rzepa) kieszenie
• nadaje się również do gogli
• liczba miejsc na okulary z zausz-

nikami: 12 szt. (3x4)

• kolor: czarny
• pasek na ramię o regulowanej 

długości
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9958003

9958017

9958020

9958009

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9958017
Opakowanie 1 szt.

Pasek uvex
Nr art. 9958003
Opakowanie 1 szt.

Pasek uvex pheos
Nr art. 9958020
Opakowanie 1 szt.

Sznurek do okularów uvex i-3
Nr art. 9958009
Opakowanie 1 szt.

Akcesoria
Sznurki do okularów uvex · Paski uvex

 Sznurek do okularów uvex
• pasuje do wszystkich okularów 

z zausznikami uvex (z wyjątkiem 
zauszników duoflex)

• indywidualna regulacja szero-
kości za pomocą pokrętła

 Pasek uvex
• płynna regulacja
• bez zawartości metalu

 Pasek uvex pheos
• do montażu na modelach uvex 

pheos i uvex pheos s 
• bez zawartości metalu
• indywidualna regulacja szerokości

Patrz strona 31, 32

 Sznurek do okularów uvex i-3
•  sznurek do okularów uvex i-3 i 

uvex i-3 s

Patrz strona 34, 35
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9959003

9959002
9958023

9959004

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959004
Opakowanie 1 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959003
Opakowanie 25 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959002
Opakowanie 10 szt.

Pasek uvex x-fit
Nr art. 9958023
Opakowanie 1 szt.

Akcesoria
Sznurki do okularów uvex · Paski uvex

 Sznurek do okularów uvex
• bez zawartości metalu
• indywidualna regulacja szero-

kości

 Sznurek do okularów uvex
• indywidualna regulacja szero-

kości

 Sznurek do okularów uvex
• do wszystkich okularów z zausz-

nikami uvex

 Pasek uvex x-fit
• do montażu na uvex x-fit i x-fit pro
• indywidualna regulacja szero-

kości
• bez zawartości metalu

Patrz strona 25
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Tabela kompatybilności sznurków i etui

kompatybilny niekompatybilny

Model Nazwa

Sznurki / paski Etui
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9116 uvex 9116 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9134 uvex meteor ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

9160 uvex i-vo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fi t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

9183 uvex i-5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

9188 uvex cyberguard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex i-3 / i-3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

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

9194 uvex i-works ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9195 uvex skyper ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9197 uvex skyper sx2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

9199 uvex x-fi t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fi t pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

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

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

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

9308 uvex u-sonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Zastosowanie
Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne Zagrożenie chemiczne Zagrożenia optyczne

Obszar roboczy Model okularów Materiał szybek Zabarwienie szybek Powłoka

Precyzyjne prace mechaniczne okulary PC bezbarwna uvex supravision AR (antyodblaskowe)
uvex supravision excellence

Prace montażowe okulary PC bezbarwna uvex supravision excellence

Szlifowanie
Obsługa szlifi erki kątowej

okulary
gogle ochronne

PC bezbarwna uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Obsługa tokarki i frezarki okulary PC bezbarwna uvex supravision excellence

Środowisko zapylone gogle ochronne PC bezbarwna uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Czyszczenie odlewów gogle ochronne PC bezbarwna uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Rolnictwo i leśnictwo okulary PC bezbarwna
bursztynowa
szara 23%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Laboratoria okulary
gogle ochronne

PC 
CA bezbarwna uvex supravision sapphire

uvex supravision excellence

Praca przy kwasach i nośnikach 
galwanicznych

gogle ochronne PC
CA bezbarwna uvex supravision excellence

uvex supravision extreme

Zgrzewanie punktowe
Lutowanie
Spawanie gazowe
Cięcie palnikiem gazowym
Asystowanie spawaczowi
Odlewanie metali
Prace przy piecu tyglowym

okulary
gogle ochronne

PC ochrona podczas 
prac spawalniczych

uvex infradur 
uvex infradur plus

Warunki zewnętrzne — oślepiające 
światło

okulary PC szara
brązowa
srebrna lustrzana

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Platformy wiertnicze/ 
transport morski

okulary PC variomatic
polavision

uvex supravision variomatic
uvex polavision

Sine oświetlenie, rozbłyski okulary PC CBR 65 
srebrna lustrzana 53%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Zmienne warunki oświetleniowe okulary PC bezbarwna uvex supravision AR (antyodblaskowe)

Warunki sterylne okulary
okulary na okulary

PC bezbarwna uvex supravision CR

Oil & Gas okulary
okulary na okulary
gogle ochronne

PC bezbarwna uvex supravision plus

Osoby odwiedzające zakłady okulary
okulary na okulary

PC bezbarwna uvex supravision excellence
uvex supravision sapphire
niepowlekane
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Środki ochrony wzroku
Zestawienie
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9104 uvex 9104 Okulary spawalnicze 5 szt. ■ ■ 63

9104 uvex 9104 Wymienna szybka flip-up 5 szt. ■ 63

9116 uvex 9116 Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 62

9134 uvex meteor Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 42

9137 uvex ceramic Okulary z pełną oprawką metalową 5 szt. ■ 44

9155 uvex mercury Okulary z pełną oprawką metalową 5 szt. ■ 44

9159 uvex winner Okulary z pełną oprawką metalową 5 szt. ■ ■ 44

9160 uvex i-vo Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 40

9160 uvex i-vo Wymienne szybki 5 szt. ■ ■ 40

9160 uvex i-vo Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 59

9161 uvex 9161 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 46

9161 uvex 9161 Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 64

9164 uvex astrospec 2.0 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ 37

9164 uvex astrospec 2.0 Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 60

9169 uvex super OTG Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 46

9169 uvex super f OTG Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 47

9169 uvex super f OTG Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 1 szt. ■ 47

9169 uvex super f OTG Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego UV 525 5 szt. ■ 47

9169 uvex super f OTG CR Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 52

9169 uvex super f OTG Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 64

9172 uvex super g Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 38

9172 uvex super g Wymienne szybki 5 szt. ■ 38/39

9175 uvex skyguard NT Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 43

9178 uvex super fit Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 39

9178 uvex super fit ETC Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 39

9178 uvex super fit CR Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 39/52

9178 uvex super fit Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 59

9180 uvex futura Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 42

9180 uvex futura Wymienne szybki 5 par ■ ■ 42

9180 uvex futura Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 61

9183 uvex uvex i-5 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 23

9188 uvex cybric Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 42

9188 uvex cyberguard Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 42

9190 uvex i-3/uvex i-3s Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ ■ 34/35

9190 uvex i-3 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego sztuka ■ 34

9190 uvex i-3 Wymienne szybki 5 szt. ■ 34

9192 uvex pheos/uvex pheos s Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ 31/32

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Wariant uvex pheos z paskiem 4 szt. ■ 32

9192 uvex pheos/uvex pheos s Dodatkowa oprawka 5 szt. 32

9193 uvex sportstyle Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ ■ 29

9193 uvex sportstyle Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 1 szt. ■ 29

9194 uvex i-works Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 36

9195 uvex skyper Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 41

9195 uvex skyper Wymienne szybki 5 szt. ■ 41

9197 uvex skyper sx2 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 41

9198 uvex pheos cx2 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ 30

9199 uvex x-fit Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 27
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9199 uvex x-fit pro Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 25

9199 uvex x-fit pro (bez suwaka) Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 25

9231 uvex polavision Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 1 szt. ■ 43

9301 uvex ultravision Gogle ochronne 1 szt. ■ ■ ■ 54/55

9301 uvex ultravision Wymienne szybki 1 szt. ■ ■ 55

9300 uvex ultravision Wymienne folie 1 szt. 55

9301 uvex ultravision faceguard Gogle ochronne 1 szt. ■ 56

9301 uvex ultravision Gogle ochronne z mocowaniem na hełm 1 szt. ■ 56

9301 uvex ultravision Osłona twarzy 1 szt. ■ 56

9301 uvex ultravision Spawalnicze gogle ochronne 1 szt. ■ 65

9302 uvex ultrasonic Gogle ochronne 1 szt. ■ ■ 53

9302 uvex ultrasonic Wymienne szybki 1 szt. ■ 53

9302 uvex ultrasonic Gogle ochronne z mocowaniem na hełm 1 szt. ■ 56

9302 uvex ultrasonic CR Gogle ochronne 1 szt. ■ 52

9302 uvex ultrasonic flip-up Spawalnicze gogle ochronne 1 szt. ■ ■ 65

9302 uvex ultrasonic flip-up Wymienne szybki 1 szt. ■ 65

9305 uvex 9305 Gogle ochronne 1 szt. ■ 57

9307 uvex carbonvision Gogle ochronne 1 szt. ■ 57

9308 uvex u-sonic Gogle ochronne 1 szt. ■ ■ ■ 51

9308 uvex u-sonic Wymienne szybki 1 szt. ■ 51

9309 uvex pheos cx2 sonic Gogle ochronne 1 szt. ■ 50

9320 uvex megasonic Gogle ochronne 1 szt. ■ 49

9405 uvex 9405 Gogle ochronne 1 szt. ■ 57

9405 uvex 9405 Wymienne szybki 1 szt. ■ 57

6118 Etui na okulary 1 szt. 69

9972 Ściereczka z mikrofibry woreczek 67

9954 Etui na okulary 1 szt. 68/69

9954 Torba 1 szt. 69

9954 Etui z mikrofibry 5 szt. 69

9957 Stojak ekspozycyjny sztuka 67

9957 SECU-Box sztuka 67

9958 uvex x-fit/x-fit pro Comfort Slider woreczek 
(5 par) 27

9958 Sznurek do okularów 5 szt. 70

9958 Pasek 1 szt. 70

9958 uvex pheos/uvex pheos s Pasek 1 szt. 32/70

9958 uvex i-3/uvex i-3s Sznurek do okularów 1 szt. 35/70

9958 uvex x-fit/x-fit pro Pasek 1 szt. 25/71

9959 Sznurek do okularów 5/1 szt. 71

9963 Nawilżane chusteczki sztuka 66

9963 Uchwyt ścienny sztuka 66

9963 Magnetyczny uchwyt ścienny sztuka 66

9970 Stacja do czyszczenia okularów sztuka 66

9971 Opakowanie uzupełniające papieru do czyszczenia sztuka 66

9972 Płyn do czyszczenia sztuka 66

9973 Pompka z tworzywa sztucznego sztuka 66

9999 uvex x-fit/x-fit pro uvex LED mini light z adapterem
(do montażu po lewej i prawej stronie) sztuka 25
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laservision
Innowacyjne rozwiązania chroniące przed promieniowaniem laserowym

Okulary przeciwlaserowe i okna ochronne
Ze względu na właściwości fi zyczne promieniowania laserowego stanowi ono 
wysokie zagrożenie, zwłaszcza dla oczu. W związku z tym obowiązujące normy 
ochrony przed promieniowaniem laserowym (EN 207 i EN 208) oraz przepisy 
krajowe (OStrV i TROS) nakazują noszenie specjalnych okularów przeciwlase-
rowych.
Ochronne okulary przeciwlaserowe wyposażone w szybki ze specjalną powłoką 
lub szybki pochłaniające promieniowanie laserowe ze szkła lub tworzywa 
sztucznego stanowią główny element oferty produktów laservision. Mamy w tej 
dziedzinie ponad 30 lat doświadczenia technicznego. Oferujemy również szeroki 
wybór szklanych i plastikowych fi ltrów (zgodnych z EN 60825-4) do stosowania 
w oknach instalowanych w obudowach maszyn, ścianach działowych i kurtynach.

Ekrany
Inną formą ochrony przed promieniowaniem laserowym są wielkopowierzch-
niowe ekrany, które osłaniają osoby potencjalnie narażone na promieniowanie 
lasera. Takimi ekranami przeciwlaserowymi są np. kabiny, kurtyny, ściany dzia-
łowe lub trwałe ściany zamontowane na stałe. laservision oferuje standardowe 
i indywidualne systemy ekranowania spełniające wymagania obowiązujących 
norm. Z powodu dużej liczby dostępnych materiałów i rozwiązań dotyczących 
ochrony przeciw promieniowaniu laserowemu, doradzamy naszym klientom w 
zakresie wyboru najlepszego rozwiązania.

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: Tel.: +48 77 48 82 62 58 
e-mail: uvex@uvex-integra.pl uvex-laservision.com



Środki ochrony słuchu
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Środki ochrony słuchu
Niebezpieczny hałas

Ubytek słuchu spowodowany hałasem od lat utrzymuje się 
na czele chorób zawodowych. 
Utrata słuchu zachodzi stopniowo i bezboleśnie. Z tego, że 
nasz słuch może być zagrożony i jak ważna jest jego ochro-
na często zdajemy sobie sprawę zbyt późno. 

Tylko te osoby, które doznały utraty słuchu wiedzą, jak waż-
ny jest to zmysł i mają świadomość tego, że dbanie o niego 
jest szczególnie ważne. 

Skutki hałasu szkodliwe dla zdrowia

Wykaz przedstawia maksymalny czas w ciągu dnia, w 
 którym osoba nienosząca środków ochrony słuchu może 
być narażona na szkodliwy dla zdrowia hałas.

Czym jest hałas?

Hałas to nie tylko głośny dźwięk uszkadzający słuch, ale 
także odgłosy, które odczuwane są jako przeszkadzające i 
uciążliwe.

Dźwiękiem rozpraszającym może być tykanie zegara lub 
kapanie wody z kranu. 

Jakie są konsekwencje 
narażenia na hałas?

Narządu słuchu używamy stale — nie można go „wyłączyć”. 
Słuch nie ma przerw. Codziennie jesteśmy wystawiani na 
hałas, czy to w miejscu pracy, czy na ulicy, czy na koncercie 
— obciąża on zawsze nasz słuch.

To z kolei może powodować nieodwracalną utratę słuchu. 
Dotyczy to jednak nie tylko narządu słuchu — hałas nega-
tywnie oddziałuje na całe ciało. Nieświadomie odbieramy 
hałas całym ciałem, co może prowadzić do zaburzeń kon-
centracji, dolegliwości układu pokarmowego, podwyższone-
go ciśnienia krwi, a nawet ryzyka zawału serca.

85 dB 8 h

88 dB 4 h

91 dB 2 h

94 dB 1 h

97 dB 30 min

100 dB 15 min

103 dB 7,5 min

106 dB 4 min

109 dB 2 min

112 dB 1 min

115 dB 30 s
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Środki ochrony słuchu
Normy

Rozpoznawanie sygnałów
Wynik oceny przeprowadzonej przez specjalistę ds. BHP lub zewnętrzną orga-
nizację określa typ środków ochrony słuchu, które należy stosować w danym 
miejscu pracy.

Klasyfi kacja wygląda następująco: 

S Słyszalność sygnałów podczas budowy nawierzchni kolejowych
V Słyszalność sygnałów podczas prowadzenia pojazdów po drogach publicznych
W  Ogólna słyszalność sygnałów alarmowych, odgłosów informacyjnych i mowy 
X  Maksymalnie tłumiąca ochrona słuchu
E  Słyszalność sygnałów przez maszynistę zespołu trakcyjnego i lokomotywy w 

ruchu kolejowym 
 E1:   bardzo wysoka przydatność (zwłaszcza dla osób z ubytkiem słuchu)
 E2: wysoka przydatność
 E3: ograniczona przydatność

Wartości tłumienia — skróty, objaśnienia

Testy i badania
Wszystkie środki ochrony słuchu uvex posiadają znak CE i podlegają testom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE. 

Gwarancję jakości zapewnia zgodność z normą ISO 9001/2015 i OHSAS 18001:2007.

Stosowane normy DIN EN:

• EN 352: Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe 
• EN 352: Część 2: Wkładki przeciwhałasowe 
• EN 352: Część 3:  Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego 

hełmu ochronnego

SNR Single Number Rating / uproszczony wskaźnik redukcji szumu

f/Hz Częstotliwość, której jednostką jest herc

(MA) Mean Attenuation Wartość średnia tłumienia

(SD) Standard Deviation Odchylenie standardowe

(APV) Assumed Protection Value Przewidywana wartość tłumienia

Wartość HML H : Tłumienie na wysokich częstotliwościach

M : Tłumienie na średnich częstotliwościach

L : Tłumienie na niskich częstotliwościach
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Środki ochrony słuchu
Rozmiar i dopasowanie

Kanał słuchowy u każdego człowieka jest inny, podobnie 
jak odcisk palca. Dlatego tak ważny jest dobór poprawnego 
rozmiaru i odpowiednie dopasowanie. uvex oferuje szeroki 
asortyment ochrony słuchu, aby móc spełnić
każde wymagania.

Zalecamy przetestowanie dwóch rozmiarów zatyczek. 
 Nasze modele uvex com4-fi t i uvex x-fi t pasują do więk-
szości różnych kanałów słuchowych.

Noszenie poprawnie dobranej ochrony słuchu podczas narażenia na hałas może być postrzegane nawet jako przyjemność!

Błędny wybór rozmiaru może spowodować utratę pożąda-
nej wartości tłumienia i poczucie dyskomfortu w trakcie 
noszenia.

•  zbyt duże zatyczki do uszu nie wchodzą dostatecznie 
głęboko w kanał słuchowy i nie są w stanie tłumić zgodnie 
ze swoimi parametrami. Ponadto ich noszenie powoduje 
dyskomfort

•  zbyt małe zatyczki do uszu nosi się wprawdzie przyjem-
nie, ale ich skuteczność także może być niepełna wskutek 
nieszczelności

•  okrągłe zatyczki do uszu mogą nie zamykać całkowicie 
owalnego kanału słuchowego. W takim przypadku należy 
skorzystać ze środków ochrony słuchu z naszej serii uvex 
xact-fi t

Każdy może przyzwyczaić się do ochrony słuchu, należy
tylko dokonać odpowiedniego wyboru uwzględniając:
• czas noszenia
• rodzaj hałasu
• dobór zatyczek do uszu odpowiednio do wielkości kanału słuchowego
• w miejscach pracy, w których występuje wysoka temperatura, nosze-

nie nauszników ochronnych jest niewskazane
• dokładność dopasowania (u osób noszących okulary)

• wagę ochronników słuchu
• postępowanie i przechowywanie (brudne dłonie, noszenie  rękawic – 

może stanowić przeszkodę)
• kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej 

(hełm, okulary, ochrona dróg oddechowych)

Zwróć uwagę na informację o rozmiarze

Kanał słuchowy w 
przekroju poprzecznym 
ma owalny kształt
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uvex xtra-fit

uvex x-fit

uvex com4-fit

uvex hi-com

uvex xact-fit

Środki ochrony słuchu
Różne sytuacje, różne uszy

Ochrona słuchu w każdej sytuacji 
Środki ochrony słuchu uvex są do-
stępne w wielu wersjach i można je 
stosować w różnych sytuacjach. Jeśli 
często przebywasz w miejscach, w 
których panuje duży hałas, potrzebu-
jesz skutecznej izolacji akustycznej. 

Jeśli przeszkadza Ci głośna praca 
maszyn lub dźwięki w biurze i chcesz 
odgrodzić się od hałasu, ale bez

poczucia odizolowania. Odpowiednia 
izolacja akustyczna chroni przed 
szkodliwym lub drażniącym hałasem, 
nie zaburzając przy tym rozpozna-
wania mowy ani odbierania sygnałów 
alarmowych.

•  specjalne wycięcie zwiększające 
komfort podczas długotrwałego 
noszenia

•  konstrukcja minimalizująca ucisk 
w kanale słuchowym

•  budowa ułatwiająca wkładanie i 
wyjmowanie

Wyznaczona strefa tłumienia za-
pewniająca kontrolowaną redukcję 
hałasu, aby umożliwić komunikację 
i rozumienie mowy

Unikalna budowa, także we wnętrzu zatyczki
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Jeszcze nigdy korzystanie z zaty-
czek do uszu nie było tak proste

Łatwe, szybkie i prawidłowe 
wkładanie

Umiarkowana izolacja 
akustyczna nie przeszkadza 

w komunikacji i rozumieniu 
mowy

Wymienne końcówki 
 stanowią ekonomiczne i 
ekologiczne rozwiązanie

Nie wymagają rolowania, 
więc można je włożyć, także 

mając brudne dłonie lub 
rękawice

Aplikatory o ergonomicznej 
formie zapewniają łatwe 

wkładanie i optymalny 
komfort

Oznakowanie na aplikatorze 
pozwala uzyskać poprawną i 

powtarzalną pozycję w
kanale słuchowym

Ze względu na swoją geo-
metrię pasują do większości 

kanałów słuchowych

Seria uvex xact-fi t 

uvex xact-fit detec
Strona 90 katalogu

uvex xact-fit
Strona 88 katalogu

uvex xact-fit multi
Strona 88 katalogu

uvex xact-band
Strona 92 katalogu

Środki ochrony słuchu
Seria uvex xact-fit
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Optymalne dopasowanie
Piankowe zatyczki o owalnej form-
ie optymalnie przystosowują się 
do kanału słuchowego, zapewnia-
jąc większy komfort noszenia

Ergonomiczne wgłębienie na kciuk
Ergonomiczne wgłębienie na 
kciuk ułatwia poprawne wkładanie 
i  wyjmowanie zatyczek

Sznurek o regulowanej długości

Ergonomiczna forma aplikatorów do lewego i pra-
wego ucha zwiększa komfort noszenia i upraszcza 
wkładanie i wyjmowanie zatyczek.

Ponadto ze względu na jasny kolor są z daleka 
widoczne, co ułatwia kontrolę przestrzegania 
nakazów noszenia.

uvex xact-fit — inteligentna ergonomia
Komfort noszenia w nowym wymiarze

Środki ochrony słuchu
Seria uvex xact-fit

Przekrój poprzeczny kanału słuchowego 
ma owalny kształt
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21121012112095

2112100
2112095

2112106

uvex hi-com
Nr art. 2112100 2112101
Wersja bez sznurka ze sznurkiem
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 200 par, pakowane parami 100 par, pakowane parami

uvex hi-com
Nr art. 2112095 2112106
Wersja bez sznurka bez sznurka
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy beżowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 100 par, pakowane parami 200 par, pakowane parami

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

 uvex hi-com
• zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
• duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu 

wewnętrznym, co jest szczególnie ważne podczas stosowania środków ochrony słuchu 
• dostępne w dwóch kolorach
•  dodatkowe wymagania: W

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

Wstępnie wyznaczona strefa tłu-
mienia zapewniająca kontrolowane 
redukowanie hałasu, aby umożliwić 
komunikację i rozumienie mowyBrak ryzyka wystąpienia 

nadprotekcji

Opatentowane rozwiązanie

Konstrukcja minimalizująca 
ucisk w kanale słuchowym

Budowa ułatwiająca wkładanie 
i wyjmowanie

Specjalne wycięcia 
zwiększające komfort przy 
długo trwałym noszeniu

Redukcja poziomu hałasu w uchu 
wewnętrznym

uvex hi-com 
Unikalna budowa — również wewnątrz

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 86Dozownik kartonowy
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2112001
2112094
2112133

2112010

2112004
2112096
2112131

2112012

2112060
2112093

33

uvex com4-fit
Nr art. 2112004 2112096 2112131 2112012
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka Ze sznurkiem
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Kolor jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy
Opakowanie karton karton karton karton
Zawartość 200 par, pakowane parami 100 par, pakowane parami 15 par, 100 par, pakowane parami 

w karton w karton luzem w kartonie w karton

uvex x-fit
Nr art. 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka bez sznurka Ze sznurkiem
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy limonkowy limonkowy limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton karton karton karton
Zawartość 200 par, pakowane 100 par, pakowane 50 par, 15 par, 100 par, pakowane 

parami, w karton parami, w karton luzem w kartonie luzem w kartonie parami, w karton

uvex xtra-fit
Nr art. 2112060 2112093
Wersja bez sznurka bez sznurka
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Opakowanie woreczek karton
Zawartość 200 par, pakowane parami w woreczek 100 par, pakowane parami

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

 uvex com4-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu o kompaktowej, ergonomicznej budowie 
• optymalne do wąskich i mniejszych kanałów słuchowych
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego 

i ułatwia wyjmowanie zatyczek
• zwiększony komfort noszenia również przy długotrwałym użytkowaniu
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex x-fit
• ergonomiczne jednorazowe zatyczki do uszu, stożkowy kształt zapewnia naturalne 

 dopasowanie bez dociskania, maksymalizując tym samym komfort i poziom ochrony
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego 
• i ułatwia wyjmowanie zatyczek
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex xtra-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu do średnich i dużych kanałów słuchowych
• bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-

czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
• bardzo miękkie i przyjemne w noszeniu
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

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

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

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

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 86
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2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

Dozownik uvex „one2click”
Nr art. 2112000 2111988
Wersja pusty pusty 

mocowanie na śruby mocowanie na magnes
Opakowanie karton karton

Dozownik uvex „one2click”
Nr art. 2111990 2111991 2111992
Wersja pełny, gotowy do użytku, pełny, gotowy do użytku, pełny, gotowy do użytku,

mocowanie na śruby mocowanie na śruby mocowanie na śruby 
600 par x-fit 600 par com4-fit 600 par hi-com

Opakowanie karton karton karton

uvex x-fit uvex com4-fit uvex xact-fit
Nr art. 2112022 2112023 2124003
Wersja bez sznurka bez sznurka wymienne końcówki
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

Dodatkowe wymagania: Dodatkowe wymagania: Dodatkowe wymagania: W
S, V, W, E1 S, V, W, E1

SNR 37 dB (patrz strona 85) 33 dB (patrz strona 85) 26 dB (patrz strona 88)
Kolor limonkowy jasnopomarańczowy limonkowy
Rozmiar M S M
Opakowanie karton karton karton
Zawartość 300 par, 300 par, 400 par, 

luzem w kartonie luzem w kartonie luzem w kartonie

uvex hi-com uvex hi-com uvex xtra-fit
Nr art. 2112118 2112119 2112061
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

Dodatkowe wymagania: W Dodatkowe wymagania: W Dodatkowe wymagania: 
S, V, W, E1

SNR 24 dB (patrz strona 84) 24 dB (patrz strona 84) 36 dB (patrz strona 85)
Kolor limonkowy beżowy pomarańczowy
Rozmiar M M L
Opakowanie karton karton Woreczek
Zawartość 300 par, 300 par, 250 par, 

luzem w kartonie luzem w kartonie luzem w worku

Magnetyczny uchwyt do dozownika uvex
Nr art. 2111989
Wersja zestaw doposażeniowy do dozownika

do mocowania na magnes
Materiał stal polerowana
Opakowanie karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu · Dozownik zatyczek · Opakowania uzupełniające

Dozownik uvex „one2click”
• łatwy w obsłudze, solidny, naścienny dozownik środków ochrony 

słuchu z dwiema możliwościami mocowania
• dozowanie zatyczek do uszu po jednym kliknięciu
• zapewnia higieniczne i precyzyjne pobieranie
• magnetyczny uchwyt ścienny – nie wymaga wiercenia
• możliwość uzupełnienia również, zanim zawartość się wyczerpie
• podstawka zapobiega wypadaniu zatyczek na podłogę
• pasuje do wszystkich jednorazowych zatyczek do uszu uvex
• pojemność: 600 par (500 par xtra-fit)
• wariant z magnesem do dowolnego mocowania na wszystkich 

 powierzchniach magnetycznych (2111988)
• standardowe mocowanie na ścianie za pomocą śrub (2112000)
• magnetyczny uchwyt ścienny z możliwością indywidualnego 

 dopasowania (2111989)

Dozownik uvex „one 2 click” —  
opakowania uzupełniające

  W celu przymocowania na magnes pełnego dozownika należy 
 dodatkowo zamówić mocowanie magnetyczne 2112989.
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Środki ochrony słuchu
Ważny jest odpowiedni wybór

Cel = poziom hałasu — wartość SNR
Podczas wyboru odpowiedniego środka ochrony słuchu należy pamię-
tać, że poziom hałasu słyszalny przez użytkownika należy ograniczyć do 
wartości od 70 do 80 dB. 

Zbyt mocne tłumienie (nadmierna ochrona) może powodować problemy 
z porozumiewaniem się i poczucie izolacji.

Przykład: 

Poziom hałasu 
100 dB

–  uvex xact-fi t, 
SNR 26 dB = 74 dB

Jaki poziom ochrony słuchu jest 
konieczny?

Aby określić wymagany stopień ochrony, najpierw należy zmierzyć poziom 
hałasu w miejscu pracy. Zadanie to należy powierzyć specjaliście ds. BHP 
lub przedstawicielowi zewnętrznej organizacji, który przeprowadzi testy za 
pomocą odpowiednich przyrządów. 

Mierzone są: wartość hałasu oraz jeśli to konieczne, szczytowy poziom 
hałasu. Na tej podstawie ustala się profi l hałasu. 

Następnie zgodnie z metodą SNR można wybrać właściwy środek ochrony 
słuchu. 

WYBÓR

UŻYTKOWANIE 

HIGIENA 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Jednorazowe zatyczki 
do uszu uvex

Maksymalne bezpieczeństwo: jednora-
zowe zatyczki do uszu uvex zapewniają 
najwyższy komfort noszenia, nawet przy 
dłuższym użytkowaniu.

Zatyczki do uszu wielokrotnego 
użytku uvex

Zawsze w zasięgu ręki i łatwe do czyszcze-
nia: zatyczki do uszu wielokrotnego użytku 
uvex z higienicznym pudełkiem są nieza-
wodnym towarzyszem w codziennej pracy.

Aby zapewnić optymalną ochronę słuchu, zatyczki do uszu uvex muszą być prawidłowo użytkowane.

W silnie zanieczyszczonym środowisku cząstki brudu mogą łatwo gromadzić się na powierzchni materiału, powodując niewielkie urazy uszu.

Kilkakrotnie obrócić w pal-
cach jednorazowe zatyczki 
do uszu uvex.

Sięgając jedną ręką nad 
głową, delikatnie pociągnąć 
ucho w górę, aby wypro-
stować kanał słuchowy. 
Pozwoli to na lepsze dopa-
sowanie zatyczki.

Jednorazowe zatyczki do 
uszu uvex należy wyrzucić 
po użyciu.

Założyć zatyczki i przytrzy-
mać je w miejscu, gdy będą 
zwiększać objętość. Zatyczki 
są włożone prawidłowo, 
gdy nie są widoczne 
od przodu.

Przytrzymać zatyczki do 
uszu wielokrotnego użytku 
uvex za uchwyty i umieścić 
sznurek za głową.

Delikatnie dociskając, wpro-
wadzić zatyczki do uszu 
uvex do kanału słuchowego.

Łatwe czyszczenie nawilżaną 
chusteczką uvex.

Zatyczki można także prze-
płukać wodą z łagodnym 
mydłem.

Gdy nie są używane, należy 
przechowywać je w higie-
nicznym pudełku uvex.

Poznaj sposób postępowania z zatyczkami do uszu uvex.

Szczegółowe fi lmy instruktażowe dotyczące prawidłowego 
korzystania z jednorazowych zatyczek do uszu.
Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub tabletu. 
Możesz także zobaczyć fi lmy instruktażowe pod adresem: 
uvex-safety.com/plugs



26

26

26

88

2124002

2124001

2124001

2124019

2124020

2124017

2124018

uvex xact-fit Wymienne końcówki uvex xact-fit
Nr art. 2124001 2124002
Wersja z końcówką jednorazowego użytku w minipudełku wymienne końcówki w minipudełku
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 250 par, pakowane po 5 par w minipudełku

uvex xact-fit multi S
Nr art. 2124019 2124017
Wersja z owalnymi zatyczkami wielokrotnego z owalnymi zatyczkami wielokrotnego

użytku w minipudełku użytku w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-3 EN 352-3
Kolor szary, przezroczysty szary, przezroczysty
Rozmiar S S
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex xact-fit multi M/L
Nr art. 2124020 2124018
Wersja z owalnymi zatyczkami wielokrotnego z owalnymi zatyczkami wielokrotnego

użytku w minipudełku użytku w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-3 EN 352-3
Kolor szary, przezroczysty szary, przezroczysty
Rozmiar M/L M/L
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu · Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku · uvex xact-fit 

 uvex xact-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu z aplikatorami z wgłębieniami na kciuki 
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-

czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
• kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
• miękkie, wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania 
• dodatkowe wymagania: W (2124001)

 uvex xact-fit multi
• zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z zagłębieniem na kciuk
• owalne zatyczki optymalnie przylegają do kanału słuchowego
• zapasowe, wymienne końcówki
• możliwość chwytania w brudne dłonie lub przez rękawice
• dostępne w dwóch różnych rozmiarach
• dodatkowe wymagania: W, S 

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

SNR: 26 dB H: 27 dB        M: 23 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 26,9 25,4 26,1 28,3 31,9 32,8 37,2
SD dB 4,4 4,5 5,4 5,5 4 6,9 6,7
APV dB 22,5 20,9 20,7 22,8 27,9 25,9 30,5

Minipudełko
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2111237

2111238

2111235

2111201 

2111212 

uvex whisper
Nr art. 2111201 2111237
Wersja ze sznurkiem w minipudełku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper +
Nr art. 2111212 2111238
Wersja ze sznurkiem w minipudełku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper supreme
Nr art. 2111235
Wersja ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2
Kolor żółty
Opakowanie karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku

 uvex whisper
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem.

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek 
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach 

wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W, S

 uvex whisper +
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem.

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach 

wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex whisper supreme
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem.

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
•  dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach 

wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W

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

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

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

Minipudełko

Minipudełko



26

90

2124011

2124013

2112011

2112114

24

37

uvex xact-fit detec
Nr art. 2124011 2124013
Wersja z końcówką wielokrotnego wymienne końcówki

użytku, wykrywalne
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 400 par, pakowane luzem w karton 

uvex x-fit detec
Nr art. 2112011
Wersja wykrywalne ze sznurkiem
Norma EN 352-2
Kolor niebieski
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton

uvex hi-com detec
Nr art. 2112114
Wersja wykrywalne ze sznurkiem
Norma EN 352-2
Kolor niebieski
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Wykrywalne zatyczki do uszu

 uvex xact-fit detec
• wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu z wgłębieniami na kciuki 
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-

czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
• kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
•  miękkie wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania 
• dodatkowe wymagania: W (2124011)

 uvex x-fit detec
• ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu z metalowymi elementami ułatwiającymi wykrywanie
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
•  opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ściankę kanału słuchowego i ułatwia 

wyjmowanie zatyczek
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex hi-com detec
• zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
• zawartość metalu w sznureczku umożliwia pełne wykrycie
•  duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu 

wewnętrznym
• dodatkowe wymagania: W

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

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

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

Minipudełko
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2111239

2111262

23

27

2111261

2111260

uvex whisper+ detec
Nr art. 2111260 2111239
Wersja wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper detec
Nr art. 2111261 2111262
Wersja wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony 
słuchu

Wykrywalne zatyczki do uszu

 uvex whisper+ detec
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach wolnych od hałasu 

zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex whisper detec
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach wolnych od hałasu 

zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W, S

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

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

Minipudełko

Minipudełko
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2125361

2125351

2125344

2125372

23

24

2124002
2124003

uvex x-cap
Nr art. 2125361 2125351
Wersja z pałąkiem wymienne końcówki
Norma EN 352-2
Kolor szary, błękitny, limonkowy błękitny, limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 60 par, pakowane po 5 par

uvex x-fold
Nr art. 2125344 2125351
Wersja ze składanym pałąkiem wymienne końcówki
Norma EN 352-2
Kolor szary, błękitny, limonkowy błękitny, limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 60 par, pakowane po 5 par

uvex xact-band
Nr art. 2125372 2124002 2124003
Wersja z pałąkiem wymienne końcówki wymienne końcówki
Norma EN 352-2
Kolor szary, błękitny, limonkowy limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton karton
Zawartość 5 sztuk, 250 par, 400 par,

Pakowane pojedynczo Po 5 par luzem
w karton w kartonie w kartonie

 uvex x-cap
• ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie 

pod brodą
•  ergonomiczny kształt wymiennych zatyczek zapewniający optymalne 

dopasowanie
• wymienne końcówki
• uszczelki przy wejściu do kanału słuchowego, niwelują ucisk
• dodatkowe wymagania: W, E3 (2125361)

 uvex x-fold
• ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie 

pod brodą
•  ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne 

dopasowanie
•  składany pałąk ułatwiający przechowywanie

 uvex xact-band
• bardzo lekkie, ważą tylko 4 gramy 
• uszczelnienie w kanale słuchowym, podobnie jak w przypadku zaty-

czek jednorazowych 
• ograniczone przenoszenie hałasu przez pałąk dzięki zintegrowanym 

elementom dźwiękochłonnym
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• zatyczki na pałąku z wgłębieniami na kciuki
• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie

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

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

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

Środki ochrony słuchu
Zatyczki do uszu na pałąku
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Środki ochrony słuchu
uvex K-Series

 
Regulacja długości

Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne 
dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę. 

Wyściełany pałąk

Wyściełany pałąk zapewnia optymalny komfort 
nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 

Pianka memory

Pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo 
miękkiej pianki termoplastycznej zapewnia optymal-
ny komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 

Bardzo lekkie

Długi czas użytkowania nie stanowi problemu, 
ponieważ na głowie nosi się mniejszy ciężar.

Certyfi kacja

Posiada certyfi kat EN 352-1, australijski standard 
AS/NZS i ANSI.

Dielektryczne

Ochronniki słuchu bez zawartości metalu nadają 
się do zastosowania w miejscach pracy z napięci-
em elektrycznym. 

Wymienne wkładki

Wymienne wkładki zapewniające długotrwały 
komfort i higieniczne użytkowanie. 

Komfortowe wkładki 

Samoprzylepne wkładki zapewniają przyjemny i 
optymalny komfort nawet przy wyższych temper-
aturach. 

Regulacja długości

Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne 
dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę. 

Optymalne dopasowanie

Idealne dopasowanie pałąka dla optymalnej ochro-
ny.

Z możliwością obrotu o 360°

Nauszniki mogą być obracane o 360° w celu 
uzyskania odpowiedniego dopasowania. Ochron-
niki słuchu można nosić jako opaskę z przodu 
podbródka lub z tyłu szyi.

Dielektryczne

Ochronniki słuchu bez zawartości metalu nadają 
się do zastosowania w miejscach pracy z napięci-
em elektrycznym. 

Regulacja długości

Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne 
dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę. 

Pozycja postojowa

Obrót o 360° w celu ustawienia ochronników słu-
chu w pozycji gotowości i w pozycji spoczynkowej. 

Kompatybilne z hełmem i osłoną twarzy

Aby zapewnić optymalną ochronę całej głowy, 
ochronniki słuchu uvex można łączyć z hełmami 
przemysłowymi i osłonami twarzy uvex.

uvex K-Series

Akcesoria

uvex K200

uvex K1H · uvex K2H · uvex K1P · uvex K2P

Wyściełane pałąki
zapewniające idealny komfort 
noszenia. 

Niska masa
zwiększa komfort użytkowania.

Oznakowanie kolorystyczne
Łatwy wybór właściwej ochro-
ny słuchu dzięki intuicyjnym 
kolorom.
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2600001

2600002

2600012

 uvex K2
• ochronniki słuchu z regulacją 

długości
• lekkość i niewielkie rozmiary 

czaszy
• łatwa regulacja zapewniająca 

doskonałe dopasowanie
• wyściełany pałąk dla optymalnej 

wygody użytkowania
•  pokrycie nauszników wykonane 

z wyjątkowo miękkiej pianki z 
pamięcią gwarantuje wygodę 
nawet przy długotrwałym użyt-
kowaniu

 uvex K2, składane
• dielektryczne ochronniki słuchu 

z regulacją długości i składanym 
pałąkiem

• lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
• pokrycie nauszników wykonane 

z wyjątkowo miękkiej pianki 
termoplastcznej zapewnia opty-
malny komfort noszenia

• fluorescencyjny kolor hi-viz 
zapewniający dodatkową 
 widoczność użytkownika

 uvex K1
• ochronniki słuchu z regulacją 

długości
• lekkość i niewielkie rozmiary 

czaszy
• łatwa regulacja zapewniająca 

doskonałe dopasowanie
•  miękka powierzchnia i wyścieła-

ny pałąk dla optymalnej wygody 
użytkowania

uvex K2
Nr art. 2600002
Wersja z pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 217 g
Kolor czarny, żółty
Opakowanie sztuka

uvex K2, składane
Nr art. 2600012
Wersja ze składanym

pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 229 g
Kolor neonowy limonkowy
Opakowanie sztuka

uvex K1
Nr art. 2600001
Wersja z pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 180 g
Kolor czarny, zielony
Opakowanie sztuka

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe

SNR: 28 dB H: 35 dB        M: 24 dB        L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 17,6 16,3 25,4 34,5 37,7 39,9 41,7
SD dB 3,9 3,1 2,8 3,2 3,2 3,5 3,6
APV dB 13,7 13,2 22,6 31,3 34,4 36,4 38,1

SNR: 32 dB H: 37 dB        M: 29 dB        L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 21,0 20,7 29,8 38,6 39,0 43,8 42,8
SD dB 4,5 3,1 2,8 2,7 3,2 4,3 4,0
APV dB 16,5 17,7 27,0 35,8 35,8 39,4 38,7

SNR: 31 dB H: 35 dB        M: 29 dB        L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 16,2 20,5 30,5 39,5 35,3 36,3 39,7
SD dB 2,4 2,0 1,8 2,3 1,4 2,7 2,7
APV dB 13,8 18,5 28,6 37,2 33,9 33,6 37,1
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2600003

2600004

2600200

33

35

 uvex K200
• dielektryczne ochronniki słuchu 

z regulacją długości
• nadają się do pracy w miejscach, 

w których występują urządzenia 
pod napięciem

• idealne dopasowanie pałąka 
zapewnia optymalną ochronę

• łatwa regulacja zapewniająca 
doskonałe dopasowanie

• czasza obraca się o 360° i 
tym samym umożliwia różne 
ustawienia

 uvex K4
• optymalna ochrona w miejscach 

o dużym natężeniu hałasu
• łatwa regulacja długości i mięk-

kie pokrycie pałąka zapewniają-
ce wysoki komfort noszenia

• wzór hi-viz zapewniający dodat-
kową widoczność użytkownika

• pokrycie nauszników wykonane 
z wyjątkowo miękkiej pianki 
termoplastycznej gwarantuje 
wygodę nawet przy długotrwa-
łym użytkowaniu

 uvex K3
• ochronniki słuchu z regulacją 

długości
• lekkość i niewielkie rozmiary 

czaszy
• wyższy poziom ochrony w ob-

szarze wyższych częstotliwości 
• łatwa regulacja zapewniająca 

doskonałe dopasowanie
• wyściełany pałąk dla optymalnej 

wygody użytkowania
•  pokrycie nauszników wykonane 

z wyjątkowo miękkiej pianki 
termoplastycznej gwarantuje 
wygodę nawet przy długotrwa-
łym użytkowaniu

uvex K3
Nr art. 2600003
Wersja z pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 297 g
Kolor czarny, czerwony
Opakowanie sztuka

uvex K200
Nr art. 2600200
Wersja możliwość obrotu

pałąka o 360°
Norma EN 352-1
Masa 173 g
Kolor czarny, ochra
Opakowanie sztuka

uvex K4
Nr art. 2600004
Wersja z pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 356 g
Kolor neonowy limonkowy
Opakowanie sztuka

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe

SNR: 28 dB H: 33 dB        M: 25 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 16,4 18,4 25,7 33,0 35,9 39,4 41,9
SD dB 3,4 3,7 2,8 3,5 3,7 4,4 4,1
APV dB 13,0 14,6 23,0 29,5 32,2 35,0 37,8

SNR: 33 dB H: 36 dB        M: 30 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 19,2 21,7 32,4 39,4 37,3 39,1 40,7
SD dB 2,7 2,2 3,0 3,3 3,0 3,1 3,8
APV dB 16,5 19,5 29,4 36,1 34,3 36,0 36,9

SNR: 35 dB H: 38 dB        M: 33 dB        L: 24 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 20,2 24,6 35,5 41,5 38,4 42,1 45,0
SD dB 3,0 1,8 2,6 2,3 2,7 3,5 2,8
APV dB 17,2 22,8 32,9 39,2 35,7 38,6 42,2
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2600000 2600010

2600011 2600013

29

uvex K Junior
Nr art. 2600000 2600010 2600011 2600013
Wersja skrócony pałąk skrócony pałąk skrócony pałąk skrócony pałąk
Norma EN 352-1 EN 352-1 EN 352-1 EN 352-1
Masa 167 g 167 g 167 g 167 g
Kolor żółty niebieski limonkowy różowy
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe

 uvex K Junior
• ochronniki słuchu z krótszym pałąkiem
• nadają się do szerokości głowy do 145 mm, co odpowiada 

rozmiarowi S/M
•  wyściełany pałąk i miękkie poduszki zapewniają optymalny 

komfort noszenia

SNR: 29 dB H: 34 dB        M: 26 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 15,9 17,0 27,2 37,0 34,5 39,9 39,1
SD dB 3,6 2,4 2,7 3,3 3,3 3,1 3,6
APV dB 12,3 14,6 24,5 34,0 31,2 36,8 35,6
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2600201 2600202

uvex airwinguvex pheos alpine uvex superboss

uvex K1H
Nr art. 2600201
Wersja nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Norma EN 352-3
Masa 210 g
Kolor czarny, zielony
Opakowanie para

uvex K2H
Nr art. 2600202
Wersja nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Norma EN 352-3
Masa 251 g
Kolor czarny, żółty
Opakowanie para

Środki ochrony słuchu
Nauszniki z mocowaniem do hełmów

 uvex K1H
• odpowiednie do hełmów z gniazdami Euroslot 30 mm
• niekompatybilne z systemem osłony twarzy uvex pheos visior
• łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopaso-

wanie do hełmu
• miękkie nauszniki dostosowują się do kształtu głowy, zapewniając 

optymalną wygodę
• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej 

 uvex K2H
• do hełmów z gniazdem Euroslot 30 mm
• niekompatybilne z systemem osłony twarzy uvex pheos visior
• łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopaso-

wanie do hełmu
• pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki z pamię-

cią gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej

SNR: 27 dB H: 32 dB        M: 24 dB        L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 15,0 15,3 23,5 31,8 34,3 37,3 38,4
SD dB 2,8 2,0 2,3 3,0 2,7 3,5 3,3
APV dB 12,2 13,2 21,2 28,8 31,6 33,7 35,0

SNR: 30 dB             H: 35 dB        M: 27 dB        L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 17,9 19,3 27,1 34,6 36,5 39,5 40,1
SD dB 2,8 2,4 3,0 3,1 2,8 2,7 3,5
APV dB 15,1 16,8 24,1 31,4 33,7 36,8 36,6

Możliwe zestawienia
Kompatybilne z:
przemysłowymi hełmy ochronne uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, 
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (str. 106 i dalsze) w połączeniu z nausznikami nahełmowymi K1H lub K2H 
(str. 97) i osłoną twarzy 9790 (str. 129)

Wszystkie modele uvex 
pheos z wyjątkiem uvex 
pheos E, ponieważ nie ma 
właściwości dielektrycznych
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Środki ochrony słuchu
Hełm uvex pheos

      Doskonale dostosowują się do każdych 
warunków dzięki elastycznemu 
                                systemowi modułowemu.

Każdy element nowego systemu hełmów pheos został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić 
 zaawansowaną ochronę głowy. Magnetyczny system mocowania osłony twarzy i ochronników słuchu ułatwia połącze-
nie ich z hełmem, natomiast ergonomiczny system przegubowy zapewnia maksymalną wygodę nawet w przypadku 
 długotrwałego użytkowania. 

Montaż za pomocą jednego kliknięcia
Unikalny, magnetyczny system zapięcia sprawia, że ele-
menty same się ze sobą sczepiają — podczas zakładania 
lub zmieniania ochronników słuchu nie ma konieczności 
zdejmowania hełmu.

Wyjątkowo miękkie nauszniki
Pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej 
pianki memory gwarantuje wygodę nawet przy długotrwa-
łym użytkowaniu. 

Magnetyczny system 
zapięcia osłony twarzy i 
ochronników słuchu
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2600214
2600215

2600216

9790078

uvex pheos K2P
Nr art. 2600214 2600215
Wersja mocowanie mechaniczne mocowanie na magnes
Norma EN 352-3 EN 352-3
Masa 230 g 237 g
Kolor czarny, żółty czarny, żółty
Opakowanie para para

uvex pheos K1P
Nr art. 2600216
Wersja mocowanie mechaniczne
Norma EN 352-3
Masa 191 g
Kolor czarny, szary
Opakowanie para

Magnetyczny adapter do hełmu
Nr art. 9790078
Wersja adapter do nauszników nahełmowych na magnes
Opakowanie para

Środki ochrony słuchu
Nauszniki nahełmowe uvex pheos 

Adapter można w dowolnej chwili zamontować na hełmie, 
wpinając go w gniazdo Euroslot 30 mm. Adapter pasuje 
tylko do hełmów uvex pheos i uvex pheos alpine.

uvex pheos K1P z mocowaniem mechanicznym: uvex pheos K2P z mocowaniem mechanicznym:

uvex pheos K2P z mocowaniem na magnes:

 uvex pheos K1P · uvex pheos K2P
• pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki termopla-

stycznej gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
• nauszniki nahełmowe mogą być stosowane tylko w połączeniu z osło-

nami twarzy uvex pheos
• dostępne w wersji mechanicznej, która umożliwia błyskawiczny mon-

taż i demontaż bez użycia narzędzi

• dostępne w wersji z magnesem, nauszniki można błyskawicznie za-
montować na hełmie lub je zdjąć bez użycia narzędzi

• łatwa i wygodna regulacja wysokości nauszników
• dielektryczne

SNR: 28 dB              H: 34 dB        M: 25 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 14,2 17,5 24,3 32,9 37,5 37,3 38,3
SD dB 2,4 2,6 3,1 3,1 3,2 3 2,7
APV dB 11,8 14,9 21,3 29,8 34,3 34,3 35,5

SNR: 30 dB              H: 35 dB        M: 27 dB        L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 16,2 20,1 26,9 35,4 37,0 39,2 41,0
SD dB 1,8 3,3 3,5 3,4 3,0 4,1 2,6
APV dB 14,4 16,8 23,4 32,0 33,9 35,2 38,4

SNR: 30 dB              H: 35 dB        M: 27 dB        L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 16,1 20 26,9 35,9 37,8 39,2 39,7
SD dB 2,2 2,6 3,2 4 3,7 3,7 3,2
APV dB 13,9 17,4 23,8 31,8 34 35,5 36,5

uvex pheos K2P z moco-
waniem magnetycznym

uvex pheos K2P z moco-
waniem mechanicznym

(Ocena zgodności nie została 
jeszcze zakończona)
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2599971
2599972

2000002

6177116

2599978

2134000

2111404

Zestaw higieniczny Standard Zestaw higieniczny Premium
do uvex K-Series do uvex K-Series

Nr art. 2599971 2599972
Wersja akcesoria do uvex K1, uvex K1H, akcesoria do uvex K2, 

uvex K2 w wersji składanej,
uvex K1P, uvex K200, uvex K junior uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4

Opakowanie woreczek woreczek
Zawartość 2 poduszki higieniczne 2 poduszki higieniczne 

i 2 poduszki izolacyjne i 2 poduszki izolacyjne
w woreczku w woreczku

uvex clear otoplastik
Nr art. 6177116
Opakowanie sztuka
Zawartość 30 chusteczek

Torba na zatyczki do uszu uvex
Nr art. 2000002
Wersja Z uchwytem na pasek i rzepem
Opakowanie sztuka

 uvex K-Series · Komfortowe wkładki „uvex dry-pads”
Nr art. 2599978
Wersja samoprzylepne do wszystkich modeli uvex K-Series
Opakowanie woreczek
Zawartość 10 wkładek w woreczku

Pudełko na zatyczki uvex
Nr art. 2111404
Wersja puste bez zatyczek
Kolor przezroczysty
Opakowanie karton
Zawartość 50 sztuk w kartonie

Uchwyt ścienny do zatyczek
Nr art. 2134000
Kolor przezroczysty
Materiał PMMA
Opakowanie sztuka

Środki ochrony słuchu
Akcesoria

 uvex K-Series · Zestaw higieniczny

uvex clear otoplastik
• chusteczki bez zawartości silikonu do łatwego i szybkiego czyszczenia 

zatyczek do uszu wielokrotnego użytku.

Torba na ochronniki słuchu uvex

Pudełko na zatyczki uvex 
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek do uszu
• kompaktowa i niebrudząca się budowa
• na 1 parę zatyczek wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• lub 2 pary zatyczek wielokrotnego użytku bez sznurka

 uvex K-Series · Komfortowe wkładki 
„uvex dry-pads”
• akcesoria do wszystkich modeli uvex K-Series
• komfortowe wkładki na poduszki uszczelniające wchłaniają wilgoć i pot

Uchwyt ścienny do zatyczek 
• dozownik ścienny z pleksiglasu, pasuje do uvex x-fit (2112001, 2112010, 

2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), 
uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 
2112114).
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Środki ochrony słuchu
Materiały marketingowe

Zestaw testowy ze środkami 
ochrony słuchu
Opakowanie zawiera:
• jednorazowe/wielorazowe/wykrywalne zatyczki 

do uszu uvex oraz zatyczki do uszu na pałąku 
uvex xact-band

• numer artykułu 1000929

Plakat - stosowanie zatyczek
Numery artykułu

• 1001.165 (niemiecki)
• 1001.166 (angielski)
• format A2

Przewodnik po ochro-
nie słuchu
• 25 stron
• z otworami euro
• zawiera informacje na temat ochro-

ny słuchu
• nr art. 1001.214 niemiecki
• nr art. 1001.215 angielski

Torba na nauszniki 
ochronne uvex
• pusta z 6 kieszeniami na ochronniki 

słuchu
• nr art. 2599966

Aplikacja uvex Dezibel
• gratis w App Store
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Środki ochrony słuchu
Zestawienie

Nr art. Nazwa Produkt Kolor Zawartość Strona

2000002 Torba na ochronniki słuchu uvex czarny sztuka 100
2111201 uvex whisper Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku pomarańczowy 50 par, pakowane parami w karton 89
2111212 uvex whisper+ Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku limonkowy 50 par, pakowane parami w karton 89
2111235 uvex whisper supreme Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki żółty 50 par, pakowane parami w karton 89
2111237 uvex whisper Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki pomarańczowy 50 par, pakowane parami w karton 89
2111239 uvex whisper+ detec Wykrywalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki niebieski 50 par, pakowane parami w karton 91
2111260 uvex whisper+ detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku niebieski 50 par, pakowane parami w karton 91
2111261 uvex whisper detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku niebieski 50 par, pakowane parami w karton 91
2111262 uvex whisper detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki niebieski 50 par, pakowane parami w karton 91
2111404 Pudełko na zatyczki uvex przezroczysty karton 100
2111988 one 2 click Dozownik bez zatyczek, na magnes karton 86
2111989 Magnetyczny uchwyt ścienny do dozownika karton 86
2111990 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek x-fit 600 par, x-fit 86
2111991 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek com4-fit 600 par, com4-fit 86
2111992 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek hi-com 600 par, hi-com 86
2112000 one 2 click Dozownik na 600 par zatyczek, pusty karton 86
2112001 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 200 par, pakowane parami 85
2112004 uvex com4-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka jasnopomarańczowy 200 par, pakowane parami 85
2112010 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem limonkowy 100 par, pakowane parami 85
2112011 uvex x-fit detec Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem niebieski 100 par, pakowane parami w karton 90
2112012 uvex com4-fit Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem jasnopomarańczowy 100 par, pakowane parami 85
2112013 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 50 par, pakowane luzem w karton 85
2112022 uvex x-fit Opakowanie uzupełniające limonkowy 300 par, pakowane luzem w karton 86
2112023 uvex com4-fit Opakowanie uzupełniające jasnopomarańczowy 300 par, pakowane luzem w karton 86
2112060 uvex xtra-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka pomarańczowy 200 par, pakowane parami w woreczek 85
2112061 uvex xtra-fit Opakowanie uzupełniające pomarańczowy 250 par, pakowane luzem w woreczku 86
2112093 uvex xtra-fit Minidozownik na 100 par zatyczek pomarańczowy 100 par, pakowane parami 85
2112094 uvex x-fit Minidozownik na 100 par zatyczek limonkowy 100 par, pakowane parami 85
2112095 uvex hi-com Minidozownik na 100 par zatyczek limonkowy 100 par, pakowane parami 84
2112096 uvex com4-fit Minidozownik na 100 par zatyczek jasnopomarańczowy 100 par, pakowane parami 85
2112100 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 200 par, pakowane parami 84
2112101 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem limonkowy 100 par, pakowane parami 84
2112106 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka beżowy 200 par, pakowane parami 84
2112114 uvex hi-com detec Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem niebieski 100 par, pakowane parami w karton 90
2112118 uvex hi-com Opakowanie uzupełniające limonkowy 300 par, pakowane luzem w karton 86
2112119 uvex hi-com Opakowanie uzupełniające beżowy 300 par, pakowane luzem w karton 86
2112131 uvex com4-fit Opakowanie uzupełniające jasnopomarańczowy 15 par, pakowane luzem w karton 85
2112133 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 15 par, pakowane luzem w karton 85
2124001 uvex xact-fit Zatyczki do uszu ze sznurkiem i aplikatorem limonkowy, szary 50 par, pakowane parami w karton 88
2124002 uvex xact-fit Wymienne końcówki limonkowy 250 par, pakowane po 5 par w minipudełku 88/92
2124003 uvex xact-fit Opakowanie uzupełniające limonkowy 400 par, pakowane luzem w karton 88/92
2124011 uvex xact-fit detec Wykrywalne zatyczki do uszu z aplikatorem niebieski 50 par, pakowane parami w karton 90
2124013 uvex xact-fit detec Opakowanie uzupełniające niebieski 400 par, pakowane luzem w karton 90
2124017 uvex xact-fit multi S Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 88
2124018 uvex xact-fit multi M/L Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 88
2124019 uvex xact-fit multi S Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 88
2124020 uvex xact-fit multi M/L Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 88
2125344 uvex x-fold Ochronnik słuchu na składanym pałąku szary, błękitny, limonkowy 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 92
2125351 Zapasowe zatyczki do ochronników słuchu na pałąku uvex x-cap i uvex x-fold błękitny, limonkowy 60 par, pakowane po 5 par 92
2125361 uvex x-cap Ochronniki słuchu na pałąku szary, błękitny, limonkowy 15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 92
2125372 uvex xact-band Ochronniki słuchu na pałąku szary, błękitny, limonkowy 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 92
2134000 Uchwyt ścienny do zatyczek sztuka 100

2599971 Zestaw higieniczny uvex K-Series standard 2 poduszki nauszników i 
2 poduszki izolacyjne w woreczku 100

2599972 Zestaw higieniczny do uvex K-Series premium 2 poduszki nauszników i 2 poduszki 
izolacyjne w woreczku 100

2599978 Komfortowe wkładki 10 wkładek w woreczku 100
2600000uvex K Junior Pasywne ochronniki słuchu żółty sztuka 96
2600001 uvex K1 Pasywne ochronniki słuchu czarny, zielony sztuka 94
2600002uvex K2 Pasywne ochronniki słuchu czarny, żółty sztuka 94
2600003uvex K3 Pasywne ochronniki słuchu czarny, czerwony sztuka 95
2600004uvex K4 Pasywne ochronniki słuchu neonowy limonkowy sztuka 95
2600010 uvex K Junior Pasywne ochronniki słuchu niebieski sztuka 96
2600011 uvex K Junior Pasywne ochronniki słuchu limonkowy sztuka 96
2600012 uvex K2, składane Ochronniki słuchu ze składanym pałąkiem neonowy limonkowy sztuka 94
2600013 uvex K Junior Pasywne ochronniki słuchu różowy sztuka 96
2600200uvex K200 Pasywne ochronniki słuchu czarny, ochra sztuka 95
2600201 uvex K1H Nauszniki nahełmowe czarny, zielony para 97
2600202 uvex K2H Nauszniki nahełmowe czarny, żółty para 97
2600214 uvex pheos K2P Nauszniki nahełmowe czarny, żółty para 99
2600215 uvex pheos K2P Nauszniki nahełmowe czarny, żółty para 99
2600216 uvex pheos K1P Nauszniki nahełmowe czarny, zielony para 99
6177116 uvex clear otoplastik Chusteczki do czyszczenia bez zawartości silikonu 30 chusteczek, sztuka 100
9790078 Adapter do hełmu, magnetyczny czarny para 99
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Ogólne informacje o normach
EN 397 · EN 50365

EN 397 — Przemysłowe hełmy ochronne
Ochrona przed spadającymi przedmiotami i ich następstwami, takimi jak uraz mózgu i pęknięcie czaszki

Obowiązujące wymagania: dotyczące wszystkich hełmów 
ochronnych z certyfi katem zgodności z normą EN 397.
• pochłanianie wstrząsów spowodowanych uderzeniami od góry 
•  odporność na przebicia (przez uderzenie przedmiotem z 

ostrą krawędzią lub wierzchołkiem)
• odporność na ogień
•  mocowanie paska podbródkowego: zwalnianie paska pod-

bródkowego przy sile min. 150 N i maks. 250 N

Opcjonalne wymagania: hełm z certyfi katem zgodności 
z normą EN 397 może spełniać te wymagania, ale nie jest 
to wymóg bezwzględny.
• bardzo niskie temperatury (-20°C lub -30°C)
• bardzo wysokie temperatury (+150°C)
• izolacja elektryczna (440 V)
• ochrona przed stopionym metalem (MM)
• ochrona przed deformacją boczną.

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i zapobieganie przepływowi przez głowę prądu 
o niebezpiecznym natężeniu

Wymagania: 
•  wszystkie hełmy ochronne muszą również spełniać wyma-

gania normy EN 397
•  ochrona przed prądem przemiennym o napięciu do 1000 V 

(AC) lub prądem stałym o napięciu do 1500 V (DC)
•  hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać żadnych ele-

mentów przewodzących prąd
•  otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie mogą dopusz-

czać do przypadkowego zetknięcia się głowy z elemen-
tami znajdującymi się pod napięciem

Bardzo niskie 
temperatury 
(-20°C lub -30°C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Bardzo wysokie 
temperatury 
(+150°C)

uvex thermo boss

Izolacja elek-
tryczna (440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Stopiony metal 
(MM)

uvex pheos

Deformacja 
boczna
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Ogólne informacje o normach
EN 12492

EN 12492 — Kaski dla alpinistów
Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki:

Wymagania: 
•  absorpcja wstrząsów, w części pionowej, czołowej,

bocznej, grzbietowej
• odporność na przebicia
•  element mocujący (zwolnienie paska podbródkowego przy 

sile wynoszącej co najmniej 500 N)
•  wytrzymałość mocowania: pasek podbródkowy może 

rozciągać się maksymalnie o 25 mm
•  skuteczność mocowania: pasek nie może zsunąć się z 

głowy
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uvex pheos IES
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, na-

uszników nahełmowych, latarek i Integrated Eyewear System (IES)
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do przypinania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 

na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopio nego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 
wentylację

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości — dodatkowo 
istnieje możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos, 
uvex pheos s lub uvex i-works  

• wyposażony w napotnik 9760007
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

uvex pheos IES z płynną regulacją 
Nr art. 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski
Wersja z długim daszkiem 
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Rozmiar od 55 od 55 od 55 od 55 od 55

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, karton, karton, karton, karton, 

25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

 uvex pheos IES
Z IES okulary ochronne masz zawsze pod ręką

Połączenie hełmu ochronnego ze środkami ochrony wzroku 
wymaga odpowiedniego ustawienia względem skorupy heł-
mu. Każdy gwałtowny ruch głowy skutkuje automatycznie 
przesunięciem okularów i związanymi z tym zagrożeniami 
dla wzroku. 

IES to skrót od Integrated Eyewear System: 
Specjalny uchwyt na okulary umożliwia schowanie oku-
larów ochronnych uvex pheos w hełmie uvex pheos za 
pomocą suwaka lub naciągnięcie ich na nos. Suwak zawie-
ra element przegubowy zapobiegający przypadkowemu 
przesunięciu się okularów ochronnych. 

Integrated Eyewear System
Część nosowa okularów uvex pheos/pheos 
s/i-works łączy się z zatrzaskiem mocują-
cym i wsuwa w wewnętrzną część hełmu.

Sposób działania uvex pheos IES
Okulary mają określoną pozycję spoczynkową w skorupie hełmu.
Gdy okulary są potrzebne, można je z łatwością wysunąć w dół.

9772040 9772240 9772340 97725409772140

2013
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uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, 

nauszników nahełmowych i latarek
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 

na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-

wanie (uvex pheos B)
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos B-WR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymal-

ne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B
Nr art. 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Rozmiar od 51 od 51 od 51 od 51 od 51 od 51

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie karton, karton, karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

uvex pheos B-WR z pokrętłem
Nr art. 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos B-S-WR z pokrętłem
Nr art. 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
 uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

 uvex pheos B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, 

nauszników nahełmowych i latarek
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 

na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości 
• wyposażony w napotnik 9760005
• krótki daszek zapewnia dobrą widoczność do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników 

nahełmowych i latarek
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na 

działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu 
(MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z 
normą EN 50365 (1000 V AC).

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie 
(uvex pheos E)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos E-WR)
• wyposażony w napotnik 9760005 (uvex pheos E) lub 9760009 (uvex pheos E-WR)
• pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E
Nr art. 9770020 9770120
Kolor biały żółty
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem
Norma EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC)
-30°C, MM -30°C, MM

Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Opakowanie 1 1

uvex pheos E-WR z pokrętłem
Nr art. 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos E-S-WR z pokrętłem
Nr art. 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos E
Nr art. 9770020 9770120
Kolor biały żółty
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos E-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, 

nauszników nahełmowych i latarek
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• całkowicie zamknięta skorupa  u zapewniająca izolację elektryczną
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 

na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku 
zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości 
• wyposażony w napotnik 9760009
• krótki daszek zapewnia dobrą widoczność do góry
• pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymal-

ne dopasowanie i wygodę

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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uvex pheos reflex - zestaw L
• hełm ochronny z zestawem 

naklejek odblaskowych
• naklejki są fabrycznie naklejone 

na hełmie
• spersonalizowane hełmy nie 

podlegają wymianie

uvex pheos reflex -
zestaw M
• zestaw naklejek odblaskowych
• bardzo wysoka jasność dzięki folii 

pryzmatycznej
• wystarczy nakleić
• do wszystkich hełmów ochronnych 

uvex pheos i uvex pheos alpine

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 

wentylację
• boczne adaptery Euroslot (30 mm)
• spełnia wymagania EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na 

odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”)
• właściwości antystatyczne spełniające wymagania normy EN 60079-32-2
• pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymal-

ne dopasowanie i wygodę 
• wyposażony w napotnik 9760005
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-

wanie (uvex 9780 antistatic)
•  więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex 9780 

 antistatic-WR)

uvex pheos reflex - zestaw M
Nr art. 9790018
Opakowanie sztuka

uvex pheos reflex - zestaw L
Nr art. Kolor Wersja
9772026 biały uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772126 żółty uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772226 pomarańczowy uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772326 czerwony uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772526 niebieski uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772926 czarny uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772035 biały uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772138 żółty uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772236 pomarańczowy uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772437 zielony uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772538 niebieski uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772936 czarny uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772038 biały uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772137 żółty uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772239 pomarańczowy uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772334 czerwony uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772537 niebieski uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9770026 biały uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9770126 żółty uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9770036 biały uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9770136 żółty uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9770536 niebieski uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
Nr art. 9780020 9780030 9780550
Kolor biały biały błękitny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał PP PP PP
Norma EN 397, MM EN 397, MM EN 397, MM

IEC 60079-32 IEC 60079-32 IEC 60079-32
Rozmiar od 51 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie karton, karton, karton, 
zbiorcze 25 szt. 25 szt. 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · paski odblaskowe

uvex pheos refl ex set L
(możliwość wyboru hełmu)

  Szczegółowych informacji 
udziela nasza bezpłatna infolinia 
pod numerem +49 911 9736-0.

97800309780020 9780550

9790018
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uvex pheos forestry
odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji

Bogata oferta akcesoriów
Zestaw składa się z 4-punktowego paska podbródkowego i gwizd-
ka. Gwizdek umożliwia nadawanie ciągłego sygnału ratunkowego lub 
ostrzegawczego na 2 częstotliwościach i jest znacznie głośniejszy 
od ludzkiego głosu: wysoka głośność zapewnia słyszalność z dużej 
odległości. 
Wykonanie z jednego kawałka materiału i brak ruchomych części 
zapewnia trwałość i niezawodność.

Idealna „pozycja 
spoczynkowa” 
 osłony twarzy i 
ochronników słuchu
System jest oparty na osłonie 
twarzy uvex pheos i odznacza się 
wyjątkową pozycją spoczynkową. 
Wszystko ściśle do siebie przy-
lega i jest optymalnie wyważone 
nad środkiem ciężkości hełmu. 
Mięśnie szyi nie są niepotrzebnie 
obciążane. Zapewnia to wygodę 
noszenia i maksymalną swobodę 
ruchów. Koniec z uderzaniem 
lub zaczepianiem o gałęzie nad 
głową. W pozycji spoczynkowej 
(otwarcia) osłona twarzy nie 
zasłania pola widzenia.

Wysoki komfort 
noszenia
Dzięki miękkiemu napotnikowi 
i miękkiej osłonie pokrętła

Perfekcyjny mikro-
klimat
Trzy regulowane otwory zapew-
niają maksymalną wentylację. W 
przypadku zimna otwory można 
łatwo zamknąć od zewnątrz za 
pomocą suwaków.
Wentylacja w kierunku ruchu 
zapewnia optymalny przepływ 
powietrza. 

Gwizdek w zestawie
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uvex pheos ABS
• hełm ochronny z ABS ze szczelinami do mocowania osłony twarzy 

uvex, nauszników nahełmowych i latarki
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-30°C)
• wysoka sztywność boczna
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 

wentylację
• więźba z pokrętłami (9760012) wyposażona w napotnik (9760009)
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

uvex pheos forestry
• zestaw specjalnie dostosowany do wymagań pracy w lesie składający 

się z hełmu ochronnego uvex pheos ABS B-S-WR, osłony twarzy do prac 
leśnych uvex pheos oraz ochronników słuchu mocowanych mechanicz-
nie uvex pheos K2P

• z fabrycznie naklejonym zestawem naklejek i zamontowanym paskiem 
podbródkowym i gwizdkiem

•  spełnia wymagania normy EN 397, dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C), EN 352-3 i EN 1731

• wbudowana osłona twarzy z metalową siatką o wysokiej przepuszczal-
ności światła chroni przed ciałami obcymi, nie zasłaniając pola widzenia

•  ochronniki słuchu o wysokim poziomie tłumienia (SNR: 30 dB) idealnie 
uzupełniają system i skutecznie chronią przed hałasem emitowanym 
przez piły łańcuchowe i kosy spalinowe

•  trzy regulowane otwory gwarantujące maksymalną wentylację
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości

uvex pheos forestry 
Nr art. 9774236 9774237 9774238
Kolor żółty pomarańczowy czerwony
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS ABS ABS
Norma EN 397, -30°C, MM EN 397, -30°C, MM EN 397, -30°C, MM

EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F
EN 352-3 EN 352-3 EN 352-3

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie karton, karton, karton, 
zbiorcze 15 szt. 15 szt. 15 szt.

uvex pheos forestry — akcesoria
Nr art. Opakowanie
9790210 metalowa osłona twarzy sztuka
2600214 uvex K2P mocowane mechanicznie para
9760106 Więźba sztuka
9760009 Napotnik sztuka
9790021 4-punktowy pasek podbródkowy sztuka
9790146 Gwizdek sztuka

uvex pheos ABS B-S-WR z pokrętłem
Nr art. 9772071 9772171 9772271 9772371
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM -30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 24 szt. 24 szt. 24 szt. 24 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/
forestryset (lub poprzez 
 skanowanie kodu QR).

9774236 9774237 9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos alpine
Wielofunkcyjny hełm ochronny

uvex pheos alpine łączy cechy 
przemysłowych hełmów ochron-
nych zgodnych z EN 397 i wymo-
gów EN 12492 dla wspinaczko-
wych kasków górskich.

Szeroki zakres 
kompatybilności
Dzięki przednim i bocznym 
szczelinom można z łatwością 
montować akcesoria.

Elastyczność zasto-
sowania
Zacisk z tyłu kasku umożliwia 
schowanie w kasku paska 
podbródkowego, który w razie 
potrzeby może zostać wypięty 
zgodnie z EN 12492. W zesta-
wie znajduje się także skórzany 
pasek podbródkowy zgodny z 
normą EN 397.

Dodatkowy komfort
Dzięki miękkiemu napotnikowi i 
miękkiej osłonie pokrętła.

Klipsy do mocowania gogli 
ochronnych lub czołówki LED z 
opaską.
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uvex pheos alpine z pokrętłem 
Nr art. 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS, -30°C ABS, -30°C ABS, -30°C ABS, -30°C ABS, -30°C ABS, -30°C ABS, -30°C
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka 
Opakowanie zbiorcze karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• wielofunkcyjny hełm ochronny do pracy na wysokości oraz akcji 

ratunkowych
•  połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397) 

i wymogów dla wspinaczkowych kasków górskich (EN 12492)
• lekka skorupa hełmu z ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu 

i osłony twarzy
• możliwość mocowania czołówki i gogli ochronnych
•  stale otwarte otwory wentylacyjne
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-30°C)
• pasek podbródkowy (nr art. 9790.005) spełniający wymagania normy 

EN 397 dołączony do zestawu
•  sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i 

wysoki komfort

•  więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
• hełm jest wyposażony standardowo w czarny napotnik 

z poliuretanu (nr art. 9760009). Opcjonalnie można 
zamówić napotnik ze skóry syntetycznej (nr art. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex super boss
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i 

nauszników nahełmowych 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-20°C)
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
• wyposażenie w napotnik 9790004 
• regulowane boczne szczeliny wentylacyjne
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

uvex airwing B
Nr art. 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C
Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex super boss
Nr art. 9750020 9750120 9750520
Kolor biały żółty niebieski
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -20°C EN 397, -20°C EN 397, -20°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing B-WR z pokrętłem
Nr art. 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i 

nauszników nahełmowych 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-30°C)
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 

wentylację

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-
wanie (uvex airwing B)

• więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-WR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex thermo boss
• hełm ochronny ze szczelinami do osłon twarzy uvex, ochronników 

słuchu i latarki
• skorupa hełmu z odpornego na działanie wysokich temperatur poliwęglanu
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi (440 V AC i 

+150 °C)
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie 
• wyposażenie w napotnik 9790004
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

uvex airwing B-S
Nr art. 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C
Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex thermo boss
Nr art. 9754000 9754100 9754300
Kolor biały żółty czerwony
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Norma EN 397 EN 397 EN 397

+150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing B-S-WR z pokrętłem
Nr art. 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C EN 397, -30°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i 

nauszników nahełmowych 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-30°C)
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 

wentylację

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-
wanie (uvex airwing B-S)

• więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-S-WR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

Hełmy ochronne
 uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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Czapka zimowa Kominiarka uvex Osłona szyi Chłodząca osłona szyi uvex cooling
Nr art. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Wersja poliester/polar poliester/polar Polar poliester poliester poliester
Kolor jaskrawy żółty jaskrawy pomarańczowy czarny pomarańczowy żółty żółty
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny
Jednostka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
zamówienia

Czapka papierowa Czapki zimowe
Nr art. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Wersja higieniczne czepki dla gości z czapka zimowa z czapka zimowa z czapka zimowa z czapka zimowa z 

miękkiej, przyjemnej tkaniny bawełna i wełna poliester i wełna poliester i wełna bawełna i wełna
Kolor biały granatowy czarny czarny granatowy
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny od S do M od L do XL rozmiar uniwersalny
Jednostka 100 sztuk sztuka sztuka sztuka sztuka
zamówienia

Hełmy ochronne
Akcesoria

Czapka zimowa uvex 
• czapka zimowa do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• materiał zewnętrzny chroni przed wiatrem i wodą
• okalająca taśma odblaskowa
• boczna siatka dla łatwiejszego kontaktu z otoczeniem 

(okolice uszu)
• ocieplający materiał polarowy od wewnątrz

Kominiarka uvex
• kominiarka uvex to idealne uzupełnienie czapki zimowej — 

bezstopniowa regulacja za pomocą zapięcia na rzep

Osłona szyi uvex  
• osłona karku uvex chroni przed brudem, kurzem, odłamkami i 

 promieniowaniem słonecznym
• do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• wyposażenie w zacisk do okularów 9790022 umożliwia przypięcie 

osłony karku do skorupy hełmu uvex pheos

Osłona szyi uvex cooling
• z wyjątkową funkcją chłodzenia — efekt utrzymuje się do 8 godzin, 

ochrona przeciwsłoneczna

9790065
do użytku z hełmem 
ochronnym (hełm nie-
dołączony do zestawu)

9790076
do użytku z hełmem 
ochronnym (hełm nie-
dołączony do zestawu)

9790075
do użytku z hełmem 
ochronnym (hełm nie-
dołączony do zestawu)

9790086
do użytku z hełmem ochronnym 
(hełm niedołączony do zestawu)

Czapki papierowe · Czapki zimowe

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Więźba do uvex super Napotnik do uvex super boss
boss i uvex thermo boss i uvex thermo boss

Nr art. 9790000 9790004
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna tworzywo sztuczne

napotnik
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Więźba IES Napotnik do
do uvex pheos pheos IES 
(nie do pheos E i pheos alpine)

Nr art. 9772001 9760007
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna z materiał tekstylny/pianka

napotnikiem i zaciskiem do
okularów pheos

Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Więźba do Więźba do
uvex pheos E-WR uvex pheos alpine

Nr art. 9760012 9760011
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna sześciopunktowa więźba tekstylna

z opaską z opaską
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Standardowa więźba Więźba do uvex pheos
do uvex pheos i uvex airwing i uvex airwing (nie do uvex 

pheos E) z pokrętłami
Nr art. 9760000 9760001
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna sześciopunktowa więźba tekstylna

napotnik napotnik
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Napotnik do uvex pheos alpine Osłona na pokrętło
i uvex pheos E-WR

Nr art. 9760009 9760014
Wersja PU, skóra poliester
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Więźba do Napotnik do uvex pheos,
uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic,
z pokrętłami uvex airwing i uvex pheos alpine

Nr art. 9780001 9760005
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik

napotnik
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Hełmy ochronne
Akcesoria

Akcesoria do hełmów uvex super boss 
oraz uvex thermo boss

Akcesoria do uvex pheos IES

Akcesoria do uvex pheos E-WR 
i uvex pheos alpine

Akcesoria do uvex pheos, uvex airwing 
i uvex 9780 antistatic

9760000

97600119760012

9760001

9780001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005
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Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do pheos IES i pheos E),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss i uvex thermo boss

Nr art. 9790005
Wersja solidna skórzana konstrukcja z oczkami z tworzywa sztucznego

z metalowymi nitami, regulacja długości
Opakowanie sztuka

Czteropunktowy pasek podbródkowy Skórzany pasek podbródkowy do
do uvex airwing i pheos uvex pheos IES

Nr art. 9790007 9790035
Wersja opaska tekstylna z zapięciem solidna wersja skórzana z

na przycisk, oczkami z tworzywa haczykami z tworzywa sztucznego 
sztucznego i wyściółką części z metalowymi nitami,
podbródkowej z regulacją długości i regulacją długości

Opakowanie sztuka sztuka

Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do 
uvex pheos alpine) uvex pheos E i uvex 9780 antistatic

Nr art. 9790021
Wersja pasek z tkaniny z zapięciem na przycisk, haczyki z tworzywa sztucznego 

i wyściółka części podbródkowej z regulacją długości
Opakowanie sztuka

Mocowanie na okulary (z suwakiem) Uchwyt na ołówek do uvex pheos 
do systemu IES uvex pheos i uvex pheos E

Nr art. 9772002 9790023
Wersja tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne
Opakowanie sztuka sztuka

Klips do gogli do uvex pheos / 
klips do paska podbródkowego do uvex pheos alpine

Nr art. 9790022
Wersja tworzywo sztuczne
Opakowanie sztuka

Uchwyt na wizytówki
Nr art. 9790106
Spis treści 10 uchwytów + 20 wizytówek z PCW
Opakowanie 10 sztuk

Torba na hełm uvex do Zestaw
przechowywania i transportu zaślepek do szczelin hełmu
hełmów ochronnych uvex

Nr art. 9790071 9790077
Wersja poliester tworzywo sztuczne
Opakowanie sztuka sztuka

Hełmy ochronne
Akcesoria

Akcesoria do uvex pheos, uvex pheos alpine,
uvex airwing, uvex 9780 antistatic, 
uvex super boss i uvex thermo boss

9790035

9790007

9790023

9790022
9790106

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002
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KS-6001-DUO
• latarka czołowa LED z dwiema oddzielnymi so-

czewkami do emisji światła punktowego i reflekto-
rowego

• cztery różne tryby świecenia
• zwarta budowa i niewielka waga (115 g)
• źródło energii elektrycznej: Akumulator litowo-jo-

nowy 1,7 h 
• strumień świetlny: maks. 200 lm 
• natężenie oświetlenia: maks. 8500 lx
• czas świecenia:  maks. 11 h
• temperatura użytkowania: od -20°C do +60°C
• w zestawie ładowarka
• çzas ładowania: około 5 h
• stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność)

Nacisnąć wyłącznik Tryby pracy Lumen Zasięg Czas 
świecenia

Światło reflektorowe
Normalny 80 5 m 11 h
Silny 200 10 m 4 h

Światło punktowe
Normalny 80 80 m 11 h
Silny 160 180 m 5,5 h

Latarka czołowa uvex pheos Lights · pheos Lights EX 
• latarka czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflek-

torami zapewniającymi widoczność z daleka i przy 
oświetleniu reflektorowym

• cztery różne tryby świecenia
• zwarta budowa, niewielka masa (80 g), wysoka 

wytrzymałość
• źródło energii elektrycznej: Akumulator 

litowo-jonowy 1,7 h
• strumień świetlny: maks. 115 lm
• natężenie oświetlenia: maks. 6500 lx 
• czas świecenia: maks. 11 h
• temperatura użytkowania: od -20°C do +50°C

• w zestawie ładowarka
• czas ładowania: około 4,5 h
• stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność) 
• 9790063: Dopuszczenie ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Nacisnąć  wyłącznik Tryby pracy Lumen Zasięg Czas 
 świecenia

Światło reflektorowe
Niski 55 5 m 11 h
Wysoki 115 10 m 5,5 h

Światło punktowe
Niski 55 50 m 11 h
Wysoki 115 100 m 5,5 h

Latarka czołowa LED KS-6001-DUO
Nr art. 9790029 
Wersja do hełmów uvex pheos
Opakowanie sztuka

Latarka czołowa LED uvex u-cap sport Adapter do hełmu uvex pheos
Nr art. 9790064 9790069
Wersja do uvex u-cap sport latarka czołowa LED uvex u-cap sport do hełmów uvex pheos

i uvex pheos alpine
Opakowanie sztuka sztuka

Czołówka LED pheos Lights Czołówka LED pheos Lights EX
Nr art. 9790062 9790063
Wersja do hełmów uvex pheos do hełmów uvex pheos – ATEX
Opakowanie sztuka sztuka

Hełmy ochronne
Akcesoria: Latarki czołowe

Latarka czołowa LED u-cap sport · Adapter do hełmu  uvex pheos
• latarka czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflek-

torami zapewniającymi widoczność z daleka i przy 
oświetleniu reflektorowym

• dwa różne tryby świecenia
• zwarta budowa przy bardzo małej wadze 

(55 g bez baterii)
• źródło energii elektrycznej: 3 baterie AAA (należy 

dokupić osobno)
• strumień świetlny: maks. 190 lm
• natężenie oświetlenia: ok. 4000 lx
• czas świecenia: maks. 150 h
• temperatura użytkowania: od -20°C do +45 °C
• klasa ochrony IP 66 (całkowita ochrona przed 

kurzem i silną strugą wody)

Przytrzymać 
 wyłącznik przez 1 s Tryby pracy Lumen Zasięg Czas 

 świecenia

Światło punktowe
Środkowy 40 80 m 70 h
Wysoki 100 110 m 30 h
Niski 5 10 m 150 h

Światło reflektorowe
Wysoki 30 7 m 80 h
Niski 10 3 m 150 h

  Wszystkie latarki czołowe LED 
uvex są wpinane w przednią 
szczelinę hełmów uvex pheos, 
uvex pheos alpine i uvex 9780 
antistatic.

9790062
9790063

9790064

9790069

9790029
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Suprabeam V3air
Nr art. 9790213
Wersja z opaską; z art. 9790214 pasuje do wszystkich hełmów uvex
Opakowanie sztuka

Uniwersalna opaska silikonowa
Nr art. 9790214
Wersja do latarki Suprabeam V3air
Opakowanie sztuka

Hełmy ochronne
Akcesoria

Latarka Suprabeam V3air
• latarka czołowa LED z możliwością regulacji 

kąta padania światła punktowego i reflekto-
rowego

• płynna regulacja ściemnienia w zakresie od 
180 do 8 lm

• dwa różne tryby świecenia
• mocna konstrukcja przy niewielkiej masie 

(148 g); wyważenie z akumulatorem z tyłu
• źródło energii elektrycznej: Akumulator 

litowo-polimerowy 1,4 Ah

• strumień świetlny: maks. 320 lm
• czas świecenia: maks. 100 h
• temperatura użytkowania: od -30°C do +60°C
• klasa ochrony IPX4 (ochrona przed bryzgami 

wody)
• regulacja kąta padania światła: Oświetlenie 

na odległość lub bezpośrednio przed użyt-
kownikiem we wszystkich kierunkach)

• zasięg 210 m

Uniwersalna opaska silikonowa do 
latarki Suprabeam V3air
• do mocowania do wszystkich hełmów ochronnych uvex
• zapobiega ześlizgiwaniu się latarki z hełmu 

9790213

9790214
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Osłony i ochrona twarzy
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Osłony twarzy, oznaczenia i normy
odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji

Poliwęglanowe szybki z powłoką uvex 
supravision excellence
Poliwęglan odznacza się wysoką odpornością. Powlekane szybki są 
odporne na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporne na 
zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. odpor-
ność na zaparowanie nie słabnie z czasem. Dzięki efektowi nano-clean 
szybki czyści się wyjątkowo łatwo i są one mniej podatne na zanie-
czyszczenia.

Szybki z octanu celulozy
Szybki osłon twarzy z octanu celulozy są odpowiednie do ochrony 
przed substancjami chemicznymi.

Nylonowe kratki
Są lekkie i nie przewodzą prądu, a przy tym są bardzo elastyczne i wy-
trzymałe, dzięki czemu znajdują zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie.

Kratka ze stali szlachetnej
Są wytrzymałe i odznaczają się rewelacyjną stabilnością i trwałością. 
Kratka ze stali szlachetnej zapewnia większą przepuszczalność światła 
niż nylonowa i stosowana jest podczas bardziej wymagających czynno-
ści mechanicznych w rolnictwie i leśnictwie.

Oznaczenie na 
oprawce

Oznaczenie na 
szybce

Oznaczenia wg DIN EN 166

Szczegółowy opis 
oznaczeń na  oprawce i 
szybce  znajduje się na 
stronie 17 

EN 166 — Ochrona indywidualna oczu
Norma europejska EN 166 opisuje wszystkie wymagania dotyczące ogólnej ochrony oczu. Osłony twarzy zgodne z normą EN 166 składają się 
z oprawki i szybki.

Przegląd norm
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EN 1731 – Siatkowe ochrony oczu i twarzy
Norma europejska EN 1731 opisuje wszystkie wymagania dotyczące indywidualnej 
ochrony oczu i twarzy z materiałów tekstylnych. Osłony twarzy zgodne z normą
EN 1731 składają się z oprawki i szybki.

Informacje techniczne na oprawce i szybce są podane według EN 1731 
w następującej kolejności:
• znak identyfi kacyjny producenta
• numer normy europejskiej
• symbol wytrzymałości mechanicznej

Oznaczenia i normy

EN 170 — Filtry chroniące przed nadfioletem
W ramach standardów dotyczących specjalnych wymagań produkto-
wych norma EN 170 wyznacza poziomy ochrony i wymogi odnośnie 
przepuszczalności fi ltrów ochronnych UV. Zbyt długie działanie światła 
ultrafi oletowego na soczewkę oka może pozbawić ją jasności widzenia. 

Może to spowodować problemy z wzrokiem lub jego utratę. Szybki 
osłon twarzy zgodne z normą EN 170 spełniają zatem wymagania doty-
czące skuteczności ochrony, niezbędnej w celu ochrony oka podczas 
prac związanych z działaniem promieniowania ultrafi oletowego.

GS-ET 29
W przypadku prac przy instalacjach i narzędziach znajdujących się pod 
napięciem musi zostać uwzględnione ryzyko wynikające z zagrożeń 
wywołanych łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny powstaje z reguły 
w efekcie zwarcia między przewodnikami elektrycznymi.
Procedura GS-ET 29 służy do badania i certyfi kacji osłon twarzy 
spełniających dodatkowe wymaganie elektroizolacji. Chodzi tutaj o 

produkt kategorii 3, która oznacza występowanie zagrożenia poważny-
mi urazami lub śmiercią. 
Na podstawie parametrów łuku elektrycznego podanych w certyfi kacie 
produktu można rozpoznać, do jakich zastosowań jest odpowiedni. 
Rozróżniane są dwie klasy: klasa 1 – do 4 kA i klasa 2 – do 7 kA. 

Ochrona przed łukiem elektrycznym Przepuszczalność światła dziennego > 50% i < 75%*

Ochrona przed łukiem elektrycznym do 4 kA Ochrona przed łukiem elektrycznym do 7 kA

Przepuszczalność światła dziennego ≥ 75% Ochrona przed łukiem elektrycznym

Oznaczenie według GS-ET 29

Wytrzymałość mechaniczna

Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Podwyższona wytrzymałość (tylko filtr)

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)

T Przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

Przed Po łuku elektrycznym 7 kA

8 1 0 8 2 1
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Innowacyjny system ochrony twarzy. 
Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budo-
wą anatomiczną człowieka. Środek ciężkości znajduje się 
na środku głowy, wspomagając naturalną postawę ciała. 
Wąska konstrukcja zapewnia optymalną swobodę ruchów, 
a wytrzymała osłona twarzy z poliwęglanu dobre widzenie. 

Dzięki powłokom uvex szybka jest po wewnętrznej stronie 
odporna na zaparowanie, a po zewnętrznej odznacza się 
wysoką odpornością na zarysowanie i działanie substancji 
chemicznych. uvex UV400 zapewnia maksymalną możliwą 
ochronę przed promieniowaniem UV. Dzięki szerokiemu wa-
chlarzowi akcesoriów system dostosowuje się do indywidu-
alnych wymagań i jest bardzo wszechstronny.

Osłona twarzy o wymiernej redukcji obciążenia
uvex i-gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyny produkt wyróżnia się ergonomicznym 
kształtem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku ochrony twarzy oznacza to przyjemność noszenia i optymal-
ną swobodę ruchu — aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną swobodę.

uvex pheos faceguard

uvex i-gonomics
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Obliczanie Relief Indexu:
Index stanowi średnią trzech składowych 
indeksu (IW): siły, wagi i mikroklimatu – i 
może wynosić od 0 (= źle) do 5 (= idealnie).   

Więcej informacji na temat 
systemu produktu 
uvex i-gonomics.

Metoda pomiaru:
Wyznaczenie momentu obrotowego 
na odcinku szyjnym* 

Wynik pomiaru:
Moment obrotowy = 0,4 Nm (IW 4,0)

odciążenie głowy i karku,  mniejsze 
zmęczenie

Metoda pomiaru:
Badanie porównawcze uvex „AntiFog”

Wynik pomiaru:
Przeciwdziałanie zaparowaniu = 
29 punktów (IW 4,8)

Brak zaparowania nawet w ekstremal-
nych warunkach atmosferycznych

Metoda pomiaru:
Ważenie osłony twarzy bez 
ochronników słuchu

Wynik pomiaru:
Masa produktu = 391 g (IW 3,9)

Przyjemność noszenia, 
większa skuteczność

4,23
RI

siła 4,0 

mikro klimat 4,8

waga 3,9 

20°

0
0,8 Nm

5
0,3 Nm

4,0

0
0 pt

5
30 pt

4,8

0
700 g

5
300 g

3,9
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uvex pheos uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 2
Nr art. 9906002 9906005 9906007
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z uchwytami mechanicznymi certyfikowany jako wizjer klasy 1 certyfikowany jako wizjer klasy 2
do ohrony przed łukiem elektrycznym do ohrony przed łukiem elektrycznym
z uchwytami mechanicznymi z uchwytami mechanicznymi

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka czarna czarna czarna

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400 PC niebieska, UV 400

2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie zbiorcze karton, 24 szt. karton, 24 szt. karton, 14 szt.
Wymienna szybka 9906013, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek 9906012, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek 9906017, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic
Nr art. 9906003 9906006 9906008
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z uchwytami magnetycznymi certyfikowany jako wizjer klasy 1 certyfikowany jako wizjer klasy 2
do ohrony przed łukiem elektrycznym do ohrony przed łukiem elektrycznym
z uchwytami magnetycznymi z uchwytami magnetycznymi

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka czarna czarna czarna

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400 PC niebieska, UV 400

2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie zbiorcze karton, 20 szt. karton, 20 szt. karton, 14 szt.
Wymienna szybka 9906013, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek 9906012, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek 9906017, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

Osłony i ochrona twarzy
osłony twarzy uvex pheos

Typowy sys-
tem hełmu

System heł-
mów pheosIdealna „pozycja spoczynkowa” osłony twarzy 

i ochronników słuchu
Gdy osłona twarzy nie jest potrzebna, można ją unieść nad skorupę hełmu. Z kolei ochron-
niki słuchu można ustawić w pozycji odkładania, składając je do tyłu. Wszystko ściśle do 
siebie przylega i jest optymalnie wyważone nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi nie 
są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia to wygodę noszenia i maksymalną swobodę ruchów.

Niezawodna ochrona twarzy
odporna na zaparowanie i zarysowania osłona twarzy z wysokogatunkowego poliwęglanu 
spełnia najwyższe wymogi pod względem estetycznym. Osłona twarzy idealnie pasuje do 
hełmu: odlewana wtryskowo przezroczysta osłona chroni przed wnikaniem cząsteczek do 
jej wnętrza. 

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006

9906008
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Osłony i ochrona twarzy
osłony twarzy uvex pheos

Magnetyczny i mechaniczny system zapięcia
Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on 
wpinany w boczne szczeliny hełmu i pozostaje tam trwale przymocowany. 

W przypadku magnetycznego systemu zapięcia elementy dodatkowe, osłonę twarzy i 
ochronniki słuchu, można w dowolnym momencie wymontować. Osłona twarzy odpinana 
jest przez naciśnięcie bocznego zapięcia. W przypadku ponownego montażu elementy 
zatrzaskują się samoczynnie. Podczas montażu i zdejmowania akcesoriów, hełm może 
cały czas pozostawać na głowie. 

W przypadku mechanicznego systemu zapięcia ochronniki słuchu można w dowolnym 
momencie wymontować za pomocą zapięcia bagnetowego. Mechaniczna osłona twarzy 
pozostaje trwale przymocowana na hełmie. 

Osłona twarzy uvex pheos
• poliwęglanowe osłony twarzy z powłoką uvex supravision excellence
• osłona twarzy jest odporna na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjąt-

kowo odporna na zarysowania i na działanie substancji chemicznych 
od zewnątrz. odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem

• łatwość czyszczenia za sprawą efektu nano-clean
• dostępne są dwie wersje mocowania: mechaniczne ramiona dźwigni 

lub automatyczna blokada magnetyczna
• osłony twarzy 9906002 i 9906003 pasują do następujących przemy-

słowych hełmów ochronnych:
- uvex pheos B-S-WR 
- uvex pheos E-S-WR
-  Hełm ochronny do pracy na wysokości uvex pheos alpine 

(wymagany adapter osłony twarzy nr art. 9790067)

• osłony twarzy uvex pheos SLB 1 (9906005 i 9906006) oraz uvex 
pheos SLB 2 (9906007 i 9906008) pasują tylko do przemysłowego 
hełmu ochronnego uvex pheos E-S-WR

• możliwa wymiana szybek
• spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170
• dopuszczenie do obszarów zastosowania 3 (ciecze) i 9 (gorące ciała 

stałe i ciekły metal)
• osłony twarzy uvex pheos SLB 1 są klasyfi kowane jako ochrona przed 
łukiem elektrycznym klasy 1 (4 kA) według procedury GS-ET 29

• osłony twarzy uvex pheos SLB 2 są klasyfi kowane jako ochrona przed 
łukiem elektrycznym klasy 2 (7 kA) według procedury GS-ET 29

• możliwości zestawiania są przedstawione na następnej stronie 
(strona 128)

Magnetyczny system zapięcia osłony 
twarzy i ochronników słuchu

Mechaniczny system zapięcia osłony 
twarzy i ochronników słuchu



128

Adapter do mocowania osłony twarzy
Nr art. 9790067
Wersja do połączenia z hełmem ochronnym do prac na wysokości uvex pheos alpine

do wetknięcia po wewnętrznej stronie części czołowej osłony twarzy 
(zestaw nie zawiera osłony twarzy)

Jednostka sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
zamówienia

Magnetyczny adapter do hełmu
Nr art.  9790078
Wersja adapter do hełmu z założonymi ochronnikami słuchu uvex pheos K2H magnet

(2600215) bez osłony twarzy, jest potrzebny tylko w przypadku
niestosowania osłony twarzy

Jednostka Para, pakowane parami w foliową torebkę
zamówienia

Ochrona przed słońcem/deszczem
Nr art. 9790074
Wersja do ochrony przed słońcem i deszczem, zakładana po stronie wewnętrznej

część czołowa osłony twarzy, nie pasuje do osłon twarzy
uvex pheos SLB 1 i uvex pheos SLB 2

Jednostka sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
zamówienia

Materiałowy pokrowiec na osłony twarzy
Nr art. 9954362
Wersja pokrowiec do przechowywania i przenoszenia osłon twarzy uvex i

hełmów uvex, czarny
Jednostka sztuka, luzem
zamówienia

Osłony i ochrona twarzy
osłony twarzy uvex pheos — możliwości zestawiania i akcesoria

Akcesoria do osłony twarzy uvex pheos

Możliwości zestawiania osłon twarzy uvex pheos

Nr art. Ramka osłony twarzy Osłona twarzy Ochrona Pasujące hełmy Ochronniki słuchu

9906002 Mechaniczna Poliwęglan, 
 bezbarwna

przed czynnikami 
mechanicznymi 
(np. iskry, odłamki) Wszystkie hełmy 

uvex pheos z krót-
kim daszkiem

uvex pheos alpine 
(z adapterem 
osłony twarzy 
9790067)

2600214

9906003 Magnetyczna Poliwęglan, 
 bezbarwna

przed czynnikami 
mechanicznymi 
(np. iskry, odłamki)

2600215

9906005 Mechaniczna Poliwęglan, 
bezbarwna z 
absorberem UV

Przed łukiem 
elektrycznym do 
4 kA

uvex pheos 
E-S-WR

2600214

9906006 Magnetyczna Poliwęglan, 
bezbarwna z 
absorberem UV

Przed łukiem 
elektrycznym do 
4 kA

2600215

9906007 Mechaniczna Poliwęglan, nie-
bieska z absorbe-
rem UV i częścią 
podbródkową

Przed łukiem 
elektrycznym do 
7 kA

2600214

9906008 Magnetyczna Poliwęglan, nie-
bieska z absorbe-
rem UV i częścią 
podbródkową

Przed łukiem 
elektrycznym do 
7 kA

2600215

9790067

9790074

9954362

9790078
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Szybka osłony twarzy 9790
Nr art. 9790048
Wersja brak powłoki

certyfikowana jako wizjer klasy 1 do ohrony przed łukiem elektrycznym
montowana w oprawce nahełmowej 9790047

Norma EN 166, EN 170, GS-ET 29
Szybka PC bezbarwna, UV 400

2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Jednostka sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie karton, 
zbiorcze 100 szt.

Oprawka nahełmowa do Adapter
osłony twarzy 9790 osłony twarzy 9790

Nr art. 9790047 9924010
Wersja oprawka nahłmowa adaptera do montażu osłony twarzy

osłona twarzy 9790 (9790048) bez nauszników nahełmowych
Oprawka czarny

W 166 3 8-1 9 B CE 0196
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo

w foliowy woreczek w foliowy woreczek
Opakowanie karton, karton, 
zbiorcze 90 szt. 500 szt.

9725 9726
Nr art. 9725514 9726014
Wersja szybka z octanu celulozy szybka z poliwęglanu

wewnętrzna strona odporna na zaparowanie brak powłoki
grubość materiału: 1 mm grubość materiału: 1 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny czarny

W 166 3-F CE W 166 3-B CE
Szybka CA bezbarwna, UV 380 PC bezbarwna, UV 400

2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 B CE
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo

w foliowy woreczek w foliowy woreczek
Opakowanie karton, karton, 
zbiorcze 20 szt. 20 szt.
Wymienna szybka 9050517 9723017

Osłony i ochrona twarzy
9790 · 9725 · 9726 · Osłony twarzy do prac leśnych

uvex 9725 · uvex 9726
• osłony twarzy z poliwęglanu i octanu celulozy z adapterami 

do montażu w bocznych szczelinach hełmu
• łatwa wymiana szybki
• nie można łączyć z ochronnikami słuchu
• nadaje się do hełmów uvex airwing i uvex superboss

  Zestaw nie zawiera hełmu!

Osłona twarzy do prac leśnych uvex pheos
• siatkowa osłona twarzy z metalu przeznaczona do prac leśnych
• nadaje się do hełmu uvex pheos ABS 
• oznaczenie osłony twarzy: W EN 1731:2006-F

Dalsze informacje na stronie 110/111.

 uvex 9790
• osłona wykonana z wytrzymałego poliwęglanu do przemysłowych 

hełmów ochronnych airwing i pheos oraz nauszników nahełmowych 
3200H, K1H i K2H

• w przypadku prac w obrębie instalacji elektrycznych musi zostać do-
brany odpowiedni hełm elektroizolacyjny z dielektrycznymi nausznika-
mi naełmowymi

• szybkę osłony twarzy, oprawkę nahełmową i adapter należy zamówić 
jako oddzielne części

• do połączenia hełmu i osłony twarzy (bez nauszników nahełmowych) 
potrzebne są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

  Zestaw nie zawiera hełmu, oprawki nahełmowej i ochronników słuchu.

9790047

9790048

9924010

9725514
9726014
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uvex pheos faceguard
System ochrony twarzy

Innowacyjna ochrona twarzy bez hełmu. System składa 
się z uchwytu nagłownego o regulowanej wysokości oraz 
szerokości i wysokiej jakości osłony twarzy z poliwęglanu. 
Osłona twarzy zachowuje przez długi czas odporność na 
zaparowanie dzięki specjalnej powłoce i może być bloko-
wana w dowolnej pozycji. Specjalny mechanizm obrotowy 
umożliwia szybkie przypinanie i odpinanie ochronników 
słuchu. W ten sposób system można dostosować do bieżą-
cych potrzeb.

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/pheosfaceguard 
(lub poprzez skanowanie kodu QR).

Zalety uvex pheos faceguard:
•  fabrycznie zmontowany system ochrony twarzy — gotowy do użytku
• szerokie pole i najwyższa optyczna jakość widzenia
•  mocna poliwęglanowa osłona z powłoką uvex supravision excellence odporną na 

zaparowanie i zarysowania
•  niewielka masa, płaska konstrukcja i optymalne położenie środka ciężkości odciążają-

ce kręgosłup
• modułowy system z możliwością rozbudowy
• możliwość wymiany poszczególnych elementów
•  komfort noszenia także z okularami korekcyjnymi i półmaskami do ochrony dróg 

oddechowych

Szczegółowe informacje o systemie uvex

Więźba i napotnik
Wygodnie dostosowuje 
się do owalu głowy

Zdejmowane 
ochronniki 
słuchu
Dla dodatkowej 
ochrony

System regulowany za pomocą 
pokręteł z szeroką nakładką na 
kark
Płynna regulacja szerokości jedną 
ręką za pomocą pokręteł zapewnia 
indywidualne dopasowanie i wygo-
dę noszenia.
Do obwodów głowy od 52 do 64

Osłona twarzy z mocnego 
poliwęglanu Zewnętrzna strona 
odporna na zadrapania, we-
wnętrzna strona odporna na 
zaparowanie, ochrona UV400

Regulacja wysokości systemu umożliwia 
dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Unieruchomienie 
osłony twarzy pod 
dowolnym kątem
Możliwa wymiana 
szybek

Środek ciężkości na 
środku głowy
odciążenie mięśni szyi 
i kręgosłupa
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uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard z ochroną słuchu
Nr art. 9790211 9790212
Wersja zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52–64 cm, zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52–64 cm, 

poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, 
bez ochronników słuchu z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB), dalsze informacje na stronie 99

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352
Oprawka W 166 39B CE W 166 39B CE 
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo w karton sztuka, pakowane pojedynczo w karton

Więźba Napotnik Szybka do osłony twarzy Ochrona przeciwsłoneczna Ochronniki słuchu K1P
Nr art. 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216
Wersja więźba z tworzywa sztucznego telstylny szybka z poliwęglanu do ochrony przed słońcem i deszczem ochronniki słuchu do

dla obwodów głowy 52–64 cm powłoka uvex supravision excellence uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Jednostka sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo para, pakowane parami
zamówienia w foliowy woreczek w foliowy woreczek w foliowy woreczek w foliowy woreczek w kartonik

 Czy wiesz, że nasz kręgosłup szyjny już przy zerowym kącie nachylenia jest poddany obcią-
żeniu między cztery a pięć kilogramów? A im bardziej go pochylamy, co często zdarza się 
podczas wykonywania pracy, tym większe jest jego obciążenie. 
Więcej przeczytasz na blogu ekspertów uvex na stronie uvex-safety.com/blog

Konstrukcja zapewniająca ochronę twarzy i kręgosłupa szyjnego
Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budową anatomiczną człowieka. 
System ochrony twarzy jest tak wyważony, aby opierał się na środku głowy. Dzięki 
niewielkiej masie i optymalnie położonemu środkowi ciężkości, który utrzymuje głowę w 
naturalnej pozycji, osłona nie powoduje przeciążenia kręgosłupa szyjnego ani pleców. 
Wąska konstrukcja i szerokie pole widzenia sprzyjają utrzymaniu naturalnej pozycji 
kręgosłupa szyjnego. 

uvex pheos faceguard
System ochrony twarzy

Akcesoria

9906013 26002169790074

9790211 9790212
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Ochrona twarzy 9705 Ochrona twarzy 9706 Ochrona twarzy 9707 Ochrona twarzy 9708
Nr art. 9705014 9706514 9707014 9708514
Wersja brak powłoki wewnętrzna strona brak powłoki wewnętrzna strona

odporna na zaparowanie odporna na zaparowanie
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarna czarna czarna czarna

W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE
Szybka CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, UV 380

2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 15 szt. 15 szt. 10 szt. 10 szt.
Wymienna szybka 9060017 9050517 9060017 9050517

uvex ultrasonic
Nr art. 9302510
Wersja uvex supravision extreme

ograniczona wentylacja
Norma EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna

UV 400
2C-1,2 W 1 B KN CE

Opakowanie 4 szt.

uvex ultravision
Nr art. 9301544
Wersja wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty

W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwna, UV 380

2-1,2 W 1 FN CE
Opakowanie 4 szt.

Osłony i ochrona twarzy
Ochrona twarzy · Gogle ochronne

uvex 9705 · uvex 9706
• osłony twarzy z octanu celulozy z wbudo-

waną częścią czołową
• łatwa wymiana szybki
• nie można łączyć z hełmami ochronnymi
• mechanizm podnoszenia szyby z płynną 

regulacją
• możliwość wygodnego ustawienia obwodu 

głowy za pomocą zapięcia obrotowego

uvex 9707 · uvex 9708
• osłony twarzy z octanu celulozy z wbudo-

waną częścią czołową i dodatkową osłoną 
głowy z odpornego na uderzenia polistyrenu

• łatwa wymiana szybki
• mechanizm podnoszenia z płynną regulacją
• możliwość wygodnego ustawienia obwodu 

głowy za pomocą zapięcia obrotowego

Gogle ochronne uvex z 
uchwytem na hełm

  Zestaw nie zawiera hełmu ani ochronników 
słuchu!

  Do montażu gogli ochronnych bez ochron-
ników słuchu wymagane są dodatkowe 
adaptery:
Nr art. 9924010

9705014 9707014

9706514 9708514

9301544

9302510



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ – –

– – – – – – – – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

– – – – – – ■ – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ –

■ ■ ■ – – – ■ – –

■ ■ ■ – – – – – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

– – – – – – ■ – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

– – ■ – – ■ – – ■

– – – – – ■ – – –

– – – – – ■ – – –

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

uv
ex

 p
he

os
 B

uv
ex

 p
he

os
 B

-W
R

uv
ex

 p
he

os
 B

-S
-W

R

uv
ex

 p
he

os
 E

uv
ex

 p
he

os
 E

-W
R

uv
ex

 p
he

os
 E

-S
-W

R

uv
ex

 p
he

os
 IE

S

uv
ex

 p
he

os
 al

pi
ne

133

Akcesoria
uvex pheos 

9760000 Więźba standardowa

9760001 Więźba z pokrętłem 

9760011 Więźba pheos alpine

9760012 Więźba uvex pheos E-WR 

9772001 Więźba IES 

9780001 Więźba antystatyczna z pokrętłem

9760009 Napotnik uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR

9760007 Napotnik IES

9760005 Napotnik ze skóry syntetycznej

9790035 Skórzany pasek podbródkowy IES

9790005 Skórzany pasek podbródkowy 

9790021 Czteropunktowy pasek podbródkowy

9790023 Uchwyt na długopis 

9772002 Zacisk do okularów IES

9790022 Zacisk do gogli

9790065 Czapka zimowa, żółta 

9790066 Kominiarka

9790068 Czapka zimowa, pomarańczowa

9790075 Osłona karku, pomarańczowa

9790076 Osłona karku, żółta 

9790086 Chłodząca osłona karku

9790106 Uchwyt na wizytówki

9906002  Osłona twarzy uvex pheos9906003
9906005  Osłona twarzy uvex pheos SLB19906006
9906007  Osłona twarzy uvex pheos SLB29906008

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

9790062 Czołówka LED pheos Lights

9790063 Czołówka LED pheos Lights EX

9790029 Czołówka LED KS-6001 Duo 

9790213 Latarka Suprabeam V3air

9790064 Lampa czołowa LED u-cap sport 

9790069 Adapter do hełmu uvex pheos

■  Standardowy element zestawu ■  Kompatybilne –  Niekompatybilne
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Akcesoria
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 Więźba standardowa

9760001 Więźba z pokrętłem

9790000 Więźba do uvex super boss / uvex thermo boss

9760005 Napotnik, ze skóry syntetycznej

9790004 Napotnik do uvex super boss / uvex thermo boss

9790005 Skórzany pasek podbródkowy

9790007 Czapka zimowa, pomarańczowa

9790065 Czapka zimowa, żółta

9790066 Kominiarka

9790068 Kaptur zimowy, pomarańczowy

9790075 Osłona karku, pomarańczowa

9790076 Osłona karku, żółta

9790086 Chłodząca osłona karku

9790047 Oprawka nahełmowa uvex 9790

9790048 Szybka uvex 9790

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

■  Standardowy element zestawu ■  Kompatybilne –  Niekompatybilne
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Hełmy ochronne dostosowane do wizerunku firmy
Hełmy ochronne na zamówienie

Tampondruk na hełmie
(od 1 do 5 kolorów)

Miejsca nadruku na przykładzie uvex pheos.

Jakie są możliwości personalizacji?
Z przyjemnością udzielimy Ci porady w zakresie możliwości technicz-
nych związanych z personalizacją hełmów ochronnych.

Haft i nadruk
Miejsca haftu i nadruku na przykładzie uvex u-cap sport. 

Obowiązują następujące warunki ramowe:

• Minimalna wielkość zamówienia: 25 czapek.

• Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.

• Liczba kolorów w hafcie: maks. 14.

• Tekstylna czapka w kolorze specjalnym: od 1000 szt.

• Wymagany plik wektorowy (.eps, .ai) i plik grafi czny (.jpg, .pdf) na wzór.

Personalizacja na hełmu uvex pheos, uvex airwing, 
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Kolor specjalny od 300 sztuk za dopłatą
od 600 sztuk wliczone w cenę

od 600 sztuk 
wliczone w cenę

Nowy wariant:

–  wariant elektroizolacyjny lub 
chemoodporny w kolorze z obecnej 
oferty

od 300 sztuk

–  wariant ze skróconym daszkiem w 
kolorze z obecnej oferty

od 100 sztuk

–  inna więźba i pasek podbródkowy w 
hełmu z obecnej oferty

od 25 sztuk

Uszlachetnienie:  Nadruk, naklejka, 
zestaw odblaskowy

od 25 sztuk
Wielkość ponownego zamówienia: 
25 szt.

Personalizacja czapek ochronnych

Kolor specjalny od 1000 sztuk

Nowy wariant:

 – z kolorem z obecnej oferty od 600 sztuk

Uszlachetnienie: Haft, nadruk od 25 sztuk

Hełmy i czapki ochronne uvex można spersonalizować zgodnie z dowolnymi 
 życzeniami, aby ujednolicić wygląd pracowników zgodnie z wizerunkiem fi rmy. 

Na wszelkie pytania może odpowiedzieć serwis uvex.
Tel. +49 911 9736-0 · e-mail: Individualisierung@uvex.de
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uvex u-cap sport
Gwarancja ochrony głowy i sportowy styl

Wbudowane elementy amor-
tyzujące o strukturze plastra 
miodu
Całą funkcję ochrony wymaga-
ną w normie EN 812 gwaran-
tuje specjalnie opracowana 
konstrukcja nośna o strukturze 
plastra miodu z wbudowanymi 
elementami amortyzującymi. 

Czołówka LED uvex u-cap sport 
z mocowaniem na magnes
• Łatwa obsługa: dzięki magnetycznemu mocowa-

niu, czołówkę można łatwo i szybko przypiąć do 
czapki uvex u-cap sport i od niej odpiąć.

• Skręcając przegub, można skierować światło 
latarki w dowolną stronę.

• Różne poziomy natężenia światła.

Płynna regulacja
uvex u-cap sport można 
szybko i bezpiecznie 
dopasować za pomocą 
rzepu. 

Niezawodnie chroni i cieszy oko: uvex u-cap sport to innowacyjna czapka 
ochronna zgodna z normą EN 812 o sportowym fasonie baseballówki. Ergono-
miczny kształt twardej skorupy ze zintegrowanymi elementami amortyzującymi 
zapewnia bezpieczeństwo i optymalny komfort noszenia. Aby zapewnić człon-
kom zespołu jednolity wizerunek, model ten jest również dostępny jako stan-
dardowa czapka z daszkiem przeznaczona dla osób pracujących w miejscach, 
w których ochrona głowy nie jest obowiązkowa.

Elastyczność
zainspirowana pancerzem

uvex u-cap sport zyskuje dodatkową 
elastyczność dzięki skorupie o budowie 

pancerza pancernika i zgodnie z zasada-
mi ergonomii dopasowuje się do różnych 

obwodów i owali głowy. 
Przedłużone wycięcie w okolicy uszu uła-

twia stosowanie ochronników słuchu.
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uvex u-cap sport
Nr art. 9794409 9794403 9794404 9794442 9794422 9794424
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny z krótkim daszkiem (4 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej, 

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Nr art. 9794400 9794401 9794402 9794443 9794423 9794425
Wersja z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny z długim daszkiem (7 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej, 

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Więźba uvex u-cap sport
Nr art. 9794415
Wersja miękka, wygodna więźba z tkaniny siateczkowej

zapewnia wysoki komfort noszenia czapek ochronnych uvex u-cap sport
Norma EN 812
Kolor czarny
Rozmiar rozmiar uniwersalny
Opakowanie sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt.

Baseballówka
Nr art. 9794110 9794111
Wersja z długim daszkiem (7 cm), z krótkim daszkiem (4 cm),

bez skorupy bez skorupy
Kolor czarny czarny
Rozmiar od 55 do 63 cm od 55 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap sport
Bogactwo wariantów do wielu zastosowań

uvex u-cap sport 

Więźba uvex u-cap sport Baseballówka

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje 
do wszystkich czapek u-cap sport 
Warianty dostępne na stronie 119.

9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425

9794110

9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424

9794415
9794111
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uvex u-cap sport
Nr art. 9794407 9794408
Wersja z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS,

tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812
Kolor granatowy granatowy
Rozmiar od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap sport vent
Nr art. 9794430 9794420 9794421
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, 

tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Nr art. 9794444 9794416 9794417
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej,

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap sport hi-viz
Nr art. 9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny w kolorach sygnalizacyjnych określonych w normie EN 471 – 

zapewnia większą widoczność oraz bezpieczeństwo użytkownika
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor jaskrawy żółty jaskrawy żółty jaskrawy żółty jaskrawy pomarańczowy jaskrawy pomarańczowy jaskrawy pomarańczowy
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap
uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport hi-viz

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje 
do wszystkich czapek u-cap sport 
Warianty dostępne na stronie 119.

9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794490
9794491
9794492

9794480
9794481
9794482
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Hełmy ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9770036 uvex pheos E-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 109

9770120 uvex pheos E Hełm ochronny żółty 108

9770126 uvex pheos E Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9770130 uvex pheos E-WR Hełm ochronny żółty 108

9770131 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny żółty 108

9770136 uvex pheos E-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9770230 uvex pheos E-WR Hełm ochronny pomarańczowy 108

9770231 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny pomarańczowy 108

9770330 uvex pheos E-WR Hełm ochronny czerwony 108

9770331 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny czerwony 108

9770430 uvex pheos E-WR Hełm ochronny zielony 108

9770431 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny zielony 108

9770530 uvex pheos E-WR Hełm ochronny niebieski 108

9770531 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny niebieski 108

9770830 uvex pheos E-WR Hełm ochronny ciemnoszary 108

9770832 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny ciemnoszary 108

9770931 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny czarny 108

9772001 Akcesoria Więźba IES 117

9772002 Akcesoria Zacisk do okularów 118

9772020 uvex pheos B Hełm ochronny biały 107

9772026 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 109

9772030 uvex pheos B-WR Hełm ochronny biały 107

9772031 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny biały 107

9772035 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 109

9772038 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 109

9772040 uvex pheos IES Hełm ochronny biały 106

9772071 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Hełm ochronny biały 111

9772120 uvex pheos B Hełm ochronny żółty 107

9772126 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9772130 uvex pheos B-WR Hełm ochronny żółty 107

9772131 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny żółty 107

9772137 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9772138 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9772140 uvex pheos IES Hełm ochronny żółty 106

9772171 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Hełm ochronny żółty 111

9772220 uvex pheos B Hełm ochronny pomarańczowy 107

9772226 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi pomarańczowy 109

9772230 uvex pheos B-WR Hełm ochronny pomarańczowy 107

9772236 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi pomarańczowy 109

9772240 uvex pheos IES Hełm ochronny pomarańczowy 106

9772271 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Hełm ochronny pomarańczowy 111

9772320 uvex pheos B Hełm ochronny czerwony 107

9772326 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czerwony 109

9772330 uvex pheos B-WR Hełm ochronny czerwony 107

9772332 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny czerwony 107

9772340 uvex pheos IES Hełm ochronny czerwony 106

9772371 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Hełm ochronny czerwony 111

9772430 uvex pheos B-WR Hełm ochronny zielony 107

9772520 uvex pheos B Hełm ochronny niebieski 107

9772526 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czerwony 109

9772530 uvex pheos B-WR Hełm ochronny niebieski 107

9772531 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny niebieski 107

9772537 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi niebieski 109

9772538 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi niebieski 109

9772540 uvex pheos IES Hełm ochronny niebieski 106

9772832 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny ciemnoszary 107

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9050517 Akcesoria Wymienna szybka, CA, odporna na 

zaparowanie
bezbarwna 129/132

9060017 Akcesoria Wymienna szybka, CA bezbarwna 132

9301544 uvex ultravision Gogle ochronne z uchwytem na hełm szary 
 przezroczysty

132

9302510 uvex ultrasonic Gogle ochronne z uchwytem na hełm niebieski, szary 132

9705014 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 132

9706514 Akcesoria Osłona twarzy, CA, odporna na 
 zaparowanie

bezbarwna 132

9707014 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 132

9708514 Akcesoria Osłona twarzy, CA, odporna na 
 zaparowanie

bezbarwna 132

9723017 Akcesoria Wymienna szybka, PC bezbarwna 129

9725514 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 129

9726014 Akcesoria Osłona twarzy, PC bezbarwna 129

9750020 uvex super boss Hełm ochronny biały 114

9750120 uvex super boss Hełm ochronny żółty 114

9750520 uvex super boss Hełm ochronny niebieski 114

9754000 uvex thermo boss Hełm ochronny biały 115

9754100 uvex thermo boss Hełm ochronny żółty 115

9754300 uvex thermo boss Hełm ochronny czerwony 115

9760000 Akcesoria Więźba standardowa 117

9760001 Akcesoria Więźba z pokrętłem 117

9760005 Akcesoria Napotnik, eko-skóra 117

9760007 Akcesoria Napotnik, tkanina/pianka 117

9760009 Akcesoria Napotnik pheos ABS 111/117

9760011 Akcesoria Więźba do uvex pheos alpine 117

9760012 Akcesoria Więźba do uvex pheos E-WR 117

9760106 Akcesoria Zamienna więźba pheos ABS 111

9760107 Akcesoria Więźba faceguard 131

9760108 Akcesoria Napotnik do więźby 131

9762020 uvex airwing B Hełm ochronny biały 114

9762021 uvex airwing B-S Hełm ochronny biały 115

9762030 uvex airwing B-WR Hełm ochronny biały 114

9762031 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny biały 115

9762120 uvex airwing B Hełm ochronny żółty 114

9762121 uvex airwing B-S Hełm ochronny żółty 115

9762130 uvex airwing B-WR Hełm ochronny żółty 114

9762131 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny żółty 115

9762220 uvex airwing B Hełm ochronny pomarańczowy 114

9762221 uvex airwing B-S Hełm ochronny pomarańczowy 115

9762230 uvex airwing B-WR Hełm ochronny pomarańczowy 114

9762231 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny pomarańczowy 115

9762320 uvex airwing B Hełm ochronny czerwony 114

9762321 uvex airwing B-S Hełm ochronny czerwony 115

9762330 uvex airwing B-WR Hełm ochronny czerwony 114

9762331 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny czerwony 115

9762420 uvex airwing B Hełm ochronny zielony 114

9762421 uvex airwing B-S Hełm ochronny zielony 115

9762430 uvex airwing B-WR Hełm ochronny zielony 114

9762431 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny zielony 115

9762520 uvex airwing B Hełm ochronny niebieski 114

9762521 uvex airwing B-S Hełm ochronny niebieski 115

9762530 uvex airwing B-WR Hełm ochronny niebieski 114

9762531 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny niebieski 115

9762920 uvex airwing B Hełm ochronny czarny 114

9770020 uvex pheos E Hełm ochronny biały 108

9770026 uvex pheos E Hełm ochronny z naklejkami 
 odblaskowymi

biały 109

9770030 uvex pheos E-WR Hełm ochronny biały 108

9770031 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny biały 108



140

Hełmy ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9772920 uvex pheos B Hełm ochronny czarny 107

9772926 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czarny 109

9772930 uvex pheos B-WR Hełm ochronny czarny 107

9772932 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny czarny 107

9772936 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czarny 109

9773050 uvex pheos alpine Hełm ochronny biały 113

9773150 uvex pheos alpine Hełm ochronny żółty 113

9773250 uvex pheos alpine Hełm ochronny pomarańczowy 113

9773350 uvex pheos alpine Hełm ochronny czerwony 113

9773450 uvex pheos alpine Hełm ochronny zielony 113

9773550 uvex pheos alpine Hełm ochronny niebieski 113

9773950 uvex pheos alpine Hełm ochronny czarny 113

9774236 uvex pheos Zestaw do prac w leśnictwie żółty 111

9774237 uvex pheos Zestaw do prac w leśnictwie pomarańczowy 111

9774238 uvex pheos Zestaw do prac w leśnictwie czerwony 111

9780001 Akcesoria Więźba z pokrętłem 117

9780020 uvex 9780
antistatic

Hełm ochronny biały 109

9780030 uvex 9780 
 antistatic-WR

Hełm ochronny biały 109

9780550 uvex 9780 
 antistatic-WR

Hełm ochronny błękitny 109

9790000 Akcesoria Więźba 117

9790004 Akcesoria Napotnik, skóra 117

9790005 Akcesoria Skórzany pasek podbródkowy 118

9790006 Akcesoria Czapka papierowa biały 116

9790007 Akcesoria Czteropunktowy pasek podbródkowy 118

9790010 Akcesoria Czapka zimowa granatowy 116

9790012 Akcesoria Czapka zimowa granatowy 116

9790015 Akcesoria Czapka zimowa czarny 116

9790016 Akcesoria Czapka zimowa czarny 116

9790018 uvex pheos 
reflex set M

Zestaw naklejek odblaskowych 109

9790021 Akcesoria Czteropunktowy pasek podbródkowy 111/118

9790022 Akcesoria Zacisk na gogle/zacisk na pasek podb-
ródkowy

118

9790023 Akcesoria Uchwyt na długopis 118

9790029 Akcesoria Latarka czołowa LED KS-6001-DUO 119

9790035 Akcesoria Skórzany pasek podbródkowy 118

9790047 Akcesoria Oprawka nahełmowa czarny 129

9790048 Akcesoria Szybka osłony twarzy, PC bezbarwna 129

9790062 Akcesoria Czołówka LED pheos Lights 119

9790063 Akcesoria Czołówka LED pheos Lights EX 119

9790064 Akcesoria Latarka czołowa LED u-cap sport 119

9790065 Akcesoria Czapka zimowa jaskrawy żółty 116

9790066 Akcesoria Kominiarka czarny 116

9790067 Akcesoria Adapter do mocowania osłony twarzy czarny 128

9790068 Akcesoria Czapka zimowa jaskrawy 
 pomarańczowy

116

9790069 Akcesoria Adapter nahełmowy do lampy czołowej LED u-cap sport 119

9790071 Akcesoria Torba na hełm 118

9790074 Akcesoria Ochrona przed słońcem/deszczem 128

9790075 Akcesoria Osłona karku pomarańczowy 116

9790076 Akcesoria Osłona karku żółty 116

9790077 Akcesoria Zestaw zatyczek do szczelin hełmu 118

9790078 Akcesoria Adapter do hełmu, magnetyczny 128

9790086 Akcesoria Chłodząca osłona karku 116

9790106 Akcesoria Uchwyt na wizytówki 118

9790146 Akcesoria Gwizdek 111

9790210 Akcesoria Zamienna metalowa osłona twarzy 111

9790211 uvex pheos 
 faceguard

System ochrony twarzy uvex pheos faceguard 131

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9790212 uvex pheos 

faceguard
System ochrony twarzy uvex pheos faceguard 
z ochronnikami słuchu

131

9790213 Akcesoria Latarka Suprabeam V3air 120

9790214 Akcesoria Uniwersalna opaska silikonowa 120

9794110 Baseballówka Z długim daszkiem, obwód głowy 
od 55 do 63 cm

czarny 137

9794111 Baseballówka Z krótkim daszkiem, obwód głowy 
od 55 do 63 cm

czarny 137

9794400 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 137

9794401 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 137

9794402 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 137

9794403 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 137

9794404 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 137

9794407 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

granatowy 138

9794408 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

granatowy 138

9794409 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 137

9794415 uvex u-cap sport Więźba czarny 137

9794416 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 138

9794417 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 138

9794420 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 138

9794421 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 138

9794422 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 137

9794423 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 137

9794424 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 137

9794425 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 137

9794430 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 138

9794442 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 137

9794443 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 137

9794444 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 138

9794480 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

jaskrawy żółty 138

9794481 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

jaskrawy żółty 138

9794482 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

jaskrawy żółty 138

9794490 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

jaskrawy 
 pomarańczowy

138

9794491 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

jaskrawy 
 pomarańczowy

138

9794492 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

jaskrawy 
 pomarańczowy

138

9906002 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos, PC bezbarwna 126

9906003 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos magnetic, PC bezbarwna 126

9906005 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 1, PC bezbarwna 126

9906006 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 1 
magnetic, PC

bezbarwna 126

9906007 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 2, PC niebieski 126

9906008 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 2 
magnetic, PC

niebieski 126

9906012 Akcesoria Szybka zamienna do osłony 
twarzy pheos

bezbarwna 126

9906013 Akcesoria Szybka zamienna do osłony 
twarzy pheos SLB 1

bezbarwna 126/131

9906017 Akcesoria Szybka zamienna do osłony 
twarzy pheos SLB 2

niebieski 126

9924010 Akcesoria Adapter czarny 129

9954362 Akcesoria Materiałowy pokrowiec na osłony twarzy 128



Ochrona dróg 
oddechowych
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EN 149:2001+A1:2009 
Środki ochrony dróg oddechowych — półmaski filtrujące do ochrony przed cząsteczkami

Wszystkie półmaski ochrony dróg oddechowych uvex są sprawdzone i dopuszczone do użytku zgodnie z europejską 
 normą EN 149. Norma defi niuje różnorodne wymagania dotyczące półmasek ochrony dróg oddechowych w celu zapew-
nienia użytkownikowi jak najwyższej ochrony i jak największego komfortu. 

Norma dzieli półmaski chroniące drogi oddechowe w zależności od wydajności filtra 
oraz przepuszczalności na trzy klasy ochrony:

Najważniejsze testy w ramach normy EN 149: 
• pomiar oporu wdechowego i wydechowego
• kontrola zaworu wydechowego
• kontrola wzrokowa (oznaczenie, dopuszczenie do użytku) 
• określenie wydajności fi ltra (klasa ochrony) 
• opcjonalnie: przeprowadzenie testu pyłu dolomitowego 

Szczegółowe informacje dotyczące 
norm i wytycznych w zakresie ochrony 
dróg oddechowych można znaleźć 
na stronie: 

https://ures.uvex.de

FFP 1

FFP 2

FFP 3

*AGW = wartość graniczna narażenia w miejscu pracy - to średnie stężenie substancji we wdychanym powietrzu, dla którego nie zachodzi ryzyko (chronicz-
nego ani ostrego) uszczerbku na zdrowiu, jeśli pracownicy pracują pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. AGW zastępuje maksymalne stężenie w 
miejscu pracy (MAK) oraz techniczne stężenie standardowe (TKR) — jeżeli jednak te dwie wartości nie są w pełni uwzględnione w AGW, można tymczasowo 
posłużyć się nimi do oceny zagrożeń. 

Aby na pierwszy rzut oka można było rozpoznać klasę ochrony półmasek uvex, wszystkie półmaski FFP1 oznaczone są 
kolorem niebieskim, modele FFP2 — pomarańczowym, a maski FFP3 — czarnym.

Oprócz standardowych testów, wszystkie półmaski 
uvex poddawane są testowi pyłu dolomitowego, w 
związku z czym oznaczone są literą „D”. 
Produkty do ochrony dróg oddechowych uvex za-
pewniają najlepszy komfort oddychania nawet przy 
ekstremalnym zapyleniu i długotrwałym użytkowaniu. 

Półmaski chroniące drogi oddechowe uvex odpowia-
dają aktualnym przepisom Unii Europejskiej. Wszyst-
kie środki ochrony dróg oddechowych należą do 
środków ochrony indywidualnej kategorii III (wysokie 
ryzyko).

Półmaski chroniące drogi oddechowe klasy FFP1 charakteryzują 
się zdolnością filtracyjną min. 80% do 4-krotności danej wartości 
granicznej (AGW*). Półmaski są odpowiednie w przypadku cząs-
teczek nietoksycznych i niefibrogenicznych.

Do szkodliwych dla zdrowia cząsteczek, pyłów i mgieł odpowiednie 
są półmaski chroniące drogi oddechowe klasy FFP2. Ich zdolność 
filtracyjna wynosi min. 94% do 10-krotności odpowiedniej wartości 
granicznej (AGW*).

Najwyższą klasę ochrony — FFP3 — stanowią półmaski o wyda-
jności filtracyjnej min. 99%. Filtrują one do 30-krotności danej war-
tości granicznej (AGW*) i nadają się do ochrony przed toksycznymi 
cząsteczkami, pyłami i mgłą.
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Spray czyszczący uvex clear
Nr art.: 8701011
Opakowanie 1 szt.
Opakowanie 360 ml

uvex silv-Air
Doradztwo w zakresie środków ochrony 

dróg oddechowych · Czyszczenie

uvex clear
• spray do czyszczenia półmasek oznaczonych literą „R”

uvex Respiratory Expert System 
— Twój doradca online w zakresie 
ochrony dróg oddechowych!  

Jako lider w zakresie innowacji stawiamy pro-
duktom i usługom wysokie wymagania. uvex 
Respiratory Expert System (uRES) pomaga w 
wyborze odpowiedniej półmaski ochrony dróg 
oddechowych i zapewnia szczegółowe informa-
cje na temat produktów, funkcji i technologii. 

Analizując wykonywaną pracę lub stosowane 
substancje niebezpieczne można wybrać odpo-
wiednią półmaskę uvex. Wszystkie produkty są 
opisane pod kątem parametrów i zastosowań 
oraz są opatrzone ilustracją. Do Twojej dyspozy-
cji oddajemy dokumentację (np. karty produktów) 
oraz materiały wideo.  

Doradca online w zakresie ochrony dróg odde-
chowych zapewnia szybki oraz kompleksowy 
przegląd naszych produktów i szczegółowo 
odpowiada na podstawowe pytania dotyczące 
tematu ochrony dróg oddechowych. 

Nowy wymiar środków ochrony 
dróg oddechowych: 

https://ures.uvex.de

8701011
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Środki ochrony dróg oddechowych uvex — przewodnik
Szybki sposób na dopasowanie odpowiedniej półmaski filtrującej

Ponieważ wybór odpowiedniego środka 

ochrony dróg oddechowych ma funda-

mentalne znaczenie z punktu widzenia 

bezpieczeństwa użytkownika, należy mu 

poświęcić dużo uwagi. Podczas wyboru 

odpowiedniej półmaski fi ltrującej należy 

zwrócić uwagę na następujące elementy:

•  Rodzaj, charakter i stężenie substancji niebezpiecznych 
muszą być określone lub znane (patrz numer CAS). Należy 
znać krajowe przepisy w tym zakresie. Orientacyjne, mini-
malne wymagania dla wybranych czynności znajdują się 
na kolejnej stronie.

•  Po określeniu wymaganego poziomu ochrony (FFP1, FFP2 
lub FFP3), na podstawie poniższej tabeli można wybrać 
odpowiedni model półmaski dostosowany do warunków 
pracy. 

•   W otoczeniu musi znajdować się wystarczająca ilość 
 tlenu. Należy znać krajowe przepisy w tym zakresie. przy-
kładowo w Niemczech minimalną ilością jest 17%. 

•  Jeśli wymaga się stosowania innych środków ochrony 
indywidualnej, muszą one być kompatybilne z półmaską. 
Półmaski oddechowe uvex mogą być używane z okularami 
ochronnymi uvex (patrz strona 147). 

•  Środki ochrony dróg oddechowych nie mogą być uży-
wane przez osoby noszące brody, bokobrody lub mające 
głębokie blizny w miejscu, do którego przylega uszczelka 
półmaski ponieważ nie pozwalają one na zapewnienie 
szczelności. Skontaktuj się z naszym doradcą, aby otrzy-
mać indywidualne rozwiązanie. 

•  Zaleca się, aby maski oznaczone symbolem „NR” były 
używane przez maks. 8 godzin. Maski oznaczone symbol-
em „R” mogą być używane do 24 godzin, ale powinny być 
czyszczone po każdym użyciu. Zasadniczo przyjmuje się, 
że półmaskę należy wymienić, gdy oddychanie przez nią 
staje się odczuwalnie trudniejsze. 

•  Jeśli w miejscu pracy wymaga się noszenia maski ga-
zowej, należy pamiętać, że półmaski przeciwpyłowe uvex 
nie zapewnią odpowiedniej ochrony.  

Asortyment

Krótkotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania lekkiej pracy w normalnej temperaturze otoczenia 

Klasa ochrony Półmaska składana (z zaworem lub bez) Półmaska kształtowa (z zaworem lub bez)

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

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

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

Długotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania ciężkiej pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia 

Klasa ochrony Półmaska składana (z zaworem) Półmaska kształtowa (z zaworem)

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

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

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

Z węglem aktywnym pochłaniającym przykre zapachy

Klasa ochrony Półmaska składana (z zaworem) Półmaska kształtowa (z zaworem)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220+ 2220, 7220

FFP3 5320+ 7320

  Minimalne wymagania dla wybranych obszarów zastosowania można znaleźć na stronie 145.
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uvex silv-Air
 Zastosowania

Rodzaj pracy Szkodliwe substancje Klasa ochrony

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Obróbka drewna

Drewno miękkie: Szlifowanie i cięcie Drobne cząsteczki, pył drzewny ■

Drewno twarde (dąb, buk, drewno tropikalne): Szlifowanie i cięcie Drobne cząsteczki, pył drzewny ■

Usuwanie farb przez szczotkowanie/piaskowanie Drobne cząsteczki farby ■

Usuwanie farb na bazie chromu przez szczotkowanie/piaskowanie Drobne cząsteczki farby ■

Nakładanie farb rozpuszczalnych na bazie miedzi/chromu/arsenu Drobna mgła farby ■

Przemysł budowlany i dodatkowe usługi budowlane

Prace cementowe, tynkowanie, układanie płytek, pokrycia dachowe Pył cementowy, tynkowy, ceglany lub glazurniczy ■

Prace murarskie: cięcie, wiercenie, rozbiórka ■

Azbest: Prace krótkotrwałe Włókna ■

Izolowanie dachów: Włókna szklane i mineralne Pył i włókna ■

Masa szpachlowa / wypełniacze: Szlifowanie Pył ■

Prace spawalnicze

Spawanie stali nierdzewnej i aluminium Opary tlenku metalu/aluminium ■

Prace lutownicze Opary ■

Obróbka metali

Metal: Wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie Pył metaliczny ■

Stale wysokostopowe/stal nierdzewna: Wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie Pył metaliczny ■

Utylizacja odpadów i czyszczenie

Sortowanie i utylizowanie odpadów Pył, grzyby ■

Utylizacja odpadów medycznych Bakterie, zarodniki ■

Zamiatanie podłóg Pył (nietoksyczny) ■

Cząstki skażone radioaktywnie Pył ■

Rolnictwo

Zwalczanie epidemii i leczenie zwierząt Bakterie, wirusy ■

Prace z zarodnikami grzybów Zarodniki ■

Praca z sianem, zbożem i mąką Pył ■

Medycyna/służba zdrowia/opieka zdrowotna

Alergie, pyłki, kurz domowy, sierść zwierząt Pył, cząsteczki, zarodniki ■

Bakterie, wirusy, choroby zakaźne, legionella Bakterie, wirusy ■

  Podane klasy fi ltrów odnoszą się do wymogów minimalnych i podano je jedynie w celach informa-
cyjnych. Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić, czy dana półmaska oddechowa spełnia 
wymagania dotyczące ochrony przed materiałami szkodliwymi o danym stężeniu!
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Doskonałe dopasowanie
Ochrona na wyciągnięcie ręki

Trójwymiarowy, zoptymalizowany kształt części nosowej 
pozwala na używanie półmaski z okularami ochronnymi.

uvex już od wielu lat zajmuje wiodącą pozycję na rynku 
przemysłowych środków ochrony oczu. Posiadana wiedza 
pomogła nam stworzyć wysoce funkcjonalne półmaski 
ochronne uvex silv-Air. 

Aby umożliwić idealne łączenie ze sobą obu produktów, 
produkcja środków ochrony wzroku i dróg oddechowych 
przebiega równolegle. Środki ochrony wzroku i dróg odde-
chowych powinny stanowić kompatybilną całość, gdyż 
dzięki temu zapewniają one optymalne bezpieczeństwo. 

Efektem bogatego doświadczenia i połączonych kompe-
tencji jest trójwymiarowy kształt półmasek uvex silv-Air. 
Umożliwia on optymalne i stabilne dopasowanie okularów 
ochronnych: Bez poślizgu i przesuwania — stabilność 
zapewnia najlepszą ochronę wzroku. Półmaski kształtowe i 
składane szczególnie dobrze sprawdzają się w połączeniu 
z okularami ochronnymi uvex. 

Niezawodna ochrona na wyciągnięcie ręki!



uvex silv-Air e 154 - 156 7212, 7233, 7312, 
7317, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air p 157 - 160 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7200, 
7210, 7220

7310, 7320

uvex silv-Air c 161 - 165 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

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

uvex silv-Air premium 149 - 152

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

uvex i-3
uvex i-5

34/35
23 ■ ■

uvex pheos
uvex sportstyle

31/32
29 ■ ■ ■ ■

uvex super fit
uvex super g 

39
38 ■ ■ ■

uvex x-fit
uvex x-fit pro

27
25 ■ ■ ■ ■ ■

uvex i-vo 40 ■ ■ ■ ■

uvex i-works 36 ■ ■

uvex pheos cx2 30 ■ ■

uvex pheos cx2 sonic 50 ■ ■ ■ ■ ■
uvex super OTG
uvex super f OTG

46
47 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

37
43 ■ ■ ■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

57
51 ■ ■ ■

uvex ultrasonic 
uvex ultravision

53
54/55 ■ ■ ■ ■ ■

uvex megasonic 49 ■ ■ ■
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Perfekcyjne dopasowanie
Dostępne kombinacje półmasek uvex silv-Air z okularami ochronnymi uvex 

 Zalecenia te opierają się na 
naszym doświadczeniu — w 
każdym przypadku zaleca się 
przeprowadzenie testów. St
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■ pełna kompatybilność częściowa kompatybilność



uvex silv-Air premium

FFP 1 FFP 2 FFP 3

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

5110 NR D 5110+ NR D 5210 NR D 5210+ NR D 5310 NR D 5310+ NR D
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uvex silv-Air premium
półmaski ochronne

Półmaski składane Półmaski składane Półmaski składane

wersja wąska wersja wąska wersja wąskawersja szeroka wersja szeroka

5220+ NR D z węglem

wersja szeroka

5320+ NR D z węglem



1
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1
3

5

2

3 4 5
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uvex silv-Air premium
Półmaski klas ochrony FFP 1, FFP 2 i FFP 3

Szeroki, tekstylny pasek na głowę 
zapewniająca wygodne i stabilne 
dopasowanie półmaski.

Zawór wydechowy redukujący 
temperaturę i wilgotność.

Wygodna uszczelka zapewniająca 
największy komfort i niezawodną 
szczelność.

Półmaski pakowane pojedynczo 
– spełniają najwyższe wymagania 
higieniczne.

Elastyczny, regulowany zacisk 
na nos zapewniający wyjątkową 
szczelność.

•  design zapewniający największy komfort 
noszenia i stabilne dopasowanie 

•  dostępne w dwóch rozmiarach gwarantu-
jących optymalne dopasowanie 

•  uszczelka (w obszarze nosowym w przy-
padku FFP1 i FFP2, w obszarze nosowym 
i podbródka w przypadku FFP3) oraz 
zacisk nosowy zapewniające większą 
wygodą i szczelność

•  pojedyncze opakowanie – spełnia najwyż-
sze wymagania higieniczne

•  regulowany tekstylny pasek zapewnia 
większą ochronę i wygodę

•  opcjonalnie: zawór wydechowy redukują-
cy temperaturę i wilgotność 

•  modele w klasach FFP2 i FFP3 dostępne 
w wersji zapobiegającej nieprzyjemnym 
zapachom (5220+, 5320+) 
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uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
Nr art. 8765100 8775100 8765110 8775110
Wersja półmaska składana FFP 1 NR D bez zaworu – wersja wąska półmaska składana FFP 1 NR D z zaworem – wersja wąska
Kolor biały biały
Opakowanie 30 szt., 3 szt, 15 szt., 3 szt, 

zapakowane pojedynczo w pudełko zapakowane pojedynczo w woreczek zapakowane pojedynczo w pudełko zapakowane pojedynczo w woreczek

 

uvex silv-Air 5100+ uvex silv-Air 5110+
Nr art. 8765101 8775101 8765111 8775111
Wersja półmaska składana FFP 1 NR D bez zaworu — wersja szeroka półmaska składana FFP 1 NR D z zaworem — wersja szeroka
Kolor biały biały
Opakowanie 30 szt., 3 szt, 15 szt., 3 szt, 

zapakowane pojedynczo w pudełko zapakowane pojedynczo w woreczek zapakowane pojedynczo w pudełko zapakowane pojedynczo w woreczek

 

 uvex silv-Air premium
Półmaski klasy FFP 1

uvex silv-Air 5100   
• półmaska składana do wąskich i średnich owali twarzy
• szeroki, bezszwowy pasek umożliwia komfortowe i bezpieczne dopa-

sowanie półmaski 
• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca szczelne dopaso-

wanie

uvex silv-Air 5110
• półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do 

wąskich i średnich owali twarzy 
• szeroki pasek umożliwia komfortowe i pewne dopasowanie 
• wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca szczelne dopaso-

wanie
• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w 

istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

uvex silv-Air 5100+
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe do szerszych owali twarzy
• szeroki pasek umożliwia komfortowe i pewne dopasowanie 
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy 
• wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca dokładne dopa-

sowanie

uvex silv-Air 5110+
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe do szerszych owali twarzy 
• szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie 
• wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca dokładne dopa-

sowanie
• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w 

istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

8765100
8775100

8765110
8775110

8765101
8775101

8765111
8775111
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uvex silv-Air 5200+ uvex silv-Air 5210+ uvex silv-Air 5220+
Nr art. 8765201 8775201 8765211 8775211 8765221 8775221
Wersja półmaska składana FFP 2 NR D bez zaworu półmaska składana FFP 2 NR D z zaworem półmaska składana FFP 2 NR D z zaworem i węglem 

— wersja szeroka — wersja szeroka – wersja szeroka
Kolor biały biały szary
Opakowanie 30 szt., zapakowane 3 szt., zapakowane 15 szt., zapakowane 3 szt., zapakowane 15 szt., zapakowane 3 szt., zapakowane

pojedynczo w pudełko pojedynczo w woreczek pojedynczo w pudełko pojedynczo w woreczek pojedynczo w pudełko pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210
Nr art. 8765200 8775200 8765210 8775210
Wersja półmaska składana FFP 2 NR D bez zaworu — wersja wąska półmaska składana FFP 2 NR D z zaworem — wersja wąska
Kolor biały biały
Opakowanie 30 szt., 3 szt., 15 szt., 3 szt., 

zapakowane pojedynczo w pudełko zapakowane pojedynczo w woreczek zapakowane pojedynczo w pudełko zapakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 5200
• półmaska składana filtrująca cząstki 

stałe do wąskich i średnich owali twarzy
• szeroki bezszwowy pasek zapewniający 

wygodę i pewne dopasowanie 
• z zaciskiem nosowym ułatwiającym 

regulację 
• wygodna uszczelka w części nosowej 

zapewniająca dokładne dopasowanie

uvex silv-Air 5200+
• półmaska składana filtrująca cząstki 

stałe do szerszych owali twarzy
• szeroki bezszwowy pasek zapewniający 

wygodę i pewne dopasowanie 
• z zaciskiem nosowym ułatwiającym 

regulację 
• wygodna uszczelka w obszarze 

nosowym zapewniająca niezawodną 
szczelność

uvex silv-Air 5210
• półmaska składana z zaworem wydechowym 

filtrująca cząstki stałe do wąskich i średnich 
owali twarzy 

• szeroki bezszwowy pasek zapewniający 
wygodę i pewne dopasowanie 

• wygodna uszczelka w części nosowej za-
pewniająca dokładne dopasowanie

• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i 

wilgotność, a także w istotny sposób zmniej-
sza opór przy oddychaniu

uvex silv-Air 5210+
• półmaska składana z zaworem wydechowym 

filtrująca cząstki stałe do szerszych owali 
twarzy

• szeroki bezszwowy pasek zapewniający 
wygodę i pewne dopasowanie 

• wygodna uszczelka w części nosowej za-
pewniająca dokładne dopasowanie

• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i 

wilgotność, a także w istotny sposób zmniej-
sza opór przy oddychaniu

uvex silv-Air 5220+
• półmaska składana z zaworem wydechowym fil-

trująca cząstki stałe do szerszych owali twarzy
• szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę 

i pewne dopasowanie 
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym pochłania 

przykre zapachy, gaz i opary zgodnie z warto-
ściami granicznymi parametrów

• wygodna uszczelka w części nosowej zapewnia-
jąca dokładne dopasowanie

• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i 

wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza 
opór przy oddychaniu

 uvex silv-Air premium
Półmaski klasy FFP 2

8765200
8775200

8765210
8775210

8765201
8775201

8765211 
8775211

8765221
8775221
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uvex silv-Air 5310
Nr art. 8765310 8775310
Wersja półmaska składana FFP 3 NR D z zaworem — wersja wąska
Kolor biały
Opakowanie 15 szt., zapakowane 3 szt., zapakowane

pojedynczo w pudełko pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 5310+ uvex silv-Air 5320+
Nr art. 8765311 8775311 8765321 8775321
Wersja półmaska składana FFP 3 NR D z zaworem — wersja szeroka półmaska składana FFP 3 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka
Kolor biały szary
Opakowanie 15 szt., zapakowane 3 szt., zapakowane 15 szt., zapakowane 3 szt., zapakowane

pojedynczo w pudełko pojedynczo w woreczek pojedynczo w pudełko pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 5310
• półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do 

wąskich i średnich owali twarzy
• szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie 
• wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające 

dokładne dopasowanie
• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w 

istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

uvex silv-Air 5310+
• półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do 

szerszych owali twarzy
• szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie 
• wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające 

dokładne dopasowanie
• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w 

istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

uvex silv-Air 5320+
• półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe 

do szerszych owali twarzy
• szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie 
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym pochłania przykre zapachy, gaz i 

opary zgodnie z wartościami granicznymi parametrów
• wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające 

dokładne dopasowanie
• z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w 

istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

 uvex silv-Air premium
Półmaski FFP 3

8765311
8775311

8765310
8775310

8765321
8775321



uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

7212 NR D 7312 R D 7317 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

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

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

Półmaski kształtowe Półmaski kształtowe Półmaski kształtowePółmaski składane Półmaski składane Półmaski składane

z węglem 
7220 NR D

z węglem 
7320 R D

Półmaski kształtowe

 uvex silv-Air e+p
Półmaski
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 uvex silv-Air e
Wydajne półmaski klasy FFP 2 i FFP 3

• wydajna półmaska o doskonałej ochronie 
i najwyższym komforcie noszenia 

• połączenie wysokiej jakości materiału 
fi ltrującego i zwiększonej powierzchni 
fi ltrowania znacznie zmniejsza opór wyde-
chowy 

• dodatkowe zawory wdechowe zapewniają 
przyjemny, chłodny mikroklimat pod pół-
maską (efekt chłodzenia) 

• geometria 3D w obszarze nosa umożliwia 
idealne dopasowanie 

• regulowana tekstylna opaska na głowę 
zapewnia indywidualne i wygodne dopaso-
wanie 

• wbudowana uszczelka gwarantuje szcze-
gólny komfort 

Precyzyjna konstrukcja w obsza-
rze nosa zapewniająca idealną 
szczelność.

Regulowana na długość opaska na 
głowę zapewnia optymalne dopa-
sowanie.

Duże zawory wdechowe gwarantują 
niewielki opór wdechowy.

Wysokiej jakości materiał wierzchni 
silv-Air gwarantujący najlepsze 
parametry oddychania.

Wgłębienie nosowe: zapewnia 
perfekcyjne dopasowanie do niemal 
każdego kształtu nosa.

Elastyczne czteropunktowe moco-
wanie opasek na głowę zapewnia 
wygodę.
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uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
Nr art. 8707233 8707333
Wersja półmaska kształtowa FFP 2 R D półmaska kształtowa FFP 3 R D

z zaworami z zaworami
Kolor biały biały
Opakowanie 3 szt., zapakowane w pudełko 3 szt., zapakowane w pudełko

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
Nr art. 8707232 8707330
Wersja półmaska kształtowa FFP 2 R D półmaska kształtowa FFP 3 R D

z zaworami z zaworami
Kolor srebrnoszary srebrnoszary
Opakowanie 3 szt., zapakowane w pudełko 3 szt., zapakowane w pudełko

 uvex silv-Air e 
Wydajne półmaski klasy FFP 2 i FFP 3

uvex silv-Air High-Performance – ochrona 
dróg oddechowych w nowym wymiarze
• półmaska kształtowa z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
• trójkomorowy system High-Performance climazone o wysokiej wydaj-

ności zapewniający komfortowy klimat i niską temperaturę wewnątrz 
półmaski

• elastyczny pasek tekstylny z zaciskiem umożliwiającym dokładną 
regulację

• zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towa-
rzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz 
półmaski

• dwa dodatkowe filtry z zaworami wdechowymi zmniejszają opór pod-
czas oddychania i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny kom-
fort noszenia i doskonałe dopasowanie

• połączenie trójwymiarowego przetłoczenia przy części nosowej z 
uszczelką gwarantuje idealne dopasowanie do niemal  każdego kształ-
tu nosa

uvex silv-Air High-Performance – doskonała 
ochrona i największy komfort noszenia
• kształtowa półmaska filtrująca z zaworem wydechowym i zaworami 

wdechowymi
• trójkomorowy system High-Performance climazone o wysokiej wydaj-

ności zapewniający komfortowy klimat i niską temperaturę wewnątrz 
półmaski

• czteropunktowy pasek gwarantuje wygodne i pewne dopasowanie do 
każdego kształtu twarzy

• elastyczny, regulowany zacisk nosowy
• zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towa-

rzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz 
półmaski

• dwa dodatkowe filtry z zaworami wdechowymi zmniejszają opór pod-
czas oddychania i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny kom-
fort noszenia i niezawodną szczelność

• wgłębienie nosowe na uszczelce zapewnia perfekcyjne dopasowanie 
do niemal każdego kształtu nosa

8707233
8707333

8707232
8707330
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uvex silv-Air 7312 
Nr art. 8707312
Wersja półmaska kształtowa FFP 3 R D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 5 szt., zapakowane w pudełko

uvex silv-Air 7317 
Nr art. 8707317 8707318
Wersja półmaska kształtowa FFP 3 R D z zaworem
Kolor biały biały
Opakowanie 5 szt., 120 szt., 

pakowane w pudełku pakowane pojedynczo 
pakowane w kartonie

uvex silv-Air 7212 
Nr art. 8707212
Wersja półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt., zapakowane w pudełko

 uvex silv-Air e 
Półmaski kształtowe w klasie FFP 2 i FFP 3

uvex silv-Air 7312
• półmaska kształtowa do filtrowania cząste-

czek z zaworem wydechowym
• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia 

większego komfortu użytkowania
• bardzo miękka, przylegająca uszczelka 

zapewniająca optymalny komfort noszenia i 
niezawodną szczelność

• wbudowany, elastyczny, regulowany zacisk 
na nos

• czteropunktowy pasek zapewnia komfor-
towe, indywidualnie regulowane i bezpieczne 
dopasowanie półmaski

• zawór wydechowy w jeszcze większym 
stopniu redukuje opór towarzyszący oddy-
chaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci 
wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7317
• półmaska kształtowa z zaworem wydecho-

wym filtrująca cząstki stałe
• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia 

większego komfortu użytkowania
• bardzo miękka, przylegająca uszczelka 

zapewniająca optymalny komfort noszenia i 
niezawodną szczelność

• bez zacisku na nos (bez zawartości metalu)
• czteropunktowe mocowanie zapewniające 

komfortowe, indywidualnie regulowane i 
bezpieczne dopasowanie półmaski

• zawór wydechowy w jeszcze większym 
stopniu redukuje opór towarzyszący oddy-
chaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci 
wewnątrz półmaski

• bardzo szeroka, tekstylna opaska na głowę 
zapewniająca wygodne i stabilne dopaso-
wanie półmaski

uvex silv-Air 7212
• półmaska kształtowa z zaworem wydecho-

wym filtrująca cząstki stałe
• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia 

większego komfortu użytkowania
• bezszwowa opaska umożliwia komfortowe i 

bezpieczne dopasowanie
• bardzo miękka, przylegająca uszczelka 

zapewniająca optymalny komfort noszenia i 
niezawodną szczelność

• wbudowany, elastyczny, regulowany zacisk 
na nos

• zawór wydechowy w jeszcze większym 
stopniu redukuje opór towarzyszący oddy-
chaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci 
wewnątrz półmaski

Czteropunktowe mocowanie zapewnia 
wygodne i stabilne dopasowanie półmaski.

Anatomiczne ukształtowanie oraz zacisk nosowy 
zapewniają idealną szczelność i największy komfort 
noszenia. 

Wysokiej jakości materiał filtrujący zapewnia niewielki opór 
oddechowy. Dzięki białej, gładkiej powierzchni półmaski 
mogą być używane również do zastosowań wymagających 
spełnienia najwyższych norm w zakresie higieny. 

87072128707317
8707318

8707312



21

4 53

1

5

4
2

3

157

 uvex silv-Air p
Półmaski w klasie FFP 1, FFP 2 i FFP 3 

• miękkie krawędzie materiału dla zapew-
nienia większego komfortu użytkowania

• Opcjonalnie: zawór wydechowy zmniej-
szający temperaturę i wilgotność 

•  najwyższa kompatybilność z okularami 
ochronnymi uvex dzięki optymalnej kon-
strukcji obszaru nosowego 

• srebrnoszary materiał wierzchni uvex 
silv-Air zapobiega konieczności przed-
wczesnej utylizacji z powodu zabrudzenia 
powierzchni

• modele w klasie FFP3 są dodatkowo 
wyposażone w zacisk nosowy oraz czte-
ropunktowe mocowanie opaski na głowę 
zapewniające największy komfort

Przylegające, miękkie krawędzie ma-
teriału zapewniające większy komfort 
użytkowania.

Bezszwowa, elastyczna opaska na 
głowę zapewniająca równomierne 
rozłożenie nacisku oraz wygodę.

Wszystkie półmaski kształtowe uvex 
silv-Air w klasach ochrony FFP 1 i 
FFP 2 są w całości wolne od metali.

Trójwymiarowa, optymalna konstrukcja 
odpowiadająca za kompatybilność 
z okularami ochronnymi zapewnia 
szczelność bez zacisku nosowego.

Półmaska kształtowa FFP 2 jest dostęp-
na opcjonalnie z filtrem z węglem aktyw-
nym chroniącym przed nieprzyjemnymi 
zapachami, gazami i oparami zgodnie z 
wartościami granicznymi parametrów.
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uvex silv-Air 7100 
Nr art. 8707100
Wersja półmaska kształtowa FFP 1 NR D bez zaworu
Kolor srebrnoszary
Opakowanie 20 szt., zapakowane w pudełko

uvex silv-Air 8103 
Nr art. 8708103
Wersja półmaska składana FFP 1 NR D bez zaworu
Kolor srebrny
Opakowanie 20 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko

uvex silv-Air 7110 
Nr art. 8707110
Wersja półmaska kształtowa FFP 1 NR D z zaworem
Kolor srebrnoszary
Opakowanie 15 szt., zapakowane w pudełko

uvex silv-Air 8113 
Nr art. 8708113
Wersja półmaska składana FFP 1 NR D z zaworem
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko

uvex silv-Air p
Półmaski klasy FFP 1

uvex silv-Air 7100
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe 
• bez metalu
• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu 

użytkowania
• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie

uvex silv-Air 8103
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe 
• powłoka z materiału hydrofobowego
• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
• elastyczny, regulowany zacisk nosowy
• piankowe nakładki w obszarze podbródka i nosa zapewniające 

 optymalną szczelność 

uvex silv-Air 7110
• półmaska kształtowa z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
• bez metalu
• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu 

użytkowania
• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 

się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 8113
• półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
• powłoka z materiału hydrofobowego
• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
• elastyczny, regulowany zacisk nosowy
• piankowe nakładki w obszarze podbródka i nosa zapewniające opty-

malną szczelność
• zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towa-

rzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz 
półmaski

8707100

8708103

8707110 

8708113
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uvex silv-Air 7200 
Nr art. 8707200
Wersja półmaska kształtowa FFP 2 NR D bez zaworu
Kolor srebrnoszary
Opakowanie 20 szt., zapakowane w pudełko

uvex silv-Air 7210 
Nr art. 8707210
Wersja półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem
Kolor srebrnoszary
Opakowanie 15 szt., zapakowane w pudełko

uvex silv-Air 7220 
Nr art. 8707220
Wersja półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem

i węglem
Kolor srebrny, antracytowy
Opakowanie 15 szt., zapakowane w pudełku

uvex silv-Air 8203 
Nr art. 8708203
Wersja półmaska składana FFP 2 NR D bez zaworu
Kolor srebrny
Opakowanie 20 szt., zapakowane pojedynczo w pudełku

uvex silv-Air 8213 
Nr art. 8708213
Wersja półmaska składana FFP 2 NR D z zaworem
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełku

uvex silv-Air p
Półmaski klasy FFP 2

uvex silv-Air 7200
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
• bez metalu
• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i 

pewne dopasowanie

uvex silv-Air 7210
• półmaska kształtowa z zaworem wydechowym 

filtrująca cząstki stałe
• bez metalu
• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i 

pewne dopasowanie
• zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu 

redukuje opór towarzyszący oddychaniu, 
minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz 
półmaski

uvex silv-Air 7220
• półmaska kształtowa z zaworem wydechowym 

filtrująca cząstki stałe
• bez metalu
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym pochłania 

przykre zapachy, gazy i pary o stężeniu nieprze-
kraczającym wartości progowej

• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i 
pewne dopasowanie

• zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu 
redukuje opór towarzyszący oddychaniu, 
minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz 
półmaski

uvex silv-Air 8203
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe
• powłoka z materiału hydrofobowego
• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i 

pewne dopasowanie
• elastyczny, regulowany zacisk nosowy
• piankowe nakładki w obszarze podbródka i 

nosa zapewniające optymalną szczelność

uvex silv-Air 8213
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe, 

z zaworem wydechowym optymalizującym 
kontrolę temperatury

• powłoka z materiału hydrofobowego
• bezszwowy pasek zapewniający wygodę i 

pewne dopasowanie
• elastyczny, regulowany zacisk nosowy
• piankowe nakładki w obszarze podbródka i 

nosa zapewniające optymalną szczelność

8708203 8708213

8707200 8707210 8707220 
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uvex silv-Air 7310 
Nr art. 8707310
Wersja półmaska kształtowa FFP 3 R D z zaworem
Kolor srebrnoszary
Opakowanie 5 szt., zapakowane w pudełku

uvex silv-Air 7320 
Nr art. 8707320
Wersja półmaska kształtowa FFP 3 R D z zaworem i węglem
Kolor srebrny, antracytowy
Opakowanie 5 szt., zapakowane w pudełku

uvex silv-Air 8313 
Nr art. 8708313
Wersja półmaska składana FFP 3 NR D z zaworem
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełku

 uvex silv-Air p
Półmaski klasy FFP 3

uvex silv-Air 7310
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki z zaworem wydechowym
• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny kom-

fort noszenia i niezawodną szczelność
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk na nos
• czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualnie 

regulowane i bezpieczne dopasowanie maski
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 

się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 7320
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki z zaworem wydechowym
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi 

zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny kom-

fort noszenia i niezawodną szczelność
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk na nos
• czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualnie 

regulowane i bezpieczne dopasowanie maski
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 

się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 8313
• półmaska składana filtrująca cząstki z zaworem wydechowym
• hydrofobowa powłoka materiałowa
• czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualnie 

regulowane i bezpieczne dopasowanie maski
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk na nos
• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny kom-

fort noszenia i niezawodną szczelność
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 

się ciepła i wilgoci w masce

8707310 8707320

8708313
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uvex silv-Air c
Półmaski chroniące drogi oddechowe

uvex silv-Air c
FFP 1 FFP 2 FFP 3
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 uvex silv-Air c
Półmaski chroniące drogi oddechowe ze stopniami ochrony FFP1, FFP2 i FFP3

•  miękkie krawędzie materiału zapewniające 
większy komfort użytkowania

•  bezszwowa opaska umożliwia komfortowe 
i bezpieczne dopasowanie półmaski 

•  opcjonalnie: zawór wydechowy ułatwia 
wymianę powietrza i obniża temperaturę 
oraz wilgotność wewnątrz półmaski 

•  uszczelka (w obszarze nosowym w przy-
padku FFP1 i FFP2, dookoła w przypadku 
FFP3) i zacisk nosowy zapewniające 
najwyższy stopień ochrony i komfort 

•  modele FFP2 wyposażone w fi ltr z wę-
glem aktywnym zapobiegający nieprzy-
jemnym zapachom (2220, 3220)

•  półmaski kształtowe FFP3 są dostępne w 
dwóch rozmiarach i dodatkowo wyposa-
żone w czteropunktowe mocowanie paska 
na głowę

Zawór wydechowy z otworem 360° 
minimalizuje opór przy oddychaniu 
i zmniejsza temperaturę wewnątrz 
półmaski.

Górna uszczelka twarzowa utrzy-
muje półmaskę w odpowiednim 
położeniu i zwiększa komfort.

Redukcja nacisku dzięki miękkim 
krawędziom materiału.

Bezszwowa opaska z funkcją regula-
cji dla optymalnego dopasowania.

Dowolnie regulowany zacisk na nos 
zapewniający indywidualne dopaso-
wanie i doskonałą szczelność.
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uvex silv-Air 3100 
Nr art. 8733100 8753100
Wersja półmaska składana FFP 1 NR D bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 30 szt., zapakowane 3 szt., zapakowane

pojedynczo w pudełku pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 3110 
Nr art. 8733110 8753110
Wersja półmaska składana FFP 1 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt., zapakowane 3 szt., zapakowane

pojedynczo w pudełku pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 2100 
Nr art. 8732100 8752100
Wersja półmaska kształtowa FFP 1 NR D bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 20 szt., zapakowane w pudełku 3 szt., zapakowane w woreczek

uvex silv-Air 2110 
Nr art. 8732110 8752110
Wersja półmaska kształtowa FFP 1 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt., zapakowane w pudełku 3 szt., zapakowane w woreczek

uvex silv-Air c
Półmaski klasy FFP 1

uvex silv-Air 3100
• półmaska składana do filtrowania cząsteczek
• bezszwowy pasek i elastyczny, regulowany zacisk nosowy
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne 

osadzenie

uvex silv-Air 2110
• półmaska kształtowa do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
• bezszwowy pasek i zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne 

 dopasowanie
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca  szczelne osa-

dzenie
• zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towa-

rzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz 
półmaski

uvex silv-Air 2100
• półmaska kształtowa do filtrowania cząsteczek 
• bezszwowy pasek i zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne 

 dopasowanie
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelność i 

dopasowanie

uvex silv-Air 3110
• półmaska składana do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne 

osadzenie
• bezszwowy pasek i elastyczny, regulowany zacisk nosowy
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 

się ciepła i wilgoci w masce

8733100
8753100

8733110
8753110

8732100
8752100

8732110
8752110
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uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
Nr art. 8732200 8752200 8732210 8752210 8732220
Wersja półmaska kształtowa FFP 2 NR D bez zaworu półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem i węglem
Kolor biały biały srebrny
Opakowanie 20 szt., 3 szt., 15 szt., 3 szt., 15 szt., 

zapakowane w pudełku zapakowane w woreczek zapakowane w pudełku zapakowane w woreczek zapakowane w pudełku

uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
Nr art. 8733200 8753200 8733210 8753210 8733220
Wersja półmaska składana FFP 2 NR D bez zaworu półmaska składana FFP 2 NR D z zaworem półmaska składana FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor biały biały srebrny
Opakowanie 30 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo 15 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo 15 szt., pojedynczo

zapakowane w pudełku zapakowane w woreczek zapakowane w pudełku zapakowane w woreczek zapakowane w pudełku

uvex silv-Air c
Półmaski klasy FFP 2

uvex silv-Air 3200
• półmaska składana do filtrowania cząsteczek 
• opaska z pętlą i regulowany zacisk na nos
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym 

zapewniająca szczelne osadzenie

uvex silv-Air 3210
• półmaska składana do filtrowania cząsteczek 

z zaworem wydechowym
• opaska z pętlą i regulowany zacisk na nos
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym 

zapewniająca szczelne osadzenie
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddecho-

wy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
w masce

uvex silv-Air 3220
• półmaska składana do filtrowania cząsteczek 

z zaworem wydechowym
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym chronią-

cy przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i 
oparami poniżej wartości granicznej

• opaska z pętlą i regulowany zacisk na nos
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym 

zapewniająca szczelne osadzenie
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddecho-

wy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
w masce

uvex silv-Air 2200
• półmaska kształtowa do filtrowania cząste-

czek
• bezszwowy pasek i elastyczny, regulowany 

zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne 
dopasowanie

• wygodna uszczelka w obszarze nosowym 
zapewniająca szczelne osadzenie

uvex silv-Air 2210
• półmaska kształtowa do filtrowania cząste-

czek z zaworem wydechowym
• opaska z pętlą i elastycznie regulowany 

zacisk na nos dla zapewnienia wygodnego i 
bezpiecznego użytkowania maski

• wygodna uszczelka w obszarze nosowym 
zapewniająca szczelne osadzenie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddecho-
wy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
w masce

uvex silv-Air 2220
• półmaska kształtowa do filtrowania cząste-

czek z zaworem wydechowym
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym chronią-

cy przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i 
oparami poniżej wartości granicznej

• opaska z pętlą i elastycznie regulowany 
zacisk na nos dla zapewnienia wygodnego i 
bezpiecznego użytkowania maski

• wygodna uszczelka w obszarze nosowym 
zapewniająca szczelne osadzenie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddecho-
wy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
w masce

8732200
8752200 

8732210
8752210 

8732220

8733200
8753200

8733210 
8753210

8733220 
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uvex silv-Air 3310 
Nr art. 8733310 8753311
Wersja półmaska składana FFP3 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt., pojedynczo 2 szt., pojedynczo

zapakowane w pudełku zapakowane w woreczek

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
Nr art. 8732310 8752311 8732312 8752312
Wersja półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem — wersja szeroka półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem — wersja wąska
Kolor biały biały
Opakowanie 15 szt., 2 szt., 15 szt., 2 szt., 

zapakowane w pudełku zapakowane w woreczek zapakowane w pudełku zapakowane w woreczek

 uvex silv-Air c
Półmaski klasy FFP 3

uvex silv-Air 3310
• półmaska składana do filtrowania cząsteczek 

z zaworem wydechowym
• pasek z możliwością regulacji i elastyczny, 

regulowany zacisk nosowy zapewniają wygo-
dę i pewne dopasowanie

• wygodna, przylegająca uszczelka zapewnia-
jąca niezawodną szczelność

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddecho-
wy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
w masce

uvex silv-Air 2310
• kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, 

wyposażona w zawór wydechowy dostoso-
wany do szerszych owali twarzy

• czteropunktowe mocowanie paska i ela-
styczny, regulowany zacisk nosowy zapew-
niają wygodę i pewne dopasowanie

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka 
zapewniająca optymalny komfort noszenia i 
niezawodną szczelność

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddecho-
wy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
w masce

uvex silv-Air 2312
• kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, 

wyposażona w zawór wydechowy dostoso-
wany do mniejszych i średnich owali twarzy

• czteropunktowe mocowanie opaski i 
elastycznie regulowany zacisk na nos dla 
zapewnienia wygodnego i bezpiecznego 
użytkowania maski

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka 
zapewniająca optymalny komfort noszenia i 
niezawodną szczelność

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy 
i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w 
masce

8733310
8753311

8732310
8752311

8732312
8752312
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uvex silv-Air
Przegląd kluczowych cech produktów

Zawór wydechowy 360° znacznie zmniejsza opór 
przy oddychaniu, a także temperaturę i wilgotność 
wewnątrz półmaski.

Wygodna uszczelka na obwodzie półmaski 
Miękka uszczelka zapewnia szczelność oraz pewne i 
wygodne dopasowanie.

Miękka uszczelka w obszarze nosa i podbródka 
zapewnia wygodę i pewne dopasowanie.

Komfortowa uszczelka w części nosowej
Wygodna uszczelka w części nosowej zapewnia do-
kładne dopasowanie przy minimalnym nacisku.

Wygodny zacisk nosowy
Półmaskę wyposażono w wysokiej jakości zacisk 
nosowy, który ułatwia jej dopasowanie do kształtu 
twarzy.

Nie zawiera metalu
Półmaska jest całkowicie pozbawiona metalu i została 
wykonana z materiałów przyjaznych dla skóry.

4-punktowe mocowanie opaski zapewniające 
komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne 
dopasowanie półmaski do kształtu twarzy użytkownika.

Półmaski są pakowane pojedynczo i spełniają 
 najwyższe wymagania w zakresie higieny.

Z węglem aktywnym
Dodatkowa warstwa węgla aktywnego w filtrze 
 pochłania przykre zapachy.

Trójwymiarowy kształt części nosowej zapewnia 
wygodne dopasowanie, wysoki poziom szczelności 
i zapobiega zaparowaniu okularów ochronnych bez 
powłoki.

Doskonała kontrola mikroklimatu
Dzięki zastosowaniu komór filtra połączonych z 
zaworem wdechowym półmaska zapewnia bardzo 
niski opór przy oddychaniu. Kontrola mikroklimatu 
zapewnia najlepszy komfort noszenia.

Oznaczenie R
Półmaska została przetestowana pod kątem przydat-
ności do ponownego użycia i może być stosowana 
przez kilka zmian roboczych.

Oznaczenie NR
Półmaski nie są zdatne do ponownego użytku i dlate-
go po zakończeniu zmiany powinno się je zutylizować.

Oznaczenie D
Półmaska została poddana dodatkowemu testowi pyłu 
dolomitowego i zapewnia doskonałą oddychalność 
nawet w bardzo zapylonym otoczeniu przy długo-
trwałym użytkowaniu.
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uvex silv-Air
Zestawienie

Nr art. Oznaczenie Typ Właściwości Opakowanie Liczba w opako-
waniu zbiorczym Strona

8701011 uvex clear Spray czyszczący 1 puszka (360 ml) 100 143

8707100 uvex silv-Air 7100 półmaska kształtowa FFP 1 bez zaworu 20 szt. 180 158

8707110 uvex silv-Air 7110 półmaska kształtowa FFP 1 z zaworem 15 szt. 135 158

8707200 uvex silv-Air 7200 półmaska kształtowa FFP 2 bez zaworu 20 szt. 180 159

8707210 uvex silv-Air 7210 półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 135 159

8707212 uvex silv-Air 7212 półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 135 156

8707220 uvex silv-Air 7220 z węglem półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 135 159

8707232 uvex silv-Air 7232 High-Performance półmaska kształtowa FFP 2 z systemem 3-komorowym 3 szt. 36 155

8707233 uvex silv-Air 7233 High-Performance półmaska kształtowa FFP 2 z systemem 3-komorowym 3 szt. 36 155

8707310 uvex silv-Air 7310 półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 5 szt. 60 160

8707312 uvex silv-Air 7312 półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 5 szt. 60 156

8707317 uvex silv-Air 7317 półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 5 szt. 60 156

8707318 uvex silv-Air 7317 półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 120 szt. 120 156

8707320 uvex silv-Air 7320 z węglem półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 5 szt. 60 160

8707330 uvex silv-Air 7330 High-Performance półmaska kształtowa FFP 3 z systemem 3-komorowym 3 szt. 36 155

8707333 uvex silv-Air 7333 High-Performance półmaska kształtowa FFP 3 z systemem 3-komorowym 3 szt. 36 155

8708103 uvex silv-Air 8103 półmaska składana FFP 1 bez zaworu 20 szt. 480 158

8708113 uvex silv-Air 8113 półmaska składana FFP 1 z zaworem 15 szt. 360 158

8708203 uvex silv-Air 8203 półmaska składana FFP 2 bez zaworu 20 szt. 480 159

8708213 uvex silv-Air 8213 półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 360 159

8708313 uvex silv-Air 8313 półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 360 160

8732100 uvex silv-Air 2100 półmaska kształtowa FFP 1 bez zaworu 20 szt. 240 163

8752100 uvex silv-Air 2100 półmaska kształtowa FFP 1 bez zaworu 3 szt. 60 163

8732110 uvex silv-Air 2110 półmaska kształtowa FFP 1 z zaworem 15 szt. 180 163

8752110 uvex silv-Air 2110 półmaska kształtowa FFP 1 z zaworem 3 szt. 60 163

8732200 uvex silv-Air 2200 półmaska kształtowa FFP 2 bez zaworu 20 szt. 240 164

8752200 uvex silv-Air 2200 półmaska kształtowa FFP 2 bez zaworu 3 szt. 60 164

8732210 uvex silv-Air 2210 półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 180 164

8752210 uvex silv-Air 2210 półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 164

8732220 uvex silv-Air 2220 z węglem półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 180 164

8732310 uvex silv-Air 2310 półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 15 szt. 180 165

8752311 uvex silv-Air 2310 półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 2 szt. 20 165

8732312 uvex silv-Air 2312 półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 15 szt. 180 165

8752312 uvex silv-Air 2312 półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 2 szt. 20 165

8733100 uvex silv-Air 3100 półmaska składana FFP 1 bez zaworu 30 szt. 360 163

8753100 uvex silv-Air 3100 półmaska składana FFP 1 bez zaworu 3 szt. 60 163

8733110 uvex silv-Air 3110 półmaska składana FFP 1 z zaworem 15 szt. 180 163

8753110 uvex silv-Air 3110 półmaska składana FFP 1 z zaworem 3 szt. 60 163

8733200 uvex silv-Air 3200 półmaska składana FFP 2 bez zaworu 30 szt. 360 164

8753200 uvex silv-Air 3200 półmaska składana FFP 2 bez zaworu 3 szt. 60 164

8733210 uvex silv-Air 3210 półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 180 164

8753210 uvex silv-Air 3210 półmaska składana FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 164

8733220 uvex silv-Air 3220 z węglem półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 180 164

8733310 uvex silv-Air 3310 półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 180 165

8753311 uvex silv-Air 3310 półmaska składana FFP 3 z zaworem 2 szt. 60 165

8765100 uvex silv-Air 5100 półmaska składana FFP 1 bez zaworu 30 szt. 480 150

8775100 uvex silv-Air 5100 półmaska składana FFP 1 bez zaworu 3 szt. 60 150
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uvex silv-Air
Zestawienie

Nr art. Oznaczenie Typ Właściwości Opakowanie Liczba w opako-
waniu zbiorczym Strona

8765101 uvex silv-Air 5100+ półmaska składana FFP 1 bez zaworu 30 szt. 480 150

8775101 uvex silv-Air 5100+ półmaska składana FFP 1 bez zaworu 3 szt. 60 150

8765110 uvex silv-Air 5110 półmaska składana FFP 1 z zaworem 15 szt. 240 150

8775110 uvex silv-Air 5110 półmaska składana FFP 1 z zaworem 3 szt. 60 150

8765111 uvex silv-Air 5110+ półmaska składana FFP 1 z zaworem 15 szt. 240 150

8775111 uvex silv-Air 5110+ półmaska składana FFP 1 z zaworem 3 szt. 60 150

8765200 uvex silv-Air 5200 półmaska składana FFP 2 bez zaworu 30 szt. 480 151

8775200 uvex silv-Air 5200 półmaska składana FFP 2 bez zaworu 3 szt. 60 151

8765201 uvex silv-Air 5200+ półmaska składana FFP 2 bez zaworu 30 szt. 480 151

8775201 uvex silv-Air 5200+ półmaska składana FFP 2 bez zaworu 3 szt. 60 151

8765210 uvex silv-Air 5210 półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 240 151

8775210 uvex silv-Air 5210 półmaska składana FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 151

8765211 uvex silv-Air 5210+ półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 240 151

8775211 uvex silv-Air 5210+ półmaska składana FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 151

8765221 uvex silv-Air 5220+ z węglem półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 240 151

8775221 uvex silv-Air 5220+ z węglem półmaska składana FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 151

8765310 uvex silv-Air 5310 półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 240 152

8775310 uvex silv-Air 5310 półmaska składana FFP 3 z zaworem 3 szt. 60 152

8765311 uvex silv-Air 5310+ półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 240 152

8775311 uvex silv-Air 5310+ półmaska składana FFP 3 z zaworem 3 szt. 60 152

8765321 uvex silv-Air 5320+ z węglem półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 240 152

8775321 uvex silv-Air 5320+ z węglem półmaska składana FFP 3 z zaworem 3 szt. 60 152
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Kombinezony ochronne
 Przewodnik po normach i produktach

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425
Warunki dotyczące wprowadzenia do obrotu środków 
ochrony indywidualnej oraz podstawowe wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa, które muszą być przez nie speł-
niane, znajdują się w rozporządzeniu w sprawie środków 
ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Jeśli wymagania 
rozporządzenia są spełnione, produkt może być opatrzony 
oznaczeniem CE i oferowany na rynku europejskim.

W zależności od potencjalnego zagrożenia, przed którym 
ma chronić odzież ochronna, środki indywidualnego wypo-
sażenia ochronnego zostają zakwalifi kowane do jednej z 
trzech kategorii:

Kategoria I:  podstawowe środki ochrony indywidualnej 
chroniące przed minimalnymi zagrożeniami

Kategoria II:   odzież ochronna, która chroni użytkownika 
przed zagrożeniami; ŚOI, które nie należą do 
kategorii I ani kategorii III

Kategoria III:  wyposażenie do ochrony przed śmiertelnymi 
niebezpieczeństwami lub poważnym, nieod-
wracalnym uszkodzeniem zdrowia, wysokie 
ryzyko 

DIN EN ISO 13688 — Odzież ochronna — 
Wymagania ogólne

Norma DIN EN ISO 13688 określa wymagania ogólne w 
zakresie odzieży ochronnej pod względem ergonomii, 
 nieszkodliwości, starzenia się, określania rozmiaru, zgod-
ności i oznakowania oraz broszurę informacyjną, którą 
producent musi dostarczyć wraz z odzieżą ochronną. Ta 
europejska norma jest normą referencyjną, na którą powo-
łują się wszystkie inne właściwe normy w zakresie odzieży 
ochronnej. Z tego powodu może być stosowana jedynie w 
powiązaniu z właściwą normą. 

Szczegółowe informacje dotyczące norm można znaleźć 
na stronie uvex-safety.com.

Ochrona chemiczna jest zawsze klasyfikowana jako kategoria III.

Wysoka
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Aby ułatwić wybór odpowiedniej odzieży ochronnej, Unia Europejska określiła zharmonizowane normy dotyczące różnych 
klas ochrony (nazywane również typami), w zakresie ochrony przed chemikaliami w kategorii III. Określony za pomocą cer-
tyfi kacji typ ochrony informuje o tym, do jakiego rodzaju ekspozycji (pył, ciecz, gaz) przeznaczony jest dany kombinezon.
Oznaczenie poszczególnych typów zapewnia wyłącznie spełnienie wymogów podstawowych koniecznych do certyfi kacji. 
Szczegóły dotyczące poszczególnych testów znajdują się w naszych kartach charakterystyki produktu.

gazoszczelne

Typ 3

Typ 4

Typ 5/6

EN 14605                EN 14605 Odzież  chroniąca przed ciekły-
mi chemikaliami (test strumienia cieczy)

EN 14605                Odzież chroniąca przed rozpylonymi 
cieczami (test rozpylonej cieczy)

ISO 13982-1            Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi 
(ochrona przed ciałami stałymi)

EN 13034                Odzież zapewniająca ograniczoną 
 ochronę przed rozpylonymi cieczami 
(ochrona przed mgłą)



98173 89976 98710 98449 98375 89843 89880

■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■

171

uv
ex

 5
/6

 a
ir

uv
ex

 5
/6

 a
ir

uv
ex

 5
/6

 co
m

fo
rt

uv
ex

 5
/6

 cl
as

sic

uv
ex

 4
B

uv
ex

 3
B 

ch
em

 lig
ht

uv
ex

 3
B 

ch
em

 cl
as

sic

Kombinezony ochronne
Przewodnik po normach i produktach

Definiowanie warunków otoczenia
Czy w swojej pracy masz kontakt z zapylonymi, wilgotnymi lub mokrymi warunkami? 
Aby ułatwić wybór odpowiedniego kombinezonu, nasze produkty klasyfi kowane są 
według rodzajów warunków otoczenia. Kolory w tabeli oznaczają stopień przydatności 
produktu do danych warunków.
Podaliśmy również informacje dotyczące oddychalności, dzięki czemu użytkownik może 
łatwo ocenić komfort noszenia.

Identyfikacja cech dodatkowych
W przypadku niektórych warunków pracy należy wziąć pod uwagę dodatkowe wyma-
gania. Symbole określają, czy artykuł nie zawiera silikonów oraz substancji mogących 
zakłócać procesy lakiernicze.

EN 14605 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami 
(test strumienia cieczy)

EN 14605 Odzież chroniąca przed rozpylonymi cieczami 
(test rozpylonej cieczy)

EN 13034 Odzież zapewniająca ograniczoną ochronę przed rozpylonymi 
cieczami (ochrona przed mgłą)

ISO 13982-1 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi 
(ochrona przed ciałami stałymi)

EN 1149-5 Odzież ochronna o właściwościach antystatycznych 
(gwarantowane wyłącznie przy wilgotności powietrza >25%.)

EN 14126 Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi

EN 1073-2 Odzież chroniąca przed przenikaniem cząstek 
radioaktywnych (nie chroni przed promieniowaniem 
radioaktywnym)

DIN 32781 Odzież ochronna przeciwko środkom ochrony roślin

Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnych certyfi katach, kartach charakterystyki produktu lub etykietach umieszczonych na produkcie!

pył wilgoć ciecz oddychalność
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uvex 3B chem classic

Zastosowanie:
• praca z organicznymi i nieorganicznymi 

substancjami chemicznymi
• czyszczenie i prace konserwacyjne
• przemysł chemiczny i farmaceutyczny
• przemysł spożywczy
• neutralizacja i usuwanie skażenia gleby
• czyszczenie przemysłowe i prace 

 konserwacyjne
• czyszczenie zbiorników
• prace z lakierami i farbami
• utylizacja szkodliwych materiałów
• rolnictwo
• oczyszczanie ścieków i budowa kanalizacji
• gospodarka odpadami
• reagowanie w sytuacji katastrof, praca w 

służbach ratowniczych
• weterynaria i zwalczanie chorób
• przemysł naftowy i petrochemiczny

uvex 3B chem classic
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89880

uvex 3B chem classic
Cechy ogólne:
• maksymalne bezpieczeństwo i ochrona 

dzięki wyjątkowo trwałemu materiałowi ze 
zgrzewanymi ultradźwiękowo i uszczelnianymi 
szwami

• niezwykle lekki i wytrzymały materiał, przy-
jazny dla skóry dzięki włókninie z miękkiego 
materiału po stronie wewnętrznej

Ochrona:
• zapewnia ochronę przed szeroką gamą 

chemikaliów
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną 

zwiększającą optymalne bezpieczeństwo

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii,

gumkom przy kapturze, rękawach i nogaw-
kach

• pętla na środkowy palec zapobiega podwi-
janiu się rękawów

uvex 3B chem classic 
Nr art. 89880
Materiał polipropylen spunbond, z laminowaną

folią polipropylenową
Kolor żółty
Rozmiary od S do 3XL
Jednostka szt.
zamówienia
Opakowanie karton, 25 szt.

uvex 3B chem classic
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B

Certyfi kat zgodności z

EN 14126

Typ 3 B

EN 14605

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

Pętle na palec środkowy zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Komfortowy uchwyt zamka błyska-
wicznego i plisa samoprzylepna za-
pewniające bezpieczeństwo i ochronę.

Elastyczny pas zapewnia doskonałe 
dopasowanie.

uvex 3B chem classic — Skład materiału
Bardzo lekki, szczelny laminat z włókniny polipropylenowej stanowi skuteczną barierę dla orga-
nicznych i nieorganicznych ciekłych chemikaliów. Ze względu na wytrzymałość mechaniczną 
materiału oraz zgrzewane i klejone szwy uvex 3B classic spełnia funkcję ochronną nawet przy 
intensywnym użytkowaniu bez utraty poczucia komfortu.

nieprzepuszczająca cieczy 
warstwa polipropylenowa

spunbond

uszczelnione szwy

szwy zgrzewane 
 ultradźwiękowo

Typ 3

uvex-safety.com/en/overalls
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89843

uvex 3B chem light
Cechy ogólne:
• wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i 

bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną 
dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie

Ochrona:
• idealny do prac sprzątających 
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną  osłoną 

zwiększającą optymalne bezpieczeństwo

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii,

gumkom przy kapturze, rękawach i nogaw-
kach

• pętla na środkowy palec zapobiega 
 podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
• kontakt z chemikaliami o niskim stężeniu
• czyszczenie budynków i zakładów 

 przemysłowych
• przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
• przemysł chemiczny i farmaceutyczny
• praca z farbami i lakierami
• przemysł elektroniczny
• praca przy azbeście i rozbiórkach
• neutralizacja skażenia gleby
• hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
• gospodarka odpadami

uvex 3B chem light 
Nr art. 89843
Materiał polipropylen spunbond

z laminowaną folią polipropylenową
Kolor biały, żółty
Rozmiary od S do 3XL
Jednostka szt.
zamówienia
Opakowanie karton, 40 szt.

uvex 3B chem light
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B

nieprzepuszczająca cieczy 
warstwa polipropylenowa

polipropylen SMS

uszczelnione szwy

ścieg typu owerlok

uvex 3B chem light — Skład materiału
Bardzo lekki i elastyczny laminat spunbond jest idealny do prac w zakresie usuwania zanie-
czyszczeń oraz prac z użyciem chemikaliów w małym stężeniu. Uszczelnione szwy stanowią 
dodatkową ochronę bez utraty poczucia komfortu.

Pętle na palec środkowy zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Komfortowy uchwyt zamka błyskawicz-
nego i plisa samoprzylepna zapewniają-
ce bezpieczeństwo i ochronę.

Elastyczny pas zapewnia doskonałe 
dopasowanie.

Certyfi kat zgodności z

EN 14126

Typ 3 B

EN 14605

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

Typ 3

uvex-safety.com/en/overalls
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Kombinezony ochronne typu 3B
Parametry

Wymieniono tylko przykładowe substancje chemiczne. 

Dokładny wykaz substancji dla poszczególnych elemen-
tów odzieży podano w kartach charakterystyki produktu. 

Informacje na ich temat można również uzyskać w na-
szym systemie Chemical Expert System (patrz str. 190).

Substancje chemiczne Nr CAS
Klasa wg EN 14325 Klasa wg EN 14325

Aceton 67-64-1 6 z 6 1 z 6

Acetonitryl 75-05-8 6 z 6 0 z 6

Chlorek żelaza (III) (wod., 45%) 7705-08-0 – 6 z 6

Kwas fluorowodorowy (wod., 49%) 7664-39-3 6 z 6 6 z 6

Kwas fluorowodorowy (wod.,od 71 do 75%) 7664-39-3 – 5 z 6

Kwas fluorowodorowy w moczniku (od 62 do 64%) 7664-39-3 – 2 z 6

Formaldehyd (wod., 10%) 50-00-0 – 6 z 6

Izopropanol 67-63-0 6 z 6 6 z 6

Metanol 67-56-1 6 z 6 6 z 6

Wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 6 z 6 6 z 6

Kwas azotowy 69,5% 7697-37-2 – 6 z 6

Kwas solny (wod., 37%) 7647-01-0 5 z 6 6 z 6

Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 6 z 6 6 z 6

Nadtlenek wodoru 7722-84-1 6 z 6 6 z 6

Zawarte w tabeli dane ustalone są w warunkach laboratoryjnych (w temperaturze 21 ± 2°C). Ponieważ w praktyce często występują dodatkowe 
czynniki, takie jak podwyższona temperatura oraz oddziaływania mechaniczne, dane należy traktować jedynie orientacyjne. Powyższe dane nie 
powinny zastępować informacji uzyskanych podczas własnych testów przydatności.
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Rolnicy i leśnicy są stale narażeni na działanie niebezpiecznych 
substancji chemicznych i biologicznych. W zależności od zasto-
sowania, czasu narażenia i określonych oddziaływań substancji 
niebezpiecznej może wystąpić konieczność zastosowania 
środków ochrony indywidualnej.  Oprócz środków ochrony dróg 
oddechowych i rękawic ochronnych, ważnym elementem takiego 
wyposażenia jest odzież ochronna. 

Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed działaniem 
substancji chemicznych podczas rozpylania rozcieńczonych 
pestycydów lub innego kontaktu z nimi określa norma DIN 32781. 
W ramach procesu certyfi kacji testowana jest nie tylko odporność 
na określone substancje — ważną rolę pełnią również fi zyczne 
właściwości materiału oraz komfort noszenia. 

Po spryskaniu kombinezonów uvex 4B pięcioma pestycydami wy-
mienionymi w normie nie stwierdzono śladów penetracji odzieży 
przez te substancje.

Typowe zastosowania, które wymagają 
stosowania odzieży chroniącej przed 
 substancjami chemicznymi: 

•  mieszanie i napełnianie 
nierozcieńczonych koncentratów

•  natryskowe nanoszenie 
rozcieńczonych substancji

•  ekspozycja na aerozole
•  prace wymagające długotrwałego 

 kontaktu z roślinami spryskanymi 
 chemikaliami

uvex 4B

Ochrona przed  pestycydami — 
DIN 32781
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98375

uvex 4B
Cechy ogólne:
• wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i 

bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną 
dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie

Ochrona:
• uszczelnione szwy zapewniające optymalną 

ochronę
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną 

zwiększającą bezpieczeństwo

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce 

w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i 
nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega 
 podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
• niskociśnieniowe czyszczenie obiektów 

przemysłowych i budynków
• przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
• przemysł chemiczny i farmaceutyczny
• praca z farbami i lakierami
• rolnictwo i ogrodnictwo
• zwalczanie szkodników
• przemysł elektroniczny
• praca przy azbeście i rozbiórkach
• neutralizacja skażenia gleby
• przemysł farmaceutyczny i prace 

 laboratoryjne
• pobieranie próbek
• hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
• gospodarka odpadami

uvex 4B
Nr art. 98375
Materiał polipropylen spunbond

laminowana folia polietylenowa
Kolor biały, pomarańczowy
Rozmiary od S do 3XL
Jednostka szt.
zamówienia
Opakowanie karton, 40 szt.

uvex 4B — Skład materiału
Chroniący przed rozpylonymi cieczami laminat 
polietylenowy typu spunbond z mikroporami 
zapewnia ochronę przed rozpylonymi cieczami 
i oddychalność. Klejone szwy zapewniają 
wyjątkową ochronę przed płynnymi aerozo-
lami i cząstkami stałymi, podczas gdy miękka 
wewnętrzna włóknina gwarantuje miękkość i 
komfort noszenia.

mikroporowata folia polietylenowa

polipropylen spunbond (SMS)

uszczelnione szwy

ścieg typu owerlok

Pętle na środkowy palec zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Trzyczęściowy kaptur zapewniający 
dobre dopasowanie.

Uszczelnione i klejone szwy
Optymalna ochrona przed penetracją 
przez ciecz w aerozolu i cząstkami 
stałymi.

Certyfi kat zgodności z

EN 14126

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1

Typ 6B

EN 13034

DIN 32781 EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 4B
 Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 4B

Typ 4

uvex-safety.com/en/overalls
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98449

uvex 5/6 classic
Cechy ogólne:
• wyjątkowo lekki i oddychający materiał 

gwarantuje doskonałe połączenie komfortu i 
bezpieczeństwa

• przyjazna dla skóry i miękka włóknina po 
stronie wewnętrznej

Ochrona:
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną 

zwiększającą optymalne bezpieczeństwo

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce 

w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i 
nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu 
się rękawów

Zastosowanie:
• praca z pyłami i suchymi substancjami che-

micznymi
• prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami 

farby
• produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
• czyszczenie przemysłowe i prace konserwa-

cyjne
• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i polerowanie
• cementownie
• górnictwo i kopalnictwo
• prace rozbiórkowe i remontowe
• praca z azbestem
• obróbka drewna i metali
• budownictwo
• przemysł farmaceutyczny

uvex 5/6 classic 
Nr art. 98449
Materiał polipropylen spunbond, 

laminowany folią polietylenową
Kolor biały
Rozmiary od S do 3XL
Jednostka szt.
zamówienia
Opakowanie karton, 50 szt.

uvex 5/6 classic
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6

Certyfi kat zgodności z

EN 14126

Typ 5B

ISO 13982-1

Typ 6B

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

Trzyczęściowy kaptur zapewniający 
dobre dopasowanie i nieograniczoną 
widoczność.

Dwustronny zamek błyskawiczny i 
 samoprzylepna plisa dające dodat-
kowe zabezpieczenie.

Elastyczny pas zapewnia perfekcyjne 
dopasowanie.

uvex 5/6 classic — Skład materiału
Kombinezon uvex 5/6 classic jest wykonany z 
lekkiego, mikroporowatego laminatu polietyle-
nowego typu SMS. Miękki, przyjazny dla skóry 
materiał wraz z wewnętrznym szwem owerlo-
kowym zapewniają wysoki poziom ochrony 
przed rozpryskami płynów i cząstkami stałymi.

mikroporowata folia polietylenowa

polipropylen spunbond

ścieg typu owerlok

Typ 5/6

uvex-safety.com/en/overalls
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98710

uvex 5/6 comfort
Cechy ogólne:
• laminat polietylenowy w połączeniu z tylną 

częścią z materiału SMS zapewnia wysoki 
poziom oddychalności bez zmniejszania 
ochrony

• przystosowany do użytku w pomieszcze-
niach czystych klasy 8 wg ISO 14644-1

Ochrona:
• szwy w kontrastującym kolorze zapewniające 

optymalną ochronę i dobrą widoczność
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną 

zwiększającą bezpieczeństwo

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, 

wszytym gumkom przy kapturze, rękawach i 
nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu 
się rękawów

Zastosowanie:
• praca z pyłami i suchymi substancjami che-

micznymi
• prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami 

farby
• produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
• czyszczenie przemysłowe i prace konserwa-

cyjne
• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i polerowanie
• cementownie
• górnictwo i kopalnictwo
• prace rozbiórkowe i remontowe
• praca z azbestem
• obróbka drewna i metali
• budownictwo
• pomieszczenia czyste
• przemysł farmaceutyczny

uvex 5/6 comfort 
Nr art. 98710
Materiał podstawowy materiał: polipropylen spunbond

laminowany folią polipropylenową
tył: materiał SMS

Kolor biały, limonkowy
Rozmiary od M do 3XL
Jednostka szt.
zamówienia
Opakowanie karton, 40 szt.

uvex 5/6 comfort
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6

Certyfi kat zgodności z

TYP 5

ISO 13982-1

TYP 6

EN 13034 EN 1149-5

Trwałe szwy, część zewnętrzne w 
kontrastowym kolorze.
Podwyższona ochrona przed przeni-
kaniem cząsteczek stałych i płynnych 
aerozoli.

Pętle na środkowy palec zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Oddychający laminat polietylenowy 
z przepuszczalnym panelem tylnym 
z materiału SMS zapewniający dobrą 
oddychalność i odprowadzanie wilgoci.

uvex 5/6 comfort — Skład materiału

Kombinezon uvex 5/6 wykonano z bardzo 
lekkiego mikroporowatego laminatu poliety-
lenowego typu spunbond; materiał spunbond 
(SMS) w tylnej części zapewnia doskonałą 
oddychalność. W połączeniu z wytrzymałymi 
szwami gwarantuje wysoki poziom ochrony 
przed rozpryskami płynów i cząstkami stałymi.

włóknina typu spunbond

włóknina typu meltblown

włóknina typu spunbond

trwałe szwy

mikroporowata folia 
polietylenowa

polipropylen spunbond (SMS)

uvex-safety.com/en/
overalls

Typ 5/6
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98173

89976

uvex 5/6 air
Cechy ogólne:
• przepuszczający powietrze materiał SMS 

zapewniający doskonałe odprowadzanie 
wilgoci

• idealnie sprawdza się podczas długotrwałych 
prac w wysokich temperaturach

Ochrona:
• idealne do miejsc o dużym stężeniu pyłów w 

powietrzu
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną 

zwiększającą optymalne bezpieczeństwo

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, 

gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
• pętla na środkowy palec zapobiega podwija-

niu się rękawów

Zastosowanie:
• prace z substancjami chemicznymi w postaci 

pyłu i proszku
• praca z azbestem
• produkcja i przetwarzanie włókien szklanych, 

ceramicznych i syntetycznych żywic
• obróbka drewna i metali
• budownictwo
• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i polerowanie
• cementownie
• górnictwo i kopalnictwo
• prace renowacyjne i remontowe
• przemysł farmaceutyczny
• prace konserwacyjne

uvex 5/6 air 
Nr art. 98173 89976
Materiał polipropylen spunbond (SMS)
Kolor biały niebieski
Rozmiary od S do 3XL od S do 3XL
Jednostka szt.
zamówienia
Opakowanie karton, 50 szt.

uvex 5/6 air
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6

Pętle na palec środkowy zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Zamek błyskawiczny i samoprzylepna 
plisa dające dodatkowe zabezpieczenie.

Elastyczny pas zapewnia perfekcyjne 
dopasowanie.

uvex 5/6 air — Skład materiału

Kombinezon uvex 5/6 air składa się z bardzo 
lekkiego, porowatego i przepuszczalnego dla 
powietrza materiału SMS, który charakte-
ryzuje się wyjątkowym komfortem noszenia 
dzięki optymalnej gospodarce mikroklimatem. 
Ponadto zapewnia silną barierę chroniącą 
przed pyłem i mgłą cieczy.

włóknina typu spunbond

włóknina typu meltblown

włóknina typu spunbond

ścieg typu owerlok

Certyfi kat zgodności z

TYP 5

ISO 13982-1

TYP 6

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

Typ 5/6

uvex-safety.com/en/overalls
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9875200

9874946
9874948

9875046

8935346

9875300

Ochraniacze na obuwie
Nr art. 8935346
Rozmiar od 42 do 46
Wersja otwór wykończony elastyczną

taśmą i ściągaczem
Materiał polipropylen spunbond 

laminowany folią polipropylenową
Kolor żółty
Jednostka woreczek
zamówienia
Zawartość 30 par, pakowane luzem

Ochraniacze na obuwie
Nr art. 9875046
Rozmiar od 42 do 46
Wersja otwór wykończony elastyczną

taśmą i ściągaczem
Materiał polipropylen spunbond

laminowany folią polipropylenową
Kolor biały
Jednostka woreczek
zamówienia
Zawartość 50 par, pakowane luzem

Ochraniacze na obuwie
Nr art. 9874946 9874948
Rozmiar od 42 do 46 od 46 do 48
Wersja otwór wykończony elastyczną taśmą
Materiał polipropylen spunbond

laminowany folią polietylenową
Kolor biały
Jednostka woreczek
zamówienia
Zawartość 100 par, pakowane luzem

Ochraniacze przedramion
Nr art. 9875300
Rozmiar rozmiar uniwersalny
Wersja z elastyczną taśmą po obu stronach
Materiał polipropylen spunbond

laminowany folią polietylenową
Kolor biały
Jednostka woreczek
zamówienia
Zawartość 50 par, pakowane luzem

Kaptur
Nr art. 9875200
Rozmiar rozmiar uniwersalny
Wersja z zapięciem na rzep
Materiał polipropylen spunbond

laminowana folią polietylenową
Kolor biały
Jednostka woreczek
zamówienia
Zawartość 50 szt., pakowane luzem

Kombinezon chroniący przed 
 substancjami chemicznymi

Akcesoria

Kaptur · ochraniacze przedramion · 
 ochraniacze na obuwie
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Kombinezony chroniące przed 
substancjami  chemicznymi typu 5/6
Materiał i technologia szwów

włóknina typu spunbond

ścieg typu owerlok ścieg typu owerlok

włóknina typu spunbond

włóknina typu meltblown 
(jedno- lub wielowarstwowa)polipropylen typu 

spunbond (SMS) 

mikroporowata 
folia polietylenowa

uvex 5/6 — laminat uvex 5/6 — materiał SMS

Materiał sprawdzający się w każdych warunkach
Jakiego stopnia ochrony wymagasz? W jakich warunkach otoczenia pracujesz? 
Kombinezony uvex o różnych właściwościach oraz połączeniach materiałów 
gwarantują idealne dopasowanie do każdej sytuacji, a co za tym idzie, maksymalny 
poziom bezpieczeństwa i największy komfort noszenia.

• miękki materiał
• hydrofobowa warstwa zewnętrzna
• niski poziom oddychalności
• doskonałe rozwiązanie do prac w 
środowisku wilgotnym

• bardzo wysoki poziom ochrony

Zastosowanie:
• uvex 5/6 classic 
• główny materiał w 

 kombinezonie 5/6 
comfort

• wyjątkowo miękki materiał
• częściowo hydrofobowa warstwa 

zewnętrzna
• wysoki poziom oddychalności
• doskonałe rozwiązanie do prac w 

wysokiej temperaturze
• wysoki poziom ochrony

Zastosowanie:
• uvex 5/6 air
• tylna część kombine-

zonu uvex 5/6 comfort

Test Trwałe szwy Ścieg typu owerlok

Wyjątkowo trwałe szwy

W celu sprawdzenia wytrzymałości szwów 
wg EN ISO 13935-2 materiał poddawany jest 
naprężeniu w celu zmierzenia siły, potrzebnej 
do ich rozerwania.

Aby zapewnić szczelność odzieży, szew 
skośny jest zabezpieczony taśmą w kontra-
stującym kolorze. Takie rozwiązanie zastoso-
wano w kombinezonach ochronnych uvex 5/6 
comfort. Osłonięcie szwów taśmą ochronną 
zwiększa ich szczelność.

Wewnętrzny ścieg typu owerlok jest do 50% 
bardziej odporny na naprężenia i charakte-
ryzuje się nawet 50% większą elastycznością 
niż szew skośny. 
Stosowany jest w modelach uvex 5/6 classic 
i uvex 5/6.
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Kombinezony chroniące przed 
substancjami chemicznymi typu 5/6

Doskonały komfort

Określenie mikroklimatu
W ramach testu mikroklimat 
jest mierzony w warstwach 
kombinezonu i na ciele użyt-
kownika według warunków 
testowych SWEATOR®: 
 temperaturze otoczenia 21°C 
i wilgotności powietrza 60%.

Próby kombinezonów uvex
Oprócz typowego kryterium wyboru, jakim są ogólne wymagania coraz większą rolę 
odgrywa komfort noszenia. Dobra oddychalność staje się  ważnym parametrem.
Aby określić mikroklimat kombinezonu, testowany jest proces termoregulacji —
kluczowym czynnikiem jest pochłanianie wilgoci, które wpływa na transpirację. 
Podczas testu mikroklimatu temperatura otoczenia pozostaje stała, a wzrasta tylko 
temperatura ciała — w zależności od stopnia oddychalności materiału.

Transpiracja po 55 minutach = odczuwalny wzrost temperatury
Jak na komfort noszenia wpływają różne materiały.

uvex 5/6 classic
Całkowicie laminowany kombine-
zon uvex 5/6 classic ogranicza 
parowanie, co powoduje wzrost 
poziomu wilgoci. W porównaniu z 
innymi kombinezonami, uvex 5/6 
classic charakteryzuje się najniż-
szą oddychalnością. 

uvex 5/6 comfort
Połączenie materiału SMS i lami-
natu sprawia, że kombinezon uvex 
5/6 charakteryzuje się przeciętną 
oddychalnością. 

uvex 5/6 air
Kombinezon uvex 5/6 air za-
pewnia najlepszy mikroklimat 
dzięki oddychającemu materiałowi 
SMS. Wyjątkowa oddychalność 
zwiększa komfort użytkowania ze 
względu na obniżenie temperatury 
i poziomu wilgotności.

Pomiaru dokonano za pomocą 
10 czujników na klatce piersiowej 
i 14 na plecach.

Jaki kombinezon najlepiej sprawdzi się w danych warunkach?
Do pracy przy wysokich temperaturach lub znacznym obciążeniu fi zycznym najlepsze
będą modele uvex 5/6 air lub uvex 5/6 comfort. Kombinezon uvex 5/6 classic nadaje 
się do wszystkich zastosowań w przypadku lżejszych czynności wykonywanych w 
normalnych warunkach.
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Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi
Ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

Do kontaktu pracowników z substancjami 
biologicznymi może dojść w różnych 
warunkach. Aby zapobiec potencjalnej 
infekcji, należy stosować środki ochrony 
indywidualnej.
Odzież chroniąca przed czynnikami chorobotwórczymi stanowi barierę 
fi zyczną pomiędzy użytkownikiem, a źródłem zakażenia i zapobiega 
rozprzestrzenianiu się chorób.

Mikroorganizmy takie jak bakterie, grzyby i wirusy są zazwyczaj 
 określane jako czynniki biologiczne. Szczegółowa defi nicja znajduje się 
w dyrektywie UE 2000/54/WE. Istotną informacją jest to, że czynniki 
te mogą powodować infekcje lub alergie oraz wykazywać właściwości 
toksyczne.

Odpowiednio do wynikającego z nich ryzyka infekcji czynniki biologiczne 
podzielone są na cztery grupy:

Grupa ryzyka 1: 
Czynniki biologiczne przez które wywołanie choroby u ludzi jest mało 
prawdopodobne.

Grupa ryzyka 2: 
Czynniki biologiczne, które mogą wywołać choroby u ludzi oraz mogą 
stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników. 
Rozprzestrzenianie się czynników wśród społeczności jest mało 
 prawdopodobne, skuteczna profi laktyka lub leczenie są możliwe.

Grupa ryzyka 3: 
Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i  stanowią 
poważne zagrożenie dla pracowników. Istnieje niebezpieczeństwo 
rozprzestrzenienia się wśród ludzi, ale w normalnych warunkach możliwe 
jest skuteczne zapobieganie i leczenie.

Grupa ryzyka 4: 
Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią 
poważne zagrożenie dla pracowników. Niebezpieczeństwo rozprzestrze-
nienia się wśród ludzi jest wysokie i w normalnych warunkach nie jest 
możliwe skuteczne zapobieganie i leczenie.

W załączniku dyrektywy UE 2000/54/WE są szczegółowo przedsta-
wione grupy ryzyka poszczególnych czynników biologicznych.

Typowe obszary zastosowań, w przypadku których pracownicy mogą 
mieć kontakt z czynnikami zakaźnymi:
• oczyszczalnie ścieków, budowa kanalizacji
• utylizacja odpadów
• rolnictwo
• przemysł spożywczy
• prace związane z kontaktem ze zwierzętami lub produktami pochodze-

nia zwierzęcego
• służba zdrowia, szpitale, służby ratunkowe

Szczegółowa lista możliwych czynników biologicznych dla różnych obsza-
rów zastosowań i możliwych chorób znajduje się np. w raporcie 1/2013 
Niemieckiego Instytutu Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia (BGIA).

Odzież ochronna wg EN 14126:2003
Norma EN 14126 określa wymagania w zakresie ochrony przed czyn-
nikami zakaźnymi. Zdefi niowane procedury testowe koncentrują się na 
 nośnikach mikroorganizmów, takich jak płyny, aerozole lub cząstki stałe 
w postaci pyłu. Ze względu na zróżnicowany charakter mikroorgani-
zmów zdefi niowanie wszystkich kryteriów nie jest dla nich możliwe. 
Testy wymienione w tej normie odnoszą się jedynie do materiału — nie 
uwzględniono w niej rodzaju szwów. Ponieważ mikroorganizmy są na tyle 
małe, że mogą przeniknąć przez niewielkie otwory wykonane przez igłę, 
szwy uszczelnione zapewniają wyższy poziom ochrony.

Kombinezon ochronny powinien ponadto być certyfi kowany jako odzież 
chroniąca przed substancjami chemicznymi (patrz strona 170). 

Samo noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej nie jest gwarancją 
wystarczającej ochrony. Ważnym aspektem zapewniającym bezpie-
czeństwo jest również odpowiednie zakładanie i zdejmowanie środków 
ochrony indywidualnej (patrz strona 186). Osoba pomagająca użytkow-
nikowi podczas zdejmowania odzieży jest także narażona na skażenie.

Model uvex 3B chem classic uvex 3B chem light uvex 4B uvex 5/6 classic

Nr art. 89880 89843 98375 98449

ISO/FDIS 16604/16603 
Ochrona przed zanieczyszczonymi cieczami 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6

EN 14126 załącznik A Ochrona przed mechanicznym kontaktem z substancjami 
 zawierającymi zanieczyszczone ciecze 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6

ISO/DIS 22611
Ochrona przed zanieczyszczonymi płynnymi aerozolami 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3

ISO/DIS 22612
Ochrona przez zanieczyszczonymi cząsteczkami substancji stałych 3 z 3 3 z 3  3 z 3  3 z 3
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Czym jest przenikanie?
W przypadku przenikania chodzi o 
proces, podczas którego substancje 
chemiczne przenikają na poziomie mo-
lekularnym przez „szczelny” materiał. 
Znajdujące się na zewnętrznej stronie 
substancje chemiczne przenikają w 
różnych fazach chemicznych przez 
materiał i przedostają się na stronę 
wewnętrzną.

Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi
 Przepuszczalność

1. Adsorpcja
Gromadzenie się płynnych 
substancji chemicznych na 
powierzchni materiału. 

2. Absorpcja
Wnikanie cząsteczek w 
materiał.

3. Dyfuzja
Przenikanie przez materiał 
na poziomie molekularnym 
w sposób zależny od 
stężenia substancji po obu 
stronach materiału. 

4. Desorpcja
Występowanie cząsteczek 
na wewnętrznej stronie 
materiału po ich przenik-
nięciu.

Czynniki indywidualne
Kombinezony ochronne uvex zo-
stały poddane narzuconym przez 
normę ISO6529/EN 374-3 testom 
 przenikania.

W przypadku zanieczyszczenia kom-
binezonu może dojść do przeniknięcia 
określonych substancji chemicznych 
— w tym przypadku nie można wyklu-
czyć zagrożenia dla użytkownika. 

Więcej informacji na temat czasów 
przenikania poszczególnych substancji 
chemicznych można znaleźć w kartach 
danych technicznych lub systemie 
uvex Chemical Expert System 
(patrz strona 190).

Czasy przenikania ustalane są w 
 warunkach laboratoryjnych.

Ponieważ w praktyce często wystę-
pują również dodatkowe obciążenia 
— takie jak podwyższona temperatura 
lub oddziaływania mechaniczne – dane 
te są tylko orientacyjne. Szwy i zamki 
błyskawiczne mogą wykazywać nie-
wielkie wartości czasów przenikania, 
w szczególności w przypadku uszko-
dzeń lub wcześniejszego użytkowania. 

Po zanieczyszczeniu, zużyciu lub 
uszkodzeniu należy niezwłocznie 
zdjąć kombinezon oraz zutylizować 
go zgodnie z przepisami!

Aby uzyskać więcej informacji na 
temat stosowanych procedur kontrol-
nych lub w przypadku pytań dotyczą-
cych indywidualnych testów przeni-
kania, zapraszamy do odwiedzenia 
strony uvex-safety.pl, skontaktowania 
się bezpośrednio z działem obsługi 
klienta uvex pod numerem 
+48 77 482 62 58. W każdym przy-
padku prosimy o podanie numeru CAS 
oraz stężenia.

Substancje 
chemiczne 

Materiał Skóra

Klasa EN Standardowy czas przenikania (w min)

0 natychmiast (brak klasy)

1 ≥ 10

2 ≥ 30

3 ≥ 60

4 ≥ 120

5 ≥ 240

6 ≥ 480

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem
Od niewielkich rozprysków cieczy, aż po niebezpiecz-
ne chemikalia i substancje radioaktywne: każdego dnia 
 pracownicy są narażeni na różne niebezpieczeństwa. 
Aby zawsze zapewnić Twojemu zespołowi optymalną 
ochronę, w przypadku kombinezonów ochronnych należy 
przestrzegać czasów przenikania.
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Kombinezony chroniące przed 
substancjami chemicznymi
Wytyczne dotyczące użytkowania

 Zdejmowanie kombinezonów
Zgodnie z postanowieniem komisji ds. czynników biolo-
gicznych (ABAS) kombinezony powinny być zakładane i 
zdejmowane w następujący sposób: 

  Zakładanie:

•  przed założeniem sprawdzić wszystkie elementy pod 
kątem kompletności i prawidłowego stanu

•  zdjąć biżuterię i zegarek
•  założyć kombinezon i zapiąć zamek 

błyskawiczny aż do wysokości bioder
• założyć buty
•  nałożyć maskę ochrony dróg oddechowych 

i sprawdzić jej szczelność
• nałożyć okulary ochronne
•  Założyć na głowę kaptur kombinezonu, a następnie 

całkowicie zapiąć zamek błyskawiczny kombinezonu. 
Aby osłonić podbródek i suwak, należy umieścić przednią 
klapę kombinezonu na swoim miejscu.

•  założyć rękawice ochronne i naciągnąć na mankiety

  Zdejmowanie:

•  zdezynfekować rękawice ochronne
•  Zdjąć kaptur, kombinezon zdjąć z ramion aż do wysoko-
ści bioder w taki sposób, aby strona wewnętrzna została 
wywinięta na zewnątrz. Równocześnie wyjąć ręce z ręka-
wów (może przy tym pomóc druga osoba. w rękawicach 
ochronnych i półmasce fi ltrującej).

•  wraz z całkowitym zdjęciem kombinezonu należy zdjąć 
buty

•  rękawice ochronne zdjąć w taki sposób, aby strona we-
wnętrzna została wywinięta na zewnątrz

•  okulary zdjąć w kierunku od tyłu do przodu i odłożyć je 
w przewidziane do tego miejsce

•  w ten sam sposób zdjąć półmaskę ochronną
•  zdezynfekować dłonie, a następnie dokładnie wyczy-
ścić dłonie, twarz i inne zanieczyszczone części ciała za 
 pomocą wody oraz dezynfekującego mydła w płynie

uvex-safety.com/en/overalls
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Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi
Wytyczne dotyczące użytkowania

Informacje dotyczące prawidłowego doboru
Aby zapewnić optymalny krój, i co za tym idzie, bezpieczeń-
stwo podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi, uvex 
oferuje kombinezony robocze w wielu rozmiarach. Schemat 
przedstawia rozmiary odpowiednie do określonych wymiarów 
ciała. Schemat odnosi się do rzeczywistych wymiarów ciała 
określanych łącznie z bielizną, ale bez butów. 
Skala odbiega od tradycyjnych rozmiarów odzieży. Dlatego 
zalecamy wybór kombinezonu na podstawie rzeczywistych 
wymiarów ciała, a nie zgodnie z noszonym przez siebie roz-
miarem odzieży!

Rozmiar Wzrost 
w cm (A)

Obwód klatki 
 piersiowej w cm (B)

S 164–170 cm 84–92 cm

M 170–176 cm 92–100 cm

L 176–182 cm 100–108 cm

XL 182–188 cm 108–116 cm

XXL 188–194 cm 116–124 cm 

XXXL 194–200 cm 124–132 cm

Korzystanie z kombinezonów ochronnych
Przed założeniem należy koniecznie sprawdzić kombinezon 
ochronny pod kątem ewentualnych wad, takich jak otwarte 
szwy, zepsuty zamek błyskawiczny lub inne widoczne wady, 
które mogą negatywnie wpłynąć na funkcję ochronną.

Przechowywanie
Kombinezony ochronne uvex muszą być przechowywana 
w oryginalnym opakowaniu, w zaciemnionym i suchym 
miejscu.

Utylizacja
Po użyciu należy je zutylizować zgodnie z przepisami. Kom-
binezony są przeznaczone tylko do jednorazowego użytku.

Pranie kombinezonów ochronnych
Kombinezony ochronne są przeznaczone tylko do jednora-
zowego użytku i dlatego nie należy ich prać.
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Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi
Wybór odpowiedniej odzieży chroniącej przed chemikaliami

W celu dobrania właściwej odzieży zapewniającej ochronę 
przed działaniem substancji chemicznych do konkretnego 
zastosowania, ważne jest, aby przydatność kombinezonu 
do użycia w danych warunkach została uprzednio zweryfi -
kowana przez specjalistę ds. BHP.

Różne substancje chemiczne mogą powodować ciężkie, a 
nawet nieodwracalne obrażenia ciała użytkownika, jeżeli nie 
są stosowane odpowiednie środki ochrony. Właśnie w tym 
celu należy położyć szczególny nacisk na staranny wybór 
odzieży chroniącej przed chemikaliami.

Praca z pyłami i suchymi substancjami chemicznymi

Praca z płynnymi substancjami chemicznymi w niewielkich stężeniach

Praca z organicznymi i nieorganicznymi substancjami

Przemysł naftowy i petrochemiczny

Dystrybucja paliw

Czyszczenie zbiorników

Oczyszczanie ścieków i budowa kanalizacji

Gospodarka odpadami

Utylizacja szkodliwych materiałów

Przemysł spożywczy

Rolnictwo

Zwalczanie szkodników

Hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne

Pomieszczenia czyste

Praca z farbami i lakierami

Przemysł farmaceutyczny i prace laboratoryjne

Czyszczenie budynków i zakładów przemysłowych

Czyszczenie i prace konserwacyjne (suche)

Niskociśnieniowe czyszczenie obiektów przemysłowych i budynków

Prace rozbiórkowe i remontowe

Praca z azbestem

Produkcja i przetwarzanie włókna szklanego

Górnictwo i kopalnictwo

Cementownie

Obróbka drewna i metali

Szlifowanie i polerowanie

Prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami farby

odpowiedni

zamiennik
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Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi
Pomoc w doborze — obszary zastosowań

Czy substancja jest potencjalnie szkodliwa?

GazCząstki stałe

Brak właściwości 
radioaktywnych

Właściwości 
radioaktywne Mgła natryskowaAerozol

wysoka tempe-
ratura otoczenia, 

długotrwałe 
użytkowanie

wysoka tempe-
ratura otoczenia, 

długotrwałe 
użytkowanie

*Należy przestrzegać czasów przenikania (defi nicja na stronie 185)

Promieniowanie
Należy rozważyć 

model zapewniający 
zabezpieczenie przed gazami

w postaci

Stosowanie odzieży 
ochronnej kategorii III 

niewymagane.
TakNie

  Uwaga
Rolą użytkownika jest samodzielne określenie, czy dany 
kombinezon ochronny jest odpowiedni dla konkretnego 
zastosowania. uvex w żadnym wypadku nie ponosi odpo-
wiedzialności za nieodpowiednie zastosowanie i użytko-
wanie powyższych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji lub w przypadku  pytań, 
zachęcamy do odwiedzenia strony uvex-safety.pl, 
 skontaktowania się bezpośrednio z naszym działem 
 obsługi klienta pod numerem + 48 77 482 62 58. 
Z przyjemnością pomożemy.

Ciecz*

Schemat jest uproszczeniem.
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 uvex Chemical Expert System
Internetowa baza danych substancji chemicznych

Jako wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dbamy 
o najwyższą jakość naszych produktów i usług.
uvex Chemical Expert System (CES) został opracowany 
przez najlepszych ekspertów. Jest on dostępny w każ-
dej chwili i w każdym miejscu na świecie. To internetowe 
 narzędzie pomaga w doborze odpowiedniej jednorazowej 
odzieży ochronnej. 

Internetowa baza danych substancji chemicznych

uvex Chemical Expert System (CES) zapewnia rozległą 
bazę danych w zakresie substancji chemicznych umożli-
wiającą wybór odpowiedniej jednorazowej odzieży ochron-
nej do pracy z substancjami niebezpiecznymi. 
Użytkownik powinien samodzielnie sporządzić listę danych 
w zakresie przenikania lub zasięgnąć rady naszych eks-
pertów. Za pomocą kilku kliknięć możesz zaopatrzyć się w 
odpowiednią jednorazową odzież ochronną oraz pasujące 
do niej rękawice do ochrony przed chemikaliami odpowia-
dające określonym wymaganiom.

Strona główna

Opcje wyszukiwania

Przejrzysta lista wyników

https://ces.uvex.de
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Innowacyjne rękawice ochronne „Made in Germany”
Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji i technologii

Centrum wiedzy uvex w niemieckim Lüneburgu, gdzie 
 produ kowane są rękawice ochronne
Fachowa wiedza, najnowocześniejsze zautomatyzowane linie produkcyjne i rygorystyczna 
kontrola produkcji gwarantują pierwszorzędną jakość naszych rękawic ochronnych. 
Produkcja w Niemczech zapewnia efektywność, oszczędność zasobów i krótką drogę 
między producentem a użytkownikiem. 

Prace rozwojowe/produkcja
W pełni zintegrowany proces projektowo- produkcyjny 
 obejmujący wszystkie etapy rozwoju:
• produkcja przędzy i wyściółki we własnym zakresie
• samodzielny compounding (mieszanie)
•  specjalnie zaprojektowane formy/urządzenia 

 technologiczne
• innowacyjna technologia powlekania
• opracowanie indywidualnych rozwiązań
•  modyfi kacje techniczne istniejących produktów 

(np. ocieplana podszewka)
•  produkcja na zamówienie 

(np. rękawice dla niepełnosprawnych)

Najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjne:
• produkcja w 100% bez użycia rozpuszczalników
• zrównoważone wykorzystanie zasobów

Innowacja
•  zastosowanie wysokiej jakości włókien naturalnych i 

 funkcjonalnych 
– dobra tolerancja skóry 
– wysokie bezpieczeństwo noszenia

•  atestowane, niezawierające szkodliwych substancji 
 produkty 
–  uvex pure standard (bardzo dobra tolerancja skórna 

potwierdzona dermatologicznie) 
  –  certyfi kat zgodności ze standardem Oeko-Tex® 100 

(np. klasa produktu II)

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKO-TEX®, 
proDERM i Top100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate

Wideo

ci ze sstatandndarardedemm OeOeOeeOeekkkokk -Te
u II))

kryteriariachch wydwydyddydwydwydwyddawaawwaawawaawaawaawaawanianninianianianiania ccececeeertyrtyrtytrtyrtyyrtyrtyffikfikfikfikf atów
ie uvex saff ttteteetetety dededededededee//ze/ze///zeeeee tittrtirtitir fffifikfikikkatetateate
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Szeroki know-how stanowi część naszych usług
Kompetencje w zakresie usług

Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz. 
Nasza wiedza jest zawsze do twojej dyspozycji. Ta zasada stanowi podstawę naszej analizy 
zagrożeń na terenie zakładu: nasi fachowcy w zakresie ochrony dłoni wspólnie z klientem 
ustalają, jakie rękawice ochronne najlepiej spełnią jego indywidualne wymagania. Naszą 
ofertę usługową uzupełniają szkolenia, analizy laboratoryjne i narzędzia online.

Konsultacje /szkolenia/technologia  
 zastosowań
•  konsultacje na terenie zakładu prowadzone przez 

 specjalistów produktowych uvex 
•  nastawione na praktykę seminaria o ochronie dłoni 

(uvex academy)
•  możliwość zwiedzenia zakładu i laboratorium przez  klientów
• współpraca z instytutami naukowymi
•  usługi pomiarowe i analityczne we własnych laboratoriach 

– test odporności mechanicznej zgodnie z normą EN 388 
– test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374 
–  testy specjalne 

(np. antystatyczne, pomiar chwytności, test mikroklima-
tyczny)

•  indywidualne certyfi katy (np. dla składników, zgodności 
powłoki, przydatności do pracy przy produktach spożywczych)

Informacje/e-usługi
• Chemical Expert System (CES)
• projektant rękawic 
• karty katalogowe produktów dostępne online
• instrukcje obsługi dostępne online
• deklaracje zgodności dostępne online
• baza multimedialna dostępna online

Certyfikat ISO 14001
uvex safety gloves w Lüneburgu, jako drugie przedsiębior-
stwo z uvex safety group, otrzymał certyfi kat zgodności z 
międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 
14001. ISO 14001 kładzie nacisk na ciągły proces dosko-
nalenia, który ma umożliwić długoterminową realizację 
konkretnych celów środowiskowych. Żaden inny producent 
rękawic w Europie nie może się jeszcze pochwalić tym 
wymagającym certyfi katem.

Więcej informacji na stronie 
www.uvex-safety.de/usglfi lm 



uvex phynomic airLite A ESD

uvex i-gonomics
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Rękawica ochronna dla 5-tego zmysłu — z właściwościami antystatycznymi i odpowiednia do obsługi ekranów dotykowych. 
uvex phynomic airLite A ESD – najlżejsza rękawica ochronna 
w swojej klasie – zapewnia odczuwalną różnicę w komforcie 
noszenia: lekka i oddychająca rękawica, zapewniająca zara-
zem dobre czucie. Idealnie nadaje się do prac precyzyjnych 

i manipulowania drobnymi elementami oraz obsługi wszyst-
kich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów 
komórkowych. 

Ochrona z odczuwalnym zmniejszeniem obciążenia dłoni
uvex i-gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyjny produkt wyróżnia się ergonomicznym 
 krojem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku rękawic ochronnych oznacza to przyjemność noszenia i 
 optymalną swobodę ruchu — aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną manualność.

uvex i gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyjny produkt wyróżnia się ergonomicznym 
 krojem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku rękawic ochronnych oznacza to przyjemność noszenia i 
 optymalną swobodę ruchu — aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną manualność.
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Obliczanie RI:
RI stanowi średnią trzech skła-
dowych indeksu (IW): siły, wagi i 
mikroklimatu – i może wynosić od 
0 (= źle) do 5 (= idealnie).

Więcej informacji 
na temat produktów 
uvex i-gonomics.

Metoda pomiaru:
Rozciągliwość 

Wynik pomiaru:
Siła rozciągająca przy długości 
całkowitej 120% = 32 N (IW 4,8)

Wysoka swoboda ruchu, 
praca bez zmęczenia

Metoda pomiaru:
Odporność na kontakt z parą wodną

Wynik pomiaru:
RET = 29,21 (IW 3,1)

Słabsze pocenie, wysokie 
bezpieczeństwo noszenia

Metoda pomiaru:
Ważenie rękawic

Wynik pomiaru:
Waga = 24,8 mg/cm2 (IW 4,3)

Wysoki poziom czucia i lekkość, 
wysokie bezpieczeństwo noszenia

4,07
RI

siła 4,8 

waga 4,3 

mikroklimat 3,1

3

1

3



UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Abteilung: Forschung & Entwicklung 23.07.2015

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen

Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60596
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien

2111

JKL

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60271
Gefährdung chemisch Vollkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht / nass Hersteller uvex
Tragedauer siehe Permeationsliste Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60597
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe Indigo blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit lite
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uvex Chemical Expert System
Baza substancji chemicznych oraz rękawic dostępna online

Jako wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dbamy o najwyższą jakość naszych produktów oraz usług. Z myślą o 
naszych klientach opracowaliśmy bazę wiedzy — Chemical Expert System (CES). To internetowe narzędzie wspomaga 
kompleksową analizę oraz optymalizację rozwiązań w zakresie rękawic ochronnych wykorzystywanych w Twojej fi rmie. 

Baza substancji chemicznych online dotycząca 
rękawic ochronnych

uvex Chemical Expert System (CES) to obszerna baza wie-
dzy na temat substancji chemicznych, która ułatwi wybór 
odpowiednich rękawic ochronnych do danego zastosowa-
nia (kontakt z materiałami niebezpiecznymi). Użytkownicy 
mogą tworzyć własne listy przenikania lub zwrócić się po 
radę do naszych ekspertów. Wystarczy kilka kliknięć mysz-
ką, aby odnaleźć właściwe rękawice zapewniające ochronę 
chemiczną i dopasowane do Twoich potrzeb.

Projektant rękawic

Projektant rękawic w systemie Chemical Expert uvex 
usprawnia i ułatwia tworzenie planów rękawic, zapewnia-
jąc jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa. Po 
zakończeniu procesu rejestracji można wybrać istniejący 
model rękawic stworzony przez naszych specjalistów lub 
zaprojektować swój własny. System wspomaga stworzenie 
kompletnego projektu rękawic w kilku prostych krokach. 
Wysoki stopień indywidualizacji oferuje różne możliwości.

uvex Chemical Expert System (online)

Baza danych substancji chemicznych dotycząca 
rękawic ochronnych

Przypisanie rękawic ochronnych    
do materiałów niebezpiecznych

(wykazy substancji przenikających)

Projektant rękawic

Przyporządkowanie rękawic ochronnych    
do wykonywanych czynności

(Projekty rękawic)

Zalety uvex Chemical Expert System:
•  obszerna baza danych dotyczących testowanych substancji 

chemicznych
• indywidualne sporządzanie wykazów substancji przenikających
• łatwy dobór rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi
• osobiste konto z funkcjami premium
• zrozumiały proces tworzenia i zarządzania projektami rękawic
• wysoki stopień indywidualizacji planów rękawic
• system dostępny w różnych wersjach językowych

uvex – źródło porad i fachowej wiedzy https://ces.uvex.de

Strona internetowa
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uvex academy
Ochrona rąk w pracy

Praktyczne seminarium wprowadzające do zagadnienia 
przemysłowej ochrony rąk.
•  przekazanie podstawowych 

 informacji o przepisach i normach 
regulujących stosowanie rękawic 
ochronnych

•  omówienie istotnych grup materiałów 
chemicznych i ich klasyfi kacji

•  materiałoznawstwo: materiały 
 używane do ochrony dłoni i ich 
 obszary zastosowania

•  informacje na temat oceny oraz 
unikania potencjalnych zagrożeń w 
miejscu pracy

•  praktyczna demonstracja właści-
wości ochronnych różnych materia-
łów do ochrony rąk

•  pomoc w wyborze odpowiedniej 
rękawicy ochronnej do konkretnego 
zastosowania 

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za BHP, 
 specjaliści ds. zakupów oraz przedsta-
wiciele związków zawodowych.

Terminy
30.06.2020
19.11.2020  

Miejsce organizacji: 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, 
Lüneburg

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.com, 
telefonicznie pod numerem +48 77 482 62 58 lub na adres e-mail 
uvex@uvex-integra.pl

Więcej informacji na stronie 
uvex-academy.com



4   X   3   2   D

EN 388

198

EN 388:2016
Modyfikacja normy dotyczącej rękawic chroniących przed przecięciem

Klasyfi kacja stopnia ochrony rękawic odpornych na przecięcia była w Europie dotychczas przeprowadzana zgodnie 
z  normą EN 388:2003. Ciągły rozwój materiałów technicznych – tak zwanych wysokowydajnych włókien – zrodził 
 konieczność dostosowania testów i klasyfi kacji nowo wdrożonych produktów w normie EN 388:2016.

Procedura testowa wg normy EN 388:2003 Procedura testowa wg normy EN 388:2016/ISO 13997

  badanie ochrony przed przecięciem nożem obrotowym o 
stałym nacisku
  nóż obrotowy porusza się po próbce w przód i w tył pod 
działaniem stałej siły (5N), obracając się przeciwnie do 
kierunku ruchu

  wartość indeksu jest pochodną liczby cykli wymaganych 
do przecięcia próbki oraz stopnia zużycia ostrza

  na każdej próbce wykonywanych jest pięć pomiarów. 
Średnia wartość z pięciu wartości indeksu wskazuje klasę 
ochrony przed przecięciem rękawicy ochronnej.

  dotyczy rękawic antyprzecięciowych, których materiały 
tępią ostrze (np. włókna szklane i stalowe)
  dodatkowa metoda badania zgodna z normą ISO 13997: 
określenie odporności rękawicy na przecięcie ostrym przed-
miotem podczas pojedynczego przyłożenia większej siły
  W tym celu długie, proste ostrze przesuwa się jeden raz 
nad testowanym obiektem. W trakcie testu określana jest 
minimalna siła potrzebna do przecięcia próbki o grubości 
20 mm.

  wynik jest podany w niutonach (N) i na jego podstawie 
klasyfi kowana jest skuteczność ochrony przed przecięciem

Klasa ochrony 1 2 3 4 5

Indeks ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Klasa ochrony A B C D E F

Wartość w 
 niutonach

≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Nie istnieje żadna korelacja między poszczególnymi skalami 
oceny. W praktyce rękawica zapewnia ten sam wysoki po-
ziom ochrony przed przecięciem; jedyna różnica polega na 
klasyfi kacji opartej na normie.

Jako wiodący producent produktów odpornych na przecię-
cie uvex posiada urządzenia do pomiaru zgodnie z obiema 
 normami i może udzielić odpowiedzi na dowolne pytania.

Dalsze informacje o normach EN 388:2016 i 
EN ISO 374-1:2016 na stronie: 
https://www.uvex-safety.com/normaenderung
-schnittschutzhandschuhe 

 Odporność na przecięcie wg ISO (od A do F)

              Odporność na przekłucie (od 0 do 4)

         Odporność na rozerwanie (od 0 do 4)

      Badanie odporności na przecięcie nożem 
obrotowym o stałym nacisku (od 0 do 5; 
X = bez znaczenia lub nie badano)

Odporność na ścieranie (od 0 do 4)

Wideo
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EN ISO 374-1:2016
Zmiana normy dotyczącej rękawic odpornych chemicznie

Rękawice chemoochronne muszą spełniać wymagania normy europejskiej EN ISO 374-1. Norma ta została poddana 
 gruntownym zmianom pod kątem certyfi kacji.

Część 1 (terminologia i wymagania dotyczące skutecz-
ności ochrony przed zagrożeniem chemicznym) zawiera 
istotne modyfi kacje:

  poszerzenie zakresu badanych substancji chemicznych 
z 12 do 18

  usunięcie symbolu zlewki do „wodoodpornych rękawic 
ochronnych o niskiej ochronie przed zagrożeniami che-
micznymi”
  standaryzacja typów rękawic do typów A, B lub C
  zmiana oznaczenia na produkcie: piktogram kolby Er-
lenmeyera z różną liczbą liter w przypadku testowanych 
substancji chemicznych w zależności od typu

Nowe oznaczenie rękawic ochronnych:

Odporność na przenikanie 
typu A:
przy co najmniej 6 badanych 
substancjach chemicznych, 
przez co najmniej 30 minut 
każda.

Odporność na przenikanie 
typu B:
przy co najmniej 3 badanych 
substancjach chemicznych, 
przez co najmniej 30 minut 
każda. 

Odporność na przenikanie 
typu C:
przy co najmniej 1 badanej 
substancji chemicznej, przez 
co najmniej 10 minut każda.

Symbol 
literowy

Badana substancja 
 chemiczna

Nr CAS Klasa

O
B

E
C

N
IE

A Metanol 67-56-1 Alkohol prosty

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitryl 75-05-8 Nitryl

D Dichlorometan 75-09-2 Chlorowany węglowodór

E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę

F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny

G Dietyloamina 109-89-7 Amina

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związki heterocykliczne i eterowe

I Octan etylu 141-78-6 Ester

J n-heptan 142-82-5 Węglowodór alifatyczny

K Wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 Zasada nieorganiczna

L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Kwas nieorganiczny, utleniający

N
O

W
E

M Kwas azotowy 65% 7697-37-2 Kwas nieorganiczny, utleniający

N Kwas octowy 99% 64-19-7 Kwasy organiczne

O Woda amoniakalna 25% 1336-21-6 Zasada organiczna

P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 Nadtlenek

S Kwas fl uorowodorowy 40% 7664-39-3 Kwas nieorganiczny

T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

Zwiększenie liczby testowanych związków chemicznych: 
Katalog testów został rozbudowany zgodnie z nową normą. 

Nadal duże znaczenie ma doradztwo producenta w kwestii 
zastosowania. Dobór konkretnego środka ochrony musi 
 zostać dokonany na podstawie oceny zagrożeń i faktycznych 
czynności w miejscach pracy oraz z uwzględnieniem specy-
fi cznych warunków użytkowania. Wyznaczony  pracownik 
ds. BHP w miejscu pracy powinien określić indywidualne 
wymagania oraz uzyskać od producenta informacje na 
temat konkretnych właściwości rękawic ochronnych i ich 
skuteczności.

uvex Chemical Expert System to wielojęzyczna platforma 
internetowa, która umożliwia uzyskanie informacji na temat 
indywidualnych czasów przenikania. Ponadto doświadczeni 
pracownicy na miejscu i w centrum kompetencji ochrony 
dłoni w Lüneburgu chętnie udzielą wszelkich rad i odpowiedzi 
na pytania dotyczące rękawic chemoochronnych.

Oznaczenie na rękawicy Przepuszczalność
1 Nazwa producenta
2 Oznaczenie rękawicy
3 Klasa ochrony mechanicznej 
4 Znak zgodności CE
5 Nr jednostki certyfikującej
6  Litery oznaczają związki che-

miczne, w odniesieniu do których 
rękawica ma indeks ochrony na 
poziomie co najmniej klasy 2

7  Piktogram z oznaczeniem wg 
normy

8 Stosować się do dołączonej   
 instrukcji obsługi
9 Rozmiar rękawicy
10 Data ważności
11 Adres producenta

Przepuszczalność to przecho-
dzenie cząsteczek przez materiał 
rękawicy ochronnej. 
Czas, jaki potrzebuje na to sub-
stancja chemiczna, wyrażany jest 
poziomem skuteczności według 
normy EN ISO 374-1. 
Rzeczywisty czas działania 
ochrony w miejscu pracy może 
znacznie różnić się od tego 
poziomu skuteczności. 

Doradcy techniczni uvex chętnie udzielą dodatkowych wyjaśnień.

Zmierzony czas 
przenikania

Poziom odporności 
na przenikanie

> 10 min Klasa 1

> 30 min Klasa 2

> 60 min Klasa 3

> 120 min Klasa 4

> 240 min Klasa 5

> 480 min Klasa 6

J K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L

EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-1:2016/Type C

910

11

1

2

3

5

4

7 8

6
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DIN EN 16350:2014
Rękawice ochronne — właściwości elektrostatyczne

Co określa norma?
 
Wybór odpowiednich środków ochrony osobistej (ŚOI) 
jest szczególnie ważny w miejscach, gdzie panują niebez-
pieczne lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. W normie 
europejskiej EN 16350:2014 Rękawice ochronne – Właści-
wości elektrostatyczne po raz pierwszy określono warunki 
testowe i minimalne wymagania dotyczące właściwości 
elektrostatycznych rękawic ochronnych.

  rezystancja skrośna musi być mniejsza niż 1,0 × 108 Ω 
(Rv < 1,0 × 108 Ω).
  warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: 
23 ± 1°C, względna wilgotność powietrza: 25 ± 5%.

Ważna uwaga!
Rękawice ochronne rozpraszające ładunek elektrosta-
tyczny są skuteczne tylko przy uziemieniu użytkownika 
przez rezystancję mniejszą niż 108 Ω.

Co użytkownik powinien wziąć pod uwagę? 

W normie EN 16350:2014 po raz pierwszy wyznaczono pu-
łap rezystancji skrośnej, którego nie zawierała dotychczaso-
wa norma EN 1149. Dlatego użytkownik musi kierować się w 
wyborze tym, czy rękawice ochronne spełniają wymagania 
normy EN 16350:2014. Informacja o normie DIN EN 1149 nie 
jest już wystarczająca, ponieważ jest w niej opisana tylko 
technika badania, bez wartości granicznej. 

    

Do jakich celów mogą być stosowane 
 rękawice testowane na zgodność z normą 
EN 16350: 2014?

Rękawice ochronne, które przeszły testy zgodne z normą 
DIN EN 16350: 2014 z wynikiem pozytywnym, mogą być 
stosowane w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem 
(na przykład w rafi neriach) i stanowią istotne ogniwo w 
łańcuchu uziemienia (rękawice – odzież ochronna – obuwie 
– ziemia). W odniesieniu do właściwości elektrostatycznych 
często rozpatruje się wyładowania elektrostatyczne (elec-
trostatic discharge, ESD) w dziedzinie ochrony produktu. 
Rękawice ochronne testowane zgodnie z normą DIN EN 
16350:2014 mogą być używane do wszystkich zastosowań 
związanych z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycz-
nymi.

uvex unipur carbon uvex rubifl ex ESD
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Klasy dopuszczalności
dla rękawic ochronnych w przemyśle spożywczym

Rękawice ochronne do kontaktu z żywnością muszą być 
wykonane w taki sposób, aby w normalnych i przewi-
dywalnych warunkach nie przenosiły (w formie migracji) 
na żywność żadnych substancji, które mogłyby zagrażać 
zdrowiu ludzkiemu. 

Poniższy wykaz przedstawia rękawice ochronne uvex 
zdatne do kontaktu z żywnością oraz możliwe obszary 
zastosowania.

Informacje dodatkowe, w tym te dotyczące specyfi kacji 
testów, dostępne są na życzenie.

Obszar zastosowania Wodne
pH > 4,5

Kwasowe 
pH < 4,5

Alkoholowe Tłuszczowe Suche, 
 beztłuszczowe

Przykłady Napoje 
 bezalkoholowe
Owoce
Jaja
Warzywa
Skorupiaki

Ocet
Drożdże
Mleko
Jogurt

Wino 
Wódki 
Likiery

R1 = oliwa z oliwek 
R2 = masło, margaryna 
R3 =  ryby, sery, wypieki
R4 = mięso, drób
R5 =  kanapki, wyroby 

smażone w tłuszczu

Chleb 
Makaron 
Ryż 
Herbata 
Przyprawy 
Rośliny strączkowe

uvex profi  ergo TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex contact ergo TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex phynomic C3 TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex phynomic C5 TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex rubifl ex 
(pomarańczowe) TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex rubifl ex S
(niebieskie/zielone) TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex profastrong NF 33 TAK TAK TAK TAK (R2–R5) TAK

uvex u-fi t TAK TAK TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex phynomic foam TAK TAK TAK TAK (R5) TAK

uvex phynomic lite/
uvex phynomic lite w TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex unilite thermo TAK TAK TAK NIE TAK

uvex u-fi t strong N2000 TAK NIE TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex u-fi t lite TAK NIE TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex u-chem 3300 TAK TAK TAK TAK (R2–R5) TAK
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Rękawice ochronne
Zagrożenia mechaniczne

Prace precyzyjne 208–217, 226

Prace ogólne 218–221

Prace w trudnych warunkach 222, 225  

Ochrona przed wysoką temperaturą 224

Ochrona przed przecięciem 227–241

seria uvex phynomic

seria uvex 
phynomic

uvex synexo 
impact 1

seria uvex 
unidur

uvex synexo 
M500

seria uvex 
C500

seria uvex 
C300

uvex nk

uvex D500 
foam

uvex k-basic extra uvex profatherm

uvex rubipor 
XS

seria uvex unipur

uvex 
rubifl ex

uvex 
 compact

seria uvex 
unilite thermo

uvex contact ergo uvex profi  XGuvex profi  ergo

seria uvex uniliteseria uvex athletic

seria uvex 
unigrip

uvex synexo 
M100 
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Ochrona 
przed  przecięciem

seria uvex protector

Rękawice ochronne
Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką 246–251

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki 252–253

Jednorazowe rękawice ochronne 255

uvex rubifl ex S XG

uvex u-chem 3300 uvex u-chem 3200

Nitryl – 
uvex profastrong

Chloropren – 
uvex profapren

uvex u-fi t strong N2000 uvex u-fi t

Butyl – 
uvex profabutyl

uvex u-fi t lite

Butyl/Viton® – 
uvex profaviton

uvex rubifl ex Suvex rubifl ex ESD uvex rubifl ex S uvex rubifl ex SZ

Powłoka: nitryl 

uvex u-chem 3000uvex u-chem 3100
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Przewodnik po rękawicach uvex
Szybki sposób na dobranie właściwych rękawic ochronnych

Przy wyborze odpowiednich rękawic ochronnych należy 
uwzględnić wiele czynników. uvex pomaga w tym za  pomocą 
licznych symboli umożliwiających przyporządkowanie 
 rękawic ochronnych do określonych czynności.

Jakie jest główne zagrożenie dla użytkownika w miejscu 
pracy? 
Symbole dostarczają wstępnych informacji przy  wyborze 
właściwej kategorii odpowiednich rękawic ochronnych.

Jaki rodzaj czynności będzie najczęściej wykonywany w 
danym miejscu pracy? 
Czy charakter pracy będzie wymagał precyzji, wykonywania 
różnych czynności ogólnych lub stawiał szczególne wyma-
gania przed pracownikiem noszącym rękawice ochronne? 

Ustalenie ogólnych warunków panujących w miejscu pracy. 
Czy czynności są wykonywane w warunkach mokrych/ 
zaolejonych czy raczej wilgotnych albo suchych? 
Każda z naszych rękawic ochronnych jest opatrzona zale-
ceniem do użytkowania w jednych z trzech typów warunków 
otoczenia. Stopień przydatności jest determinowany przez 
sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy. 

1. Identyfi kacja i przyporządkowanie potencjalnych zagrożeń

3. Określenie warunków otoczenia

2. Ustalenie indywidualnych wymagań wobec rękawic ochronnych

Ochrona mechaniczna

Praca z substancjami chemicznymi

Ochrona przed przecięciem

Szczególne zagrożenia 
(np. ochrona przed wysoką 
temperaturą)

Prace precyzyjne

Prace ogólne

Prace w trudnych warunkach

S
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Rękawice ochronne spełniają wysokie wymagania normy 
uvex pure standard. Brak składników szkodliwych dla 
 zdrowia, brak zawartości rozpuszczalników i przyspie-
szaczy, optymalna ochrona produktu.

Rękawica ochronna z certyfikatem 
zgodności z OEKO-TEX® Standard 100. 

Rękawica ochronna opracowana i wyprodukowana 
w Niemczech.

Rękawice ochronne spełniają wyso-
kie standardy uvex climazone. 
Wymiernie wyższa oddychalność 
przekłada się na mniejsze pocenie 
i zapewnia przyjemność noszenia 
rękawic.

Testy dermatologiczne wykazały, że rękawice są 
dobrze tolerowane przez skórę. Rękawice ochronne 
zostały przebadane klinicznie i przez proDerm Institut 
für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH 
(Hamburg/Niemcy) (badania proDERM®: 11.0356-02, 
11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Rękawice ochronne umożliwiające obsługę wszystkich 
typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów 
komórkowych.

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKO-TEX®, 
proDERM i Top100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate
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Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Czynności wymagające doskonałego 
czucia.

Przykłady: montaż precyzyjny, trzymanie 
drobnych części (np. śrubek), obsługa 
elementów sterujących, kontrola fi nalna.

Trudne czynności niewymagające 
precyzji, podczas których niezbędna jest 
mocna i wytrzymała rękawica ochronna.

Przykłady: ciężkie prace transportowe 
(np. transport palet), prace budowlane, 
przeglądy.

Czynności ogólne wymagające użycia 
wytrzymałych i niezawodnych rękawic 
ochronnych.

Przykłady: przeglądy, prace transporto-
we, lekka obróbka metali, zwykłe prace 
montażowe, prace konserwacyjne.

Prace precyzyjne Prace w trudnych warunkachPrace ogólne
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Obszary robocze, w których nie występuje wilgoć (woda, olej silnikowy, smar, olej chłodniczy itp.). 
Rękawice ochronne dla takich warunków pracy cechują się najwyższą oddychalnością.
Przykłady: kontrola jakości, czynności montażowe, wysyłka, obróbka końcowa.

Obszary robocze, w których występuje wilgoć. Rękawice ochronne do tego obszaru są w mniejszym stopniu oddychające. 
W tym przypadku ważna jest powłoka nieprzepuszczająca wody i oleju, która odznacza się też właściwościami antypoślizgowymi.
Przykłady: nasmarowane olejem elementy, czynności wykonywane na zmianę w obszarach suchych i mokrych.

Obszary robocze, w których dłoń ma być chroniona przed cieczami (z wyłączeniem substancji chemicznych). 
Wymagana jest możliwie szczelna rękawica ochronna o wysokich właściwościach antypoślizgowych.
Przykłady: wyjmowanie zaolejonych/mokrych elementów z maszyn, wykonywanie prac na wolnym powietrzu (wilgoć atmosferyczna).

uvex 
phynomic 
lite/lite w

uvex 
phynomic 
airLite A

ESD

uvex 
unipur
Seria

seria uvex 
rubipor

uvex phynomic 
foam

uvex phynomic wet

uvex phynomic wet plus

uvex 
profi  ergo

uvex
profi  XG

uvex
compact

uvex unilite
thermo HD

uvex unilite
thermo

uvex 
contact ergo

uvex athletic 
lite

uvex phynomic XG

uvex phynomic 
allround

uvex phynomic 
pro

uvex synexo
M100 

uvex unilite
thermo plus c
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uvex phynomic
Perfekcja 
w 3 wymiarach
1. Idealne dopasowanie

Technologia 3D ergo —
precyzja aż po opuszki palców

• ergonomiczne rozwiązanie dla każdego 
 użytkownika: do ośmiu idealnie dopaso-
wanych rozmiarów 

• korzyści dla użytkownika:
– rękawica przylega jak druga skóra
– naturalne czucie
– maksymalna elastyczność eliminuje 

 zmęczenie podczas pracy

2.  Optymalna 
funkcjonalność

Powłoki idealnie dopasowane 
do zastosowań  

• do obszarów suchych: wodoodporna 
 powłoka hydropolimerowa

• do obszarów suchych i lekko wilgotnych: 
powłoka z pianki hydropolimerowej 

• do obszarów wilgotnych i zaolejonych: 
powłoka z pianki hydropolimerowej Xtra-Grip

• do obszarów mokrych i zaolejonych: 
hydropolimerowa powłoka Pro

• do obsługi monitorów przemysłowych z ekra-
nem dotykowym: powłoka z pianki hydropoli-
merowej airLite*** 

3.  Rękawice bezpieczne 
dla skóry i produktów

Doskonała ochrona skóry 
i produktu

Ochrona zdrowia
• bardzo dobra tolerancja skóry potwierdzona 

dermatologicznie*
• certyfi kat zgodności z OEKO-TEX®

Standard 100
• brak szkodliwych rozpuszczalników 

(DMF, TEA)
• brak substancji alergennych

Ochrona produktu:
• nadaje się do wrażliwych powierzchni
• nie pozostawia śladów i odcisków
• bez zawartości silikonu – zgodnie 

z wymaganiami lakierniczymi
• dopuszczenie do kontaktu z żywnością**

*   Seria uvex phynomic została przebadana w warunkach klinicznych przez proDERM® Institut für Angewandte Derma-
tologische Forschung GmbH (Hamburg, Niemcy). Bardzo dobra tolerancja rękawic ochronnych uvex phynomic przez 
skórę została potwierdzona dermatologicznie (badania proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 
15.0219-11). Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfi katów Oeko-Tex®, proDERM® und Top100 na 
stronie uvex-safety.com/zertifi kate 

**  Modele uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 i uvex phynomic C5
*** Modele uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD
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uvex phynomic airLite A ESD
Nr art. 60038
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350: 2014
Materiał poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką hydropolimerową airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

 uvex phynomic airLite A ESD
• najlżejsza rękawica ochronna w swojej klasie
• właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
• odczuwalna różnica w komforcie noszenia: połączenie wysokiego 

poziomu czucia, lekkości i zdolności oddychania
• możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych, 

tabletów i telefonów komórkowych
• cienka, oddychająca powłoka hydropolimerowa „airLite” zapewnia naj-

wyższy poziom czucia i pozwala na obsługiwanie ekranu dotykowego
• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja skóry 

potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania 
przez alergików. 

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• sortowanie
• kontrola jakości

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Technologia przyszłości
Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje w produkcji 
metody inteligentne. Digitalizacja produkcji przemysłowej 
(Industrie 4.0. ) bardzo szybko się rozwija. W rękawicach 
ochronnych uvex phynomic airLite A ESD można obsługi-
wać prawie wszystkie popularne ekrany dotykowe, tablety 
i telefony komórkowe stosowane w przyszłościowych 
rozwiązaniach.

Dotyczy to wszystkich produktów 
oznaczonych tym symbolem. 

Ochrona użytkownika i najnowsza 
technologia powłok uvex
Nowo opracowana powłoka hydropolimerowa „airLite” 
w połączeniu z cienką wyściółką (18 G) zapewnia, oprócz 
możliwości obsługi ekranów dotykowych, także najwyższy 
poziom czucia podczas prac precyzyjnych i manipulowania 
najmniejszymi i najdelikatniejszymi elementami.

Ponadto zostały one przetestowane przez instytut 
proDERM® w długotrwałym badaniu praktycznym. 
Rękawice są dobrze tolerowane przez skórę.

W serii uvex phynomic airLite ESD znajdują się także 
produkty chroniące przed przecięciem na poziomie B i C. 
Dostępne na stronie 230.

Więcej informacji na stronie 
www.uvex-safety.com/airlite

60038

3 1 1 0 X

EN 388:2016
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uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic XG
Nr art. 60050 60049 60070
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową

powłoką z pianki hydropolimerowej powłoką z pianki hydropolimerowej powłoką z pianki Xtra-Grip
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne obszary suche i lekko wilgotne wilgotne i zaolejone warunki pracy
Kolor biały, szary szary, czarny czarny, czarny
Rozmiary od 5 do 12 od 5 do 12 od 6 do 12
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex phynomic XG
• elastyczna i ekstremalnie wytrzymała rękawica 

monterska zapewniają najlepszą chwytność 
w warunkach oleistych w swojej klasie

• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie 
 mechaniczne dzięki hydropolimerowej powłoce 
Xtra Grip

• doskonała chwytność w zaolejonych obszarach 
• wysoka oddychalność dzięki piankowej po-

włoce o otwartych porach
• bardzo dobre czucie przy montażu 

(pokrytych olejem) części
• brak substancji alergennych, ochrona  zdrowia 

i tolerancja przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), możliwość 
stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• prace precyzyjne
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• rzemiosło
• prace betoniarskie i budowlane

uvex phynomic foam
• zapewniająca dobre czucie rękawica  ochronna 

do mechanicznych prac precyzyjnych
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie 

mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce 
z pianki hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko 
wilgotnym otoczeniu

• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy montażu części
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia 

i tolerancja przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), możliwość 
stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy
• pakowanie

uvex phynomic allround
• lekka i odporna na zabrudzenie rękawica 

ochronna o wszechstronnym zastosowaniu 
do wykonywania czynności mechanicznych

• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie 
mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce 
z pianki hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko 
wilgotnym otoczeniu

• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy montażu części
• brak substancji alergennych, ochrona  zdrowia 

i tolerancja przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), możliwość 
stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• czynności konserwacyjne 
• montaż
• prace precyzyjne
• prace transportowe/pakowanie
• przeglądy

60050 600493 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

600704 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic pro
Nr art. 60060 60061 60062
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan włókno bambusowe, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni: powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni:

powłoką z pianki hydropolimerowej powłoką z pianki hydropolimerowej hydropolimerowa powłoka Pro
Zastosowanie wilgotne i zaolejone warunki pracy wilgotne i zaolejone warunki pracy wilgotne i zaolejone warunki pracy
Kolor niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy
Rozmiary od 6 do 12 od 6 do 12 od 6 do 12
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

 uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus
• rękawica ochronna o wodoodpornej 

powłoce z pianki hydropolimerowej do 
zastosowania zarówno wewnątrz, jak i 
na wolnym powietrzu

• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie 
mechaniczne dzięki trwałej powłoce

• bardzo dobra chwytność w wilgotnych 
i mokrych obszarach

• wysoka oddychalność powłoki
• bardzo dobre czucie przy montażu 

części
• brak substancji alergennych, ochrona 

zdrowia i tolerancja przez skórę potwier-
dzona dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• prace precyzyjne
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy

uvex phynomic pro
• zapewniająca dobre czucie, odporna na brud i wilgoć 

rękawica ochronna
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne 

dzięki trwałej powłoce hydropolimerowej pro
• bardzo dobra chwytność w wilgotnych, mokrych i zaole-

jonych obszarach
• wysoka oddychalność i bardzo dobra absorpcja wilgoci 

dzięki wyściółce z naturalnych włókien 
• bardzo dobre czucie przy pracy z małymi elementami
• wyściółka z włókna bambusowego i poliamidu/ elastanu 

jest przyjemna dla skóry
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tole-

rancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie 
(proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• prace betoniarskie i budowlane
• czynności na świeżym powietrzu

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: 
prace precyzyjne/prace ogólne

60060

60061

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60062
2 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex phynomic x-foam HV
Nr art. 60054
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 X 1 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor pomarańczowy, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne/prace w trudnych warunkach

uvex phynomic x-foam HV
• jedyna w swoim rodzaju rękawica ochronna z perforowanymi sekcjami 

umożliwiającymi przerwanie
• obniżona odporność na rozerwanie w obszarze palców dzięki bez-

szwowym miejscom umożliwiającym szybkie przerwanie, które znacząco 
zmniejszają ryzyko urazów dłoni podczas pracy z wykorzystaniem 
narzędzi elektrycznych

• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodood-
pornej powłoce z pianki hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy montażu części
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę 

potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania 
przez alergików

UWAGA:
• rękawice charakteryzuje częściowa zdatność do kontaktu z ruchomymi 

elementami maszyn
• kluczowe znaczenie ma dokładna analiza zagrożeń przeprowadzona 

wraz ze specjalistami uvex w zakresie ochrony dłoni

uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic X-foam HV to zaawansowane tech-
nicznie rozwiązanie w dziedzinie ochrony dłoni przed 
zagrożeniami mechanicznymi. Minimalna odporność na 
rozdzieranie w obszarze palców poprzez zastosowanie 
bezszwowych części umożliwiających łatwe przerwa-
nie, ograniczając w ten sposób ryzyko wystąpienia 
poważnych obrażeń rąk podczas pracy z narzędziami 
elektrycznymi. 

Dodatkowo rękawice mają wszystkie zalety serii uvex 
phynomic. To perfekcja pod 3 względami: idealne 
dopasowanie, optymalna funkcjonalność i bezpie-
czeństwo dla skóry. Standard uvex pure gwarantuje 
doskonałą ochronę skóry i produktu. Rękawica nie 
zawiera substancji alergennych, ochrona zdrowia i to-
lerancja przez skórę są potwierdzone dermatologicznie 
(proDERM®). 

Perforowana linia przerwania

Minimalizacja zagrożeń w 
czasie pracy z elementami 
obrotowymi

3 1 X 1 X

EN 388:2016

60054



212

uvex phynomic lite uvex phynomic lite w
Nr art. 60040 60041
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową impregnacją wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową impregnacją
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne obszary suche i lekko wilgotne
Kolor szary, szary biały, biały
Rozmiary od 5 do 12 od 5 do 12
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

 uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• lekka rękawica ochronna redukująca uczucie zmęczenia
• wysoka odporność na ścieranie dzięki bardzo cienkiej, ale trwałej 

impregnacji hydropolimerowej
• dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
• bardzo dobra oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, 

ogranicza pocenie
• wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
• brak zawartość katalizatorów, tolerancja skóry potwierdzona dermato-

logicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

60040 60041
2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex rubipor XS2001 uvex rubipor XS5001B
Nr art. 60276 60316
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (1 1 1 0 X) EN 388 (1 1 1 0 X)
Materiał splot bawełniany, elastan splot bawełniany, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i opuszki palców

oddychającym oddychającym
specjalnym impregnatem NBR specjalna impregnacja NBR

Zastosowanie obszary suche obszary suche
Kolor biały, biały biały, niebieski
Rozmiary od 6 do 10 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex rubipor XS
• lekka, elastyczna rękawica ochronna z rozciągliwej tkaniny  bawełnianej
• dobra chwytność w suchych obszarach
• wysoka oddychalność dzięki cienkiej impregnacji NBR
• wysoki poziom czucia dzięki rozciągliwej tkaninie bawełnianej 

z elastanem
• ergonomiczne dopasowanie

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• sortowanie
• ochrona produktu

60276 60316

1 1 1 0 X

EN 388:2016

1 1 1 0 X

EN 388:2016



214

uvex athletic lite
Nr art. 60027
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 2 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką mikropiankową NBR
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor niebieski, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex athletic allround
Nr art. 60028 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką piankową NBR
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor szary, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex athletic lite
• lekka rękawica do czynności mechanicznych, zapewniająca wysoki 

poziom czucia
• matowa powłoka mikropiankowa z otwartymi porami i wyjątkową 

odpornością na ścieranie
• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, 

ogranicza pocenie
• perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej 

 wyściółce
• brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu Oeko-Tex® 

Standard 100

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• czynności konserwacyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

uvex athletic allround 
• lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszech stronnym 

zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodood-

pornej powłoce z pianki hydropolimerowej
• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej 

 wyściółce
• brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu Oeko-Tex® 

Standard 100

Obszary zastosowania:
• czynności konserwacyjne
• montaż
• prace transportowe/pakowanie
• sortowanie

60027 60028
4 1 3 2 X

EN 388:2016

4 1 2 2 X

EN 388:2016
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uvex unilite 7700
Nr art. 60585 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką NBR/poliuretanową
Zastosowanie suche i wilgotne oraz zaolejone

powierzchnie robocze
Kolor szary, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unilite 6605
Nr art. 60573 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor czarny, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unipur 6634
Nr art. 60321 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką NBR 
Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone

powierzchnie robocze
Kolor szary, czarny
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex unilite 7700 
• elastyczna i wytrzymała rękawica ochronna 

do mechanicznych prac precyzyjnych 
• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 

dzięki wyściółce poliamidowo-elastanowej 
oraz powłoce z kauczuku NBR i poliuretanu 

• dobra chwytność w suchych, lekko wilgot-
nych i zaolejonych obszarach

• dobre czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

uvex unilite 6605 
• lekka rękawica dzianinowa z powłoką z pian-

ki NBR do precyzyjnych prac montażowych
• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 

dzięki powłoce i wyściółce poliamidowej
• dobra chwytność w suchych i lekko wilgot-

nych obszarach
• wysoka oddychalność
• bardzo dobre czucie
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• montaż drobnych części
• prace kontrolne
• sortowanie

 uvex unipur 6634
• odporna na wilgoć rękawica ochronna NBR 

do prac mechanicznych
• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 

dzięki wyściółce poliamidowej i powłoce NBR 
• dobra chwytność w wilgotnych obszarach
• dobre czucie
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• ogólne prace konserwacyjne
• czynności konserwacyjne

60321
4 1 3 1 X

EN 388:2016

60585
4 1 2 1 X

EN 388:2016

60573
4 1 2 2 X

EN 388:2016
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uvex unipur 6639
Nr art. 60248 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor czarny, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unipur 6630 uvex unipur 6631
Nr art. 60943 60944
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 4 1 X) EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiał poliamid poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i opuszki palców

z powłoką poliuretanową z powłoką poliuretanową
Zastosowanie suche i lekko wilgotne suche i lekko wilgotne

otoczenie otoczenie
Kolor biały, biały szary, szary
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

uvex unipur 6639 
• lekka, zapewniająca dobre czucie i odporna na zabrudzenie rękawica 

ochronna PU do wykonywania precyzyjnych prac mechanicznych
• dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
• dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach 
• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631 
• lekka i zapewniająca bardzo dobre czucie rękawica ochronna 

z  poliuretanu do mechanicznych prac precyzyjnych
• dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
• dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach 
• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

60248

4 1 3 1 X

EN 388:2016

60943 60944

4 1 4 1 X

EN 388:2016

4 1 4 1 X

EN 388:2016
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uvex unipur carbon uvex unipur carbon FT
Nr art. 60556 60587
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 3 1 X) EN 388 (2 1 3 1 X)

DIN EN 16350: 2014 DIN EN 16350: 2014
Materiał poliamid, włókno węglowe poliamid, włókno węglowe
Powłoka mikrowypustki z włókna węglowego opuszki palców z cienką

na wnętrzu dłoni, powłoką elastomerową
opuszki palców z cienką
powłoką elastomerową

Zastosowanie obszary suche
Kolor szary, czarny, biały szary, biały
Rozmiary od 6 do 10 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex unigrip 6624 uvex unigrip 6620
Nr art. 60238 60135
Wersja mankiet ze ściągaczem, 10 oczek mankiet ze ściągaczem, 13 oczek
Norma EN 388 (2 2 4 2 B) EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiał poliamid, bawełna poliamid, bawełna
Powłoka wnętrze dłoni i palce wnętrze dłoni i palce

z wypustkami PCW z wypustkami PCW
Zastosowanie obszary suche
Kolor szary, czerwony biały, niebieski
Rozmiary od 7 do 10 od 7 do 10
Jednostka 10 par 10 par
zamówienia

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex unipur carbon
• zapewniająca doskonałe czucie, antystatyczna rękawica ochronna do 

prac precyzyjnych z częściami elektronicznymi
• bardzo dobra chwytność 
• spełnia wymogi normy DIN EN 16350:2014
• bardzo wysoka oddychalność
• doskonałe czucie

Obszary zastosowania:
• obsługa monitorów dotykowych
• przemysł elektroniczny
• prace w obszarach ESD
• montaż elementów elektronicznych

                  
Wariant nakrapiany 
(wnętrze dłoni)

                        
Wariant bez nakropień 
na wnętrzu dłoni

uvex unigrip 
• rękawice ochronne z dzianiny w wersjach z 13 oczkami (uvex unigrip 

PA i uvex unigrip 6620) do precyzyjnych prac mechanicznych oraz 
z 10 oczkami (uvex unigrip 6624) do bardziej ogólnych zadań mecha-
nicznych

• dobra chwytność w suchych obszarach dzięki cienkim wypustkom 
PCW

Obszary zastosowania:
• montaż
• sortowanie
• pakowanie

2 1 3 1 X

EN 388:2016

60587

60556 2 2 4 2 B

EN 388:2016

60238

2 2 4 1 B

EN 388:2016 60135
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Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

Rękawice ochronne do uniwersalnego zastosowania 
muszą często spełniać wiele kryteriów. Przede wszystkim 
muszą być mocne i trwałe, ale też niezbyt grube. Duże zna-
czenie ma bardzo dobra chwytność zarówno na suchych, 
jak i mokrych/zaolejonych powierzchniach.

Z kolei rękawice ochronne do pracy w trudnych warunkach 
muszą być przede wszystkim mocne, ale także odporne 
na ścieranie. Także w tym przypadku bardzo ważna jest 
chwytność.
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Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

Prace precyzyjne Prace w trudnych warunkachPrace ogólne
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uvex contact ergo ENB20C
Nr art. 60150 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i palce ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie obszary oleiste lub pokryte smarem
Kolor biały, pomarańczowy
Rozmiary od 6 do 10
Opakowanie 10 par

uvex profi ergo ENB20A uvex profi ergo ENB20
Nr art. 60147 60148
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 wnętrze dłoni i

grzbietu dłoni ze cały grzbiet dłoni ze
specjalną powłoką z NBR specjalną powłoką z NBR
(kauczuk nitrylowy) (kauczuk nitrylowy)

Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone mokre, zaolejone lub zatłuszczone
powierzchnie robocze powierzchnie robocze

Kolor biały, pomarańczowy biały, pomarańczowy
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

 uvex contact ergo 
• szczelna, wytrzymała  bawełniana 

rękawica ochronna z powłoką 
NBR

• bardzo dobra chwytność w 
 wilgotnych, mokrych i zaole-
jonych obszarach

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania 

dzięki wyściółce bawełnianej 
dobrze absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne 
• przeglądy
• spedycja/logistyka
• pakowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

uvex profi ergo 
• bawełniane rękawice ochronne z 

powłoką NBR do uniwersalnych 
zastosowań

• bardzo dobra chwytność w 
 wilgotnych, mokrych i zaole-
jonych obszarach 

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania 

dzięki wyściółce bawełnianej 
dobrze absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne 
• czynności konserwacyjne
• lekka i średnia obróbka metalu

2 1 2 1 X

EN 388:2016

60150 60147 60148

2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex profi ergo XG20A uvex profi ergo XG20
Nr art. 60558 60208
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni ze specjalną powłoką z NBR wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni ze specjalną powłoką NBR

i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy) i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor biały, pomarańczowy, czarny biały, pomarańczowy, czarny
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

 uvex profi ergo XG 
• rękawica ochronna wykonana w technologii uvex Xtra Grip 
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wielo-

warstwowej budowie zwiększającej żywotność produktu
• doskonała chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach 
• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność 
• wysoki komfort użytkowania dzięki wyściółce bawełnianej dobrze 

absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne 
• czynności konserwacyjne
• lekka i średnia obróbka metalu
• prace betoniarskie i budowlane
• prace na wolnym powietrzu

Doskonała chwytność 
 

Doskonała chwytność 
 

60558
60208

3 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex rubiflex NB27
Nr art. 89636
Wersja z mankietem, ok. 27 cm
Norma EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiał splot bawełniany
Powłoka całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor pomarańczowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex compact NB27E uvex compact NB27H
Nr art. 60946 60945
Wersja mankiet płócienny mankiet płócienny
Norma EN 388 (4 1 2 1 X) EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał jersey bawełniany jersey bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni

dłoni z powłoką NBR z powłoką NBR
(kauczuk nitrylowy) (kauczuk nitrylowy)

Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor biały, niebieski biały, niebieski
Rozmiary od 9 do 10 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach 

 uvex rubiflex 
• w pełni pokryte powłoką 

 bawełniane rękawice ochronne 
do zastosowań mechanicznych

• bardzo wysoka odporność na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
powłoce NBR

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie

Obszary zastosowania:
• prace kontrolne
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• lekka i średnia obróbka metalu
• prace lakiernicze

uvex compact 
• bardzo trwałe rękawice ochronne 

z kauczuku NBR do prac w trud-
nych warunkach oraz czynności 
z wykorzystaniem surowców

• bardzo wysoka odporność na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
powłoce NBR

Obszary zastosowania:
• prace betoniarskie i budowlane
• przemysł żelazny i stalowy
• obróbka drewna
• spedycja/logistyka

4 1 2 1 X

EN 388:2016

4 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 1 1 X

EN 388:2016

89636
60946 60945
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Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach

Norma DIN EN 407:2004 
Rękawice chroniące przed zagrożeniami 
termicznymi — wysoką temperaturą
Europejska norma DIN EN 407 reguluje wymagania dotyczące rękawic 
chroniących przed zagrożeniami termicznymi podczas kontaktu z 
wysoką temperaturą. Rękawice ochronne, które posiadają certyfi kat 
zgodności z tą normą, chronią użytkownika na przykład przed ciepłem 
kontaktowym, promieniowaniem cieplnym i niewielkimi rozpryskami 
stopionego metalu. 

Norma nie dotyczy rękawic do szczególnych zastosowań, np. rękawic 
stosowanych przez strażaków.
Według normy DIN EN 407 rękawice termoodporne powinny spełniać 
następujące kryteria: 
• trudnopalny lub ograniczający rozprzestrzenianie płomienia materiał
• niska wymiana ciepła (działanie ochronne przed promieniowaniem 

cieplnym, ciepłem konwekcyjnym i ciepłem kontaktowym)
• odporność na działanie wysokiej temperatury

Na podstawie wyniku badania zgodnie z normą DIN EN 407 rękawi-
ce ochronne klasyfi kowane są pod względem poziomu skuteczności 
ochrony przed poszczególnymi zagrożeniami termicznymi. Ważne jest, 
aby rękawica nie stykała się z otwartym ogniem, chyba że podczas 
badania reakcji na ogień (niepalność) spełnia wymagania 3 poziomu 
odporności.

Odporność na duże rozpryski 
ciekłego metalu (0–4) Wodoszczelność (0–1)

Odporność na drobne rozpryski 
ciekłego metalu (0–4)

Odporność na zimno kontaktowe (0-4)

Odporność na promieniowanie cieplne (0-4) Odporność na zimno konwekcyjne (0-4)

Odporność na ciepło konwekcyjne (0–4)

Odporność na ciepło kontaktowe (0-4)

Niepalność (0-4)

Norma DIN EN 511:2006 
Rękawice chroniące przed zagrożeniami 
termicznymi — zimnem
Rękawice chroniące przed zimnem muszą spełniać wymagania normy 
europejskiej DIN EN 511. Rękawice posiadające taki certyfi kat powinny 
chronić użytkownika przed przenikaniem zimna z otoczenia oraz przed 
zimnem kontaktowym w trakcie bezpośredniego kontaktu. 

Ponadto rękawicę można przetestować pod kątem nieprzemakalności 
zgodnie z normą EN ISO 15383, aby chroniła dłonie przed wilgocią i 
zamoczeniem. Test jest zaliczany pozytywnie, jeśli przez 30 minut do 
rękawicy ochronnej nie przeniknie woda.

Podobnie jak w przypadku ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, 
w odniesieniu do poszczególnych aspektów dotyczących rękawic 
ochronnych określane są różne poziomy odporności. Poziomy odpor-
ności oznacza się cyframi od 0 do 4 umieszczonymi obok piktogramu, 
przy czym 4 oznacza najwyższy poziom odporności. 

EN 511

0 1 0X 2 X X X X

EN 407
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uvex NK2722 uvex NK4022
Nr art. 60213 60202
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 3 4 2 X), EN 388 (2 3 4 2 X), 

EN 407 (X 1 X X X X) EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany/tkanina aramidowa
Powłoka całkowicie pokryta specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie mokre, zaolejone lub

zatłuszczone powierzchnie
Kolor pomarańczowy
Rozmiary od 9 do 10 od 9 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex k-basic extra 6658
Nr art. 60179
Wersja mankiet ze ściągaczem, 7 oczek
Norma EN 388 (2 4 4 2 D), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał Kevlar® 100%, 

podszewka bawełniana (wewnątrz)
Powłoka brak
Zastosowanie odporność na przecięcia

i wysoką temperaturę
Kolor żółty
Rozmiary 8, 10, 12
Opakowanie 6 par

uvex profatherm XB40
Nr art. 60595
Wersja mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 2 4 1 B), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał bawełna frotte
Powłoka brak
Zastosowanie z izolacją cieplną w wysokich

i niskich temperaturach
Kolor biały
Rozmiary 11
Opakowanie 6 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: zagrożenia termiczne

uvex nk 
• rękawica ochronna do prac wymagających 

izolacji termicznej 
• dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne 
• bardzo dobra chwytność w suchych, wilgot-

nych i zaolejonych obszarach dzięki szorstkiej 
powierzchni 

• dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kon-
takcie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami

• nadaje się do kontaktu z gorącymi przedmiotami 
do +100°C (zgodnie z normą EN 407)

Obszary zastosowania:
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• obróbka blach
• budowa maszyn i narzędzi
• kontakt z zimnymi i gorącymi przedmiotami

uvex k-basic extra 
• rękawica ochronna wykonana z grubo tkanej 

dzianiny Kevlar® do prac mechanicznych i 
przy wysokich temperaturach

• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpo-
średnim kontakcie z gorącymi przedmiotami

• nadają się do kontaktu z gorącymi przedmio-
tami do +250°C

• dobra ochrona przed przecięciem 
• dobry komfort noszenia dzięki bawełnianej 

wyściółce
• wysoka oddychalność

Obszary zastosowania:
• lekka i średnia obróbka metali
• prace ze szkłem
• przemysł motoryzacyjny

 uvex profatherm
• rękawica ochronna z bawełny frotté do prac 

wymagających izolacji termicznej
• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpo-
średnim kontakcie z gorącymi przedmiotami

• nadają się do kontaktu z gorącymi przedmio-
tami do +250°C

• wysoki komfort noszenia dzięki bawełnie 
frotté wewnątrz rękawicy

Obszary zastosowania:
• lekka i średnia obróbka metali
• przemysł żelazny i stalowy
• obróbka tworzyw sztucznych

Wyściółka bawełnianaWyściółka warstwowa

2 4 4 2 D

EN 388:2016

2 2 4 1 B

EN 388:2016

2 3 4 2 X

EN 388:2016

X 1 X X X X

EN 407

X 2 X X X X

EN 407

X 2 X X X X

EN 407

60213

60179

60595
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uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD
Nr art. 60593 60592 60942
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) EN 388 (3 2 3 1 X), EN 511 (1 2 X)
Materiał akryl i żywa wełna (wewnątrz), akryl i żywa wełna (wewnątrz), bawełna frotte i

poliamid i elastan (na zewnątrz) poliamid i elastan (na zewnątrz) akryl (wewnątrz), nylon (na zewnątrz)
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu wnętrze dłoni i cały grzbiet z

z powłoką z PCW zachowującą dłoni z powłoką z powłoką zachowującą elastyczność
elastyczność w niskich temperaturach PCW zachowującą elastyczność w w niskich temperaturach
powłoka polimerowa niskich temperaturach, powłoka grip (3/4)

powłoka polimerowa
Zastosowanie suche i lekko suche i lekko suche, zaolejone

mokrych warunków pracy mokrych warunków pracy powierzchnie robocze
Kolor czarny, czarny czarny, czarny czerwony, czarny
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 8 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

uvex unilite thermo plus cut c
Nr art. 60591
Wersja grzbiet dłoni częściowo powlekany, 

mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
Materiał dwuwarstwowa konstrukcja: akryl (wewnątrz), 

włókno szklane/poliamid (na zewnątrz)
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką polimerową zachowującą
elastyczność w niskich temperaturach

Zastosowanie suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor limonkowy, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

 uvex unilite thermo 
• zimowa rękawica o dwuwarstwowej 

 strukturze 
• elastyczna powłoka polimerowa odporna na 

zimno o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 
mechaniczne

• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpo-
średnim kontakcie z zimnymi przedmiotami

• dobre dopasowanie

Obszary zastosowania:
• praca w niskiej temperaturze
• prace betoniarskie i budowlane
• praca w chłodniach i magazynach
• praca na wózku widłowym

 uvex unilite thermo plus cut c 
• naturalne czucie
• wysoka wytrzymałość na ścieranie
• elastyczność w niskiej temperaturze
• odporność mechaniczna
•  bardzo dobra ochrona przed przecięciem 

(poziom C) 

Obszary zastosowania:
• praca w niskiej temperaturze
• budownictwo i przemysł metalowy
• praca w chłodniach i magazynach
• praca na wózku widłowym
• kontakt z ostrymi elementami np.: montaż, 

sortowanie, pakowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: zagrożenia termiczne

60593 60592 60942 60591

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

3 2 3 1 X

EN 388:2016 EN 511

0 2 X

EN 511

010

EN 511

010

EN 511

1 2 X
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uvex synexo M100
Nr art. 60021 
Wersja ściągacz, rzep, poduszki na powierzchni wnętrza dłoni
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk) 

i wykończeniem Grip
Zastosowanie suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor czerwony, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach

uvex synexo M100 
• bezszwowa rękawica do ciężkich 

prac, odporna na ścieranie me-
chaniczne ze wzmocnieniem na 
zgięciu kciuka

• dobra chwytność w suchych i 
wilgotnych obszarach

• dobra ochrona przed uderzenia-
mi dzięki dodatkowo wyściełanej 
wewnętrznej powierzchni dłoni

• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania
• elastyczne zapięcie na rzep

Obszary zastosowania:
• obsługa narzędzi w trudnych 

warunkach
• prace budowlane
• górnictwo
• czynności konserwacyjne

Wyzwania w branży budowlanej są różnorodne: od 
 przygotowawczych robót budowlanych poprzez budow-
nictwo naziemne i podziemne aż po instalacje budowlane 
i prace wewnątrz budynków. Najważniejsza jest współ-
praca poszczególnych brygad roboczych, oraz perfekcyjne 
zestawienie środków ochrony indywidualnej.

uvex opracował i wybrał ponad 150 innowacyjnych produktów 
z zakresu środków ochrony indywidualnej zaprojektowanych 
specjalnie w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb branży 
budowlanej. 

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są szcze-
gólnie polecane do użytku w budownictwie. Dalsze infor-
macje znajdują się w opisach poszczególnych produktów.

Do prac w trudnych warunkach uvex ma w swojej  ofercie 
rękawice ochronne marki HexArmor®. 
Więcej informacji: www.hexarmor.eu

60021

4 1 3 1 X

EN 388:2016
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uvex synexo impact 1
Nr art. 60598
Wersja elementy ochronne na grzbiecie dłoni, zapięcie na rzep, poduszki

na powierzchni wnętrza dłoni, ściągacz
Norma EN 388 (4 X 4 3 C P)
Materiał HPPE, włókno szklane, nylon
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)

i wykończeniem Grip
Zastosowanie suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor żółty, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex synexo M500
Nr art. 60022 
Wersja zapięcie na rzep, poduszki na powierzchni wnętrza dłoni, ściągacz
Norma EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał HPPE, włókno szklane, nylon
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)

i wykończeniem Grip
Zastosowanie suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor żółty, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex synexo impact 1
• bezszwowe rękawice chroniące przed przecięciem z elementami 

chroniącymi przed uderzeniem, ze wzmocnieniem na zgięciu kciuka, do 
prac w trudnych warunkach, w szczególności w przemyśle gazowym i 
rafineryjnym

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien 
szklanych i HPPE

• dobra chwytność w suchych i wilgotnych obszarach
• dobra ochrona przed uderzeniami dzięki dodatkowo wyściełanej we-

wnętrznej powierzchni dłoni
• elementy ochronne na grzbiecie dłoni i wzmocnienia przy stawach 

palców
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• górnictwo
• przemysł naftowy i gazowy
• prace budowlane w trudnych warunkach

uvex synexo M500 
• antyprzecięciowa, bezszwowa rękawica do ciężkich prac, odporna na 
ścieranie mechaniczne ze wzmocnieniem na zgięciu kciuka

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien 
szklanych i HPPE

• dobra chwytność w suchych i wilgotnych obszarach
• dobra ochrona przed uderzeniami dzięki dodatkowo wyściełanej we-

wnętrznej powierzchni dłoni
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania
• elastyczne zapięcie na rzep

Obszary zastosowania:
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• prace budowlane
• górnictwo
• czynności konserwacyjne

Do prac w trudnych warunkach uvex oferuje rękawice  ochronne 
marki HexArmor®. Więcej informacji: www.hexarmor.eu

60598 60022
4 X 4 3 C P

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016
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Zagrożenia mechaniczne
Innowacyjne produkty zapewniające skuteczną ochronę

Skuteczna ochrona dłoni oznacza 
równowagę między niezawodną 
ochroną, a komfortowym dopaso-
waniem, ponieważ tylko noszone 
rękawice ochronne mogą spełnić 
swój cel. uvex stale opracowuje 
innowacyjne technologie włókien 
i powłok, takie jak np. technologia 
Bamboo TwinFlex®.

W praktyce decydującą rolę, oprócz 
samej klasyfi kacji poziomu skutecz-
ności ochrony przed przecięciem 
według EN 388:2016/ISO 13997, 
ma zależność między odpornością 
na przecięcie, a odpornością na 
rozerwanie. Jeśli skuteczność 
ochrony przeciwprzecięciowej jest 
zasługą tylko wysokiego udziału 
włókien szklanych, może to być 
kosztem odporności na rozerwanie. 

Techniki wytwarzania materiałów, 
takich jak włókna szklane lub 

stalowe, mają absolutnie kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia wy-
gody i zadowolenia użytkownika. 
Skóra powinna stykać się jedynie 
z włóknami, które nie powodują 
podrażnienia, a trzeba pamiętać, 
że cechy, takie jak dopasowanie 
lub elastyczność ulegają zmianie 
po naniesieniu powłoki. Trwałość 
powłoki jest ponadto istotna ze 
względu na oszczędność. 

Poliamid

Włókno 
szklane

Nowa klasyfi kacja rękawic chroniących przed przecięciem zgodnie 
z normą EN 388:2016/ISO 13997

Zmiany w nowej normie DIN EN 
388:2016/ISO 13997 dotyczą 
przede wszystkim rękawic anty-
przecięciowych wykonanych z 
materiałów tępiących stykające 
się z nimi ostrze (np. włókna 
szklane lub stalowe).

Jako wiodący producent produk-
tów chroniących przed przecię-
ciem uvex posiada urządzenia 
do pomiaru zgodne z obiema 
normami i może zawsze udzielić 
odpowiedzi na dowolne pytania.

Oznaczenie rękawic 
ochronnych

Poziomy ochrony są określone 
na piktogramie zgodnym z normą 
EN 388:2016/ISO 13997:

     Odporność na 
 przecięcie wg ISO 
(od A do F)

                Odporność na przekłucie 
(od 0 do 4)

            Odporność na rozerwanie 
(od 0 do 4)

        Odporność na przecięcie 
badane nożem krążkowym o 
stałym  nacisku (od 0 do 5; 
X =  bez  znaczenia lub nie badano)

Odporność na ścieranie 
(od 0 do 4)

Różnice DIN EN 388:2003 EN 388:2016/ISO 13997

Typ ostrza Okrągłe Proste

Metoda cięcia Obracające się ostrze i 
cykliczny kontakt

Proste ostrze i pojedynczy 
kontakt

Przykładana siła stała wartość 5 N zmienna między 2 a 30 N

Klasyfikacja poziomów ochrony przed przecięciem

DIN EN 388:2003 1 2 3 4 5

Indeks ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

DIN EN 388:2016/
ISO 13997 A B C D E F

Wartość w 
 niutonach

≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Wytrzymała konstrukcja: 
Rdzeń — powłoka — nić.

4 X 3 2 D

EN 388
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Zagrożenia mechaniczne
Ochrona przed przecięciem w skrócie

Jako rękawice o poziomie ochrony przed przecięciem klasy E 
lub wyższej uvex poleca produkty marki HexArmor®.Suche Wilgotne/

lekko zaolejone
Mokre/
zaolejone

ISO 
13997

Prace precyzyjne Prace ogólne Prace w trudnych 
 warunkach

D

C

B uvex phynomic 
C3 

uvex phynomic
airLite B ESD

uvex phynomic
airLite C ESD

uvex unidur 
6641

uvex unidur 
6648

uvex unidur 
6649

uvex unidur 
6643

uvex unidur 
6679 foam

uvex athletic
D5 XP

uvex D500 
foam

uvex 
C500

uvex 
C500 dry

uvex 
C300 dry

uvex 
phynomic C5

uvex 
C500 foam

uvex 
C300 foam

uvex C300 
wet

uvex synexo 
M500

uvex C500 M 
foam

uvex C500 
wet

uvex C500 
wet plus

uvex C500 
XG

uvex unidur 
6659 foam

uvex synexo 
impact 1
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uvex phynomic airLite B ESD
Nr art. 60078
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014
Materiał Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową powłoką airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor jasnoniebieski, czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

uvex phynomic airLite C ESD
Nr art. 60084
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014
Materiał Dyneema® Diamond 2.0 Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową powłoką airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor niebieski, czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex phynomic airLite B ESD
• najlżejsza i zapewniająca najlep-

sze czucie rękawica antyprzecię-
ciowa o poziomie ochrony B

• spełnia wymagania ESD 
(DIN EN 16350:2014)

• odczuwalna różnica w komforcie 
noszenia: połączenie najwyż-
szego czucia, lekkości i zdolności 
oddychania

• możliwość obsługiwania wszyst-
kich typowych ekranów doty-
kowych, tabletów i telefonów 
komórkowych

• cienka, oddychająca powłoka 
hydropolimerowa „airLite” w 
połączeniu z cienką wyściółką 
(18 G), zapewnia najwyższy 
poziom czucia podczas prac 
precyzyjnych

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• brak włókien szklanych i 
 stalowych

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez 
alergików

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

 uvex phynomic airLite C ESD
• najlżejsza i zapewniająca naj-

lepsze czucie rękawica antyprze-
cięciowa o poziomie ochrony C

• spełnia wymagania ESD 
(DIN EN 16350:2014)

• dobre czucie w połączeniu z 
wysokim poziomem ochrony 
antyprzecięciowej (poziom C) 
dzięki innowacyjnym włóknom:
dyneema® Diamond 2.0

• brak włókien szklanych i stalo-
wych

• możliwość obsługiwania wszyst-
kich typowych ekranów doty-
kowych, tabletów i telefonów 
komórkowych

• cienka, oddychająca powłoka 
hydropolimerowa „airLite” w 
połączeniu z cienką wyściółką 

(18 G), zapewnia najwyższy 
poziom czucia podczas prac 
precyzyjnych

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez 
alergików

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

   Bardzo lekka i cienka (18G)   
 

Najnowsza technologia  
produkcji przędzy 

60078 60084
3 X 3 2 B

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016
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uvex phynomic C3
Nr art. 60080
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiał poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor błękitny, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

uvex phynomic C5
Nr art. 60081
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor niebieski, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex phynomic C3 
• zapewniająca dobre czucie ręka-

wica chroniąca przed przecię-
ciem do prac mechanicznych

• dopuszczenie do kontaktu z 
żywnością

• bardzo dobra odporność na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
odpornej na wilgoć piankowej 
powłoce hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• dobra ochrona przed przecię-
ciem i wysoka odporność na 
rozerwanie

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona 

dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez 
alergików

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

 uvex phynomic C5 
• uniwersalna rękawica antyprze-

cięciowa do czynności mecha-
nicznych

• dopuszczenie do kontaktu z 
żywnością

• bardzo dobra wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
wodoodpornej powłoce z pianki 
hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed 
przecięciem (poziom C) i wysoka 
odporność na rozerwanie

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona 

dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez 
alergików

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

60080 60081
4 X 4 3 B

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016
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Komfortowa ochrona przed przecięciem
Najnowsza generacja technologii Bamboo TwinFlex®

Rękawice chroniące przed przecięciem uvex wykonane w najnow-
szej opatentowanej technologii Bamboo TwinFlex® wyznaczają nowe 
standardy w zakresie ochrony, komfortu, elastyczności, zręczności oraz 
oszczędności. Rękawice o dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
klasie ochrony przed przecięciem cechują się wytrzymałością i wyso-
kim komfortem użytkowania, szczególnie w przypadku wykonywania 

wymagających czynności. Unikalne połączenie naturalnego włókna 
bambusowego z zaawansowanymi technologicznie włóknami ochron-
nymi odpowiada za wygodę noszenia i dobre właściwości mikroklima-
tyczne oraz wysoki stopień ochrony. Tylko noszone rękawice ochronne 
zapobiegają wypadkom.

Poziomy C i D ochrony przed przecięciem

Bamboo TwinFlex® Technology – 
zaawansowana technologia zwiększająca komfort

• trwałość i wygoda
• bambus – przyjazny dla środowiska, odnawialny surowiec
• efekt chłodzenia
• dopasowanie ComfortFit

Opatentowana ochrona Bamboo TwinFlex®

Odporne na przecięcie włókna szklane i odporny na ścieranie  poliamid 
gwarantują optymalną ochronę mechaniczną. Połączenie włókien 
 stalowych z poliamidem podnosi skuteczność ochrony przed przecię-
ciem nawet do poziomu D.

Opatentowana funkcja zapewniająca komfort Bamboo TwinFlex® 

Miękka i wygodna przędza bambusowa gwarantuje uczucie jedwabistej 
miękkości i doskonałą regulację mikroklimatu, a wytrzymałe włókno 
HPPE odpowiada za wysoką odporność na rozdzieranie. Połączenie 
przędzy bambusowej z nowatorskim włóknem DSM Dyneema® Diamond 
znacznie zwiększa odporność na rozdarcie i przecięcie.

Bamboo TwinFlex® Technology 1

Poziom C ochrony przed przecięciem Poziom D ochrony przed przecięciem

Z
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Poliamid
(Odporność na ścieranie)

Włókno szklane
(ochrona przed przecięciem)

Wysokogatunkowe włókno HPPE 
(odporność na rozdzieranie)

Włókno stalowe
(ochrona przed przecięciem)

DSM Dyneema® Diamond Faser2

(odporność na rozdzieranie/przecięcie)

Bambus
(Komfort noszenia)

Poliamid
(Odporność na ścieranie)

Bambus
(Komfort noszenia)

np. uvex C500 M, uvex C500 i uvex C300 np. uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® Technology jest zastrzeżonym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. | 
2 DSM Dyneema® Diamond jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.
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Najwyższej klasy kontrola mikroklimatu 

uvex climazone – odczuwalnie większy komfort

• zmniejszona potliwość
• wysoka oddychalność
• wielokrotnie większa wchłanialność wilgoci niż w przypadku innych włókien

Komfort użytkownika oraz poprawa mikroklimatu stanowią najważniejsze punkty odniesienia przy 
projektowaniu rękawic ochronnych. W dążeniu do ciągłego doskonalenia system uvex climazone 
stosowany w rękawicach ochronnych podlega stałemu rozwojowi we współpracy z wiodącymi i 
uznanymi na rynku instytutami badań, takimi jak Instytut Hohenstein czy Prüf- und Forschungs-
institut Pirmasens (PFI). Indywidualne jednostki pomiarowe, takie jak Climatester (PFI), dostar-
czają informacji na temat właściwości termofi zjologicznych oraz komfortu dla skóry.

uvex D500 foam
Bezkompromisowa 
wytrzymałość bez 
utraty komfortu

Poziom D ochrony 
przed przecięciem

Powłoka 
SoftGrip

OEKO®-TEX Standard 100

Technologia 3D Ergo

Dopasowanie ComfortFit

Strona internetowa
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uvex D500 foam
Nr art. 60604
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiał wiskoza bambusowa, Dyneema® Diamond, stal, poliamid
Powłoka dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE)

i pianki Soft-Grip
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor limonkowy, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex C500 M foam
Nr art. 60498
Wersja ściągacz, wzmocnienie na zgięciu kciuka
Norma EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE)

i pianki Soft-Grip
Zastosowanie do zastosowania w wilgotnych obszarach
Kolor limonkowy, czarny, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex D500 foam 
• rękawica chroniąca przed prze-

cięciem o najwyższym komforcie 
noszenia

• wyjątkowa wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
innowacyjnej powłoce SoftGrip

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed 
przecięciem (poziom D) dzięki 
opatentowanej technologii 
 Bamboo TwinFlex®

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie  dzięki zasto-

sowaniu 3D Ergo  Technology

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• budownictwo
• browarnictwo, produkcja napojów
• przemysł szklarski
• czynności konserwacyjne
• obróbka metali

 uvex C500 M foam 
• rękawica chroniąca przed prze-

cięciem o najwyższym komforcie 
noszenia

• wyjątkowa wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
innowacyjnej powłoce SoftGrip

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed 
przecięciem dzięki opaten-
towanej technologii Bamboo 
TwinFlex® Technology

• częściowe wzmocnienie na 
zgięciu kciuka

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie

• idealne dopasowanie dzięki zasto-
sowaniu 3D Ergo Technology

• bez zawartości silikonu –  zgodnie 
z wymaganiami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• budownictwo
• browarnictwo, produkcja 

 napojów
• przemysł szklarski
• czynności konserwacyjne
• obróbka metali

wzmocnienie 
strefy kciuka           

 

Dyneema® jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.
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uvex C500 sleeve uvex C500 uvex C500 wet plus uvex C500 XG
Nr art. 60491-07 60491-10 60497 60496 60600
Wersja zarękawek ochronny z zapięciem na rzep, mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem

34 cm (M), 40 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C) EN 388 (1 X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, wiskoza bambusowe, HPPE, wiskoza bambusowe, HPPE, wiskoza bambusowe, HPPE,  

włókno szklane, poliamid włókno szklane, poliamid włókno szklane, poliamid włókno szklane, poliamid
Powłoka brak brak wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni wnętrze dłoni i cały grzbiet

z powłoką z wysokowydajnego dłoni z powłoką z wysokowydajnego
elastomeru (HPE) elastomeru (HPE) i powłoką Xtra Grip

Zastosowanie obszary suche obszary suche mokre, zaolejone lub zatłuszczone wilgotne, mokre, zaolejone lub
powierzchnie robocze zatłuszczone powierzchnie

Kolor limonkowy limonkowy limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy
Rozmiary M L od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie sztuka sztuka 10 par 10 par 10 par

Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C500
• rękawice chroniące przed przecięciem lub zarękawek ochronny 

(uvex C500 sleeve) o rewelacyjnym komforcie noszenia
• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki innowa-

cyjnej powłoce SoftGrip (uvex C500 wet plus i uvex C500 XG)
• bardzo dobra chwytność na powierzchni suchej (wszystkie modele), 

lekko wilgotnej lub mokrej (uvex C500 wet plus) oraz zaolejonej 
(uvex C500 XG)

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej 
 technologii uvex Bamboo TwinFlex® Technology

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

 Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach
• przemył papierniczy
• budownictwo
• przemysł żelazny i stalowy

60496

4 X 4 2 C
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uvex C500 dry uvex C500 foam uvex C500 wet
Nr art. 60499 60494 60492
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i palce z powłoką z wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z

wysokowydajnego winylu (HPV) wysokowydajnego elastomeru (HPE) wysokowydajnego elastomeru (HPE)
z nakropieniem poprawiającym chwyt i pianki Soft Grip

Zastosowanie obszary suche obszary wilgotne obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C500
• rękawica chroniąca przed przecięciem o 

najwyższym komforcie noszenia
• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie 

mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce 
SoftGrip (uvex C500 foam i uvex C500 wet)

• bardzo dobra chwytność na powierzchni 
suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej 
(uvex C500 foam) oraz mokrej (uvex C500 
wet)

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem 
dzięki opatentowanej technologii uvex Bam-
boo TwinFlex® Technology

• model jest odporny na działanie ciepła 
kontaktowego o temperaturze do +100°C 
zgodnie z normą EN 407 (uvex C500 foam i 
C500 wet)

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D 

Ergo Technology
• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-

niami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach
• przemył papierniczy
• budownictwo
• przemysł żelazny i stalowy

6049460499
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uvex C300 dry uvex C300 foam uvex C300 wet
Nr art. 60549 60544 60542
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (3 X 4 2 C) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i palce wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i opuszki palców

z powłoką z wysokowydajnego winylu z powłoką z wysokowydajnego z powłoką z wysokowydajnego
(HPV) i wypustkami poprawiającymi chwytność elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip elastomeru (HPE)

Zastosowanie suche powierzchnie robocze obszary wilgotne mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie robocze
Kolor antracytowy antracytowy antracytowy
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C300
• rękawica chroniąca przed przecięciem o 

najwyższym komforcie noszenia
• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie 

mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce 
SoftGrip (uvex C300 foam i uvex C300 wet)

• bardzo dobra chwytność na powierzchni 
suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej 
(uvex C300 foam) oraz mokrej 
(uvex C300 wet)

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki 
opatentowanej technologii uvex Bamboo 
TwinFlex® Technology 

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D 

Ergo Technology
• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-

niami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach

Technologia Bamboo TwinFlex® jest zastrzeżonym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Niemcy.

605426054460549
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uvex unidur 6641
Nr art. 60210
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiał HPPE, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor biały, szary
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unidur 6643
Nr art. 60314
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiał HPPE, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor szary melanż, czarny
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex unidur 6641 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką PU z wysokiej jako-
ści włókien poliestrowych Special Cut Performance 

• doskonała wytrzymałość mechaniczna dzięki dobremu połączeniu 
włókien i powłok

• dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach 
• bardzo dobre czucie
• wysoka elastyczność
• bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• czynności konserwacyjne
• montaż
• obróbka metalu
• pakowanie

uvex unidur 6643 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką NBR z wysokiej 

jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance 
• doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne powłoki NBR
• dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
• dobre czucie
• wysoka elastyczność
• dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• czynności konserwacyjne
• montaż
• obróbka blach
• przeglądy

4 3 4 3 B

EN 388:2016
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uvex unidur 6648
Nr art. 60932
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiał HPPE, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor biały, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unidur 6649
Nr art. 60516
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiał HPPE, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor niebieski melanż, szary
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex unidur 6648 
• rękawica ochronna chroniąca przed przecięciem z powłoką PU 

i z włóknami HPPE
• doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
• dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
• dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE
• dobre czucie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przeglądy
• lekka i średnia obróbka metali
• pakowanie

uvex unidur 6649 
• rękawica ochronna chroniąca przed przecięciem z powłoką PU 

i z włóknami HPPE
• doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
• dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
• dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE
• dobre czucie
• wysoka elastyczność
• dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przeglądy
• lekka i średnia obróbka metali
• pakowanie

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2
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4 3 4 2

EN 388:2003
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uvex unidur 6659 foam
Nr art. 60938
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 3 C)
Materiał HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z 

powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor szary melanż, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unidur 6679 foam
Nr art. 60969
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 4 D)
Materiał HPPE, stal, nylon, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z 

powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor szary, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex athletic D5 XP
Nr art. 60030
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiał HPPE, stal, poliamid/elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców

powlekane, powłoka z mikropianki
NBR

Zastosowanie suche, lekko wilgotne/zaolejone 
powierzchnie robocze

Kolor szary, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex unidur 6659 foam 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z 

powłoką  piankową NBR i włóknem szklanym 
HPPE 

• powłoka z pianki NBR o doskonałej wytrzy-
małości na ścieranie mechaniczne zapewnia 
długą żywotność

• dobra chwytność w suchych i lekko 
 wilgotnych obszarach

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki 
połączeniu włókien szklanych i HPPE

• bardzo wysoki poziom czucia
• wysoka elastyczność
• bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka

 uvex unidur 6679 foam 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z 

powłoką piankową NBR i włóknem HPPE/
stalowym

• powłoka z pianki NBR o doskonałej wytrzy-
małości na ścieranie mechaniczne zapewnia 
długą żywotność

• dobra chwytność w suchych i lekko 
 wilgotnych obszarach

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem 
(poziom D) dzięki połączeniu włókien HPPE/
stalowych

• bardzo wysoki poziom czucia
• wysoka elastyczność
• bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• obróbka metali
• pakowanie

Wzmocnienie 
na zgięciu kciuka 

 

uvex athletic D5 XP 
• wysoka odporność na przecięcie (poziom D)
• dobra chwytność w przypadku suchych i 

(lekko) zaolejonych/mokrych elementów
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie 

mechaniczne
• wzmocnienie w zgięciu kciuka
• wysoka elastyczność, bardzo dobre 

 dopasowanie
• bardzo wysoki poziom czucia
• możliwość prania przemysłowego

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• obróbka metali
• przemysł szklarski
• prace kontrolne
• sortowanie
• pakowanie

4 X 4 3 C
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uvex unidur sleeve C
Nr art. 60973
Wersja zarękawek ochronny z zapięciem na rzep

46 cm (M), 50 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C)
Materiał HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka bez powłoki
Zastosowanie suche środowisko pracy
Kolor szary melanż
Rozmiary M, L
Jednostka zamówienia sztuka

uvex unidur sleeve C TL
Nr art. 60974
Wersja zarękawek ochronny z zapięciem na rzep i pętlą na kciuk

46 cm (M), 50 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C)
Materiał HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka bez powłoki
Zastosowanie suche środowisko pracy
Kolor szary melanż
Rozmiary M, L
Jednostka zamówienia sztuka

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex unidur sleeve C
• wysoka odporność na przecięcie (poziom ochrony C)
• cienki i elastyczny
• wysoki komfort
• zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie
• Oeko-Tex® Standard 100

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł szklarski
• obróbka metali
• montaż
• czynności konserwacyjne
• prace budowlane

uvex unidur sleeve C TL 
• wysoka odporność na przecięcie (poziom ochrony C)
• cienki i elastyczny
• wysoki komfort
• zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie
• Oeko-Tex® Standard 100
• pętla na kciuk zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo (ochrona przed 

skaleczeniami nadgarstka)

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł szklarski
• obróbka metali
• montaż
• czynności konserwacyjne
• prace budowlane

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 X 4 X C

EN 388:2016
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Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

W pracach wymagających styczności z substancjami 
chemicznymi niezbędny jest wybór odpowiedniej ręka-
wicy ochronnej, ponieważ rękawice te chronią przed 
nieodwracalnymi lub śmiertelnymi obrażeniami. 

Będąc aktywnym partnerem, uvex oferuje odpowiednie 
rozwiązania produktowe oraz kompetentne doradztwo, w 
tym wizyty na terenie zakładu. Nasi eksperci z Lüneburga 
(Niemcy) służą fachową wiedzą, aby pomóc w rozwiązy-
waniu problemów dotyczących zastosowań w każdym 
środowisku. Dodatkowo laboratorium badawcze uvex 
może opracować indywidualne dla danego klienta wykazy 
substancji przenikających zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm.

 Z chęcią udzielimy indywidualnych 
 porad dotyczących analizy miejsca 
pracy oraz wykazów odporności.
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Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

System Chemical Expert:
baza substancji chemicznych dostępna online
Wybór i czas noszenia rękawicy chemoochronnej  zależy 
w dużej mierze od odporności materiału rękawicy na 
 stosowane substancje chemiczne. 
Opracowana przez uvex dostępna online komplek sowa 
baza danych substancji chemicznych oferuje szybką i przej-
rzystą pomoc. Wystarczy odpowiedzieć na kilka  pytań, aby 
otrzymać pełne informacje o odporności naszych rękawic 
ochronnych na dane substancje chemiczne.

Najważniejsze korzyści:
•  baza danych online jest zawsze dostępna (24/7)
• prosta obsługa w wielu językach
•  zarejestrowani użytkownicy mają pełny dostęp do  wyników 

badań dotyczących wszystkich wymienionych substancji 
chemicznych

• konto osobiste z funkcjami premium
•  indywidualne sporządzanie wykazów substancji przenika-

jących i projektów rękawic

Strona główna bazy danych substancji chemicznych

Opcje wyszukiwania

Możliwość zapisania wyników wyszukiwania

Przejrzysta prezentacja wyników

Strona internetowa
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Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

Oprócz odpowiedniej funkcji ochron-
nej w przypadku rękawic ochronnych 
duże znaczenie ma również komfort 
noszenia. 

Rękawice chroniące przed zagroże-
niami chemicznymi są stosowane w 
najróżniejszych obszarach i nie mogą 
utrudniać użytkownikowi wykonywania 
jego obowiązków. 

Dlatego opracowując nowe ręka-
wice chroniące przed zagrożeniami 
chemicznymi, uvex zwraca uwagę 
na wyma gania wobec produktu w 
poszcze gólnych obszarach zastoso-
wania. 

Przedstawiona poniżej tabela infor-
muje o tym, które rękawice nadają się 
do użytku w obszarach, na których 
występują zagrożenia chemiczne.

Prace precyzyjne Prace w trudnych 
 warunkachPrace ogólne
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Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką zapewniającą doskonały komfort użytkowania

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki, niektóre z wykończeniem fl okowanym

Jednorazowe rękawice ochronne do użytku krótkoterminowego

Bezszwowe 

fl okowane 

Pewny  
chwyt

Pewny  
chwyt

ESD 

Welurowana 
powierzchnia 

Wzmocnione 

uvex rubifl ex S 
(niebieskie)

uvex u-fi t lite

uvex rubifl ex ESD

uvex u-fi t

uvex u-chem 3000uvex u-chem 3200uvex u-chem 3300

uvex profabutyl

uvex profastrong

uvex profapren

uvex u-fi t strong N2000

uvex rubifl ex Suvex rubifl ex XG

uvex profaviton

uvex u-chem 3100
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uvex rubifl ex XG

Powłoka Grip zapewnia optymalną 
chwytność podczas pracy z olejami.

Dobra chwytność jest niezbędna w wielu środowiskach.  Dotyczy 
to  również ochrony rąk, ponieważ słaba chwytność skutkuje 
 niepotrzebnym wysiłkiem, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo 
i zwiększa ryzyko urazu. Innowacyjna technologia Xtra Grip 
 skutecznie rozwiązuje te problemy. 

Pewność chwytu — duża elastyczność — 
znakomity komfort użytkowania

Zagrożenia chemiczne
Rozwiązania "made in Germany"

Funkcjonalne połączenie wyściółki i powłoki

uvex rubifl ex (niebieskie)

• najlżejsze i najbardziej elastyczne rękawice 
ochronne chroniące przed substancjami 
chemicznymi

• ergonomiczne dopasowanie: natychmia-
stowe uczucie komfortu

• bardzo wysoki poziom czucia
• niezwykle wygodna wyściółka bawełniana 

zapewnia bardzo dobre wchłanianie wilgoci 
(mniejsze pocenie w porównaniu z włóknem 
syntetycznym, np. akrylem i poliestrem)

Dalszy rozwój

uvex rubifl ex ESD

Rękawice przewodzące: spełniają wymagania normy EN 16350
Idealne do stref zagrożonych wybuchem

Wysokie wymagania wobec rękawic ochronnych do stref zagro-
żonych wybuchem reguluje norma DIN EN 16350. Rękawica 
 ochronna musi charakteryzować się bardzo małą rezystancją 
skrośną. 

Innowacyjna wyściółka z przewodzącą powłoką oprócz ochrony 
przed wybuchem umożliwia także ochronę przed działaniem sub-
stancji chemicznych.

Wytrzymałość mechaniczna
Specjalna struktura powierzchni w 
 połączeniu z wielowarstwową kon-
strukcją zapewnia długą żywotność. 

Do stosowania w środowisku 
wilgotnym i zaolejonym
Porowata struktura rękawic wykonanych 
w technologii uvex Xtra grip wchłania 
płyny. Pozwala to na utrzymanie dobrej 
chwytności narzędzi i komponentów.

Bezpieczeństwo i chwytność dzięki wielowarstwowej konstrukcji

Specjalna powłoka 
poprawiająca chwytność

Wytrzymała powłoka nitrylowa

Bawełniana wyściółka 
zapewniająca niezrównany 
komfort noszenia

Powierzchnia skóryPowierzchnia skóry

Przewodząca 
powłoka NBR

Bawełniana wyściółka z węglem 
zapewnia duży komfort użytko-
wania i doskonałą przewodność
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uvex rubiflex ESD NB35A
Nr art. 60954
Wersja mankiet, ok. 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T), 

DIN EN 16350:2014
Materiał splot bawełniany, włókno węglowe
Powłoka w pełni pokryta specjalną powłoką z NBR

(kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: przewodząca powłoka NBR

 uvex rubiflex ESD
• lekkie rękawice ochronne z 

kauczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi 
przeznaczone do prac w obsza-
rach zagrożonych wybuchem i 
pożarem

• dobra wytrzymałość na 
 ścieranie mechaniczne dzięki 
powłoce NBR

• dobra chwytność w wilgotnym i 
mokrym otoczeniu

• dobra odporność na smar, 
oleje mineralne i inne substancje 
chemiczne 

• spełnia wymagania normy 
DIN EN 16350: 2014

• doskonałe czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana i włókna 
węglowe

• bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• warsztaty malarskie
• rafineria
• przetwórstwo tworzyw 

 sztucznych
• prace w obszarach ESD

Nowa norma DIN EN 16350:2014 (Rękawice ochronne — właści-
wości elektrostatyczne) po raz pierwszy określa właściwości 
elektrostatyczne oraz metody badania rękawic ochronnych do 
stref zagrożenia pożarem i wybuchem. 
Warunki badania i minimalne wymagania określone są w normie 
DIN EN 16350:2014 w następujący sposób: 

• rezystancja skrośna musi być mniejsza niż 1,0 × 108 Ω 
(Rv < 1,0 × 108 Ω).

• badanie rezystancji skrośnej Rv wykonywane jest według 
DIN EN 1149-2:1997.

• warunki atmosferyczne: temperatura powietrza: 23 ± 1°C, 
wilgotność względna powietrza: 25 ± 5%. 

Rękawice uvex rubifl ex ESD spełniają wymagania nowej normy 
DIN EN 16350:2014.

Idealne rozwiązanie w 
przypadku miejsc zagro-
żonych wybuchem

Funkcjonalne połączenie 
wyściółki i powłoki

Przewodząca 
powłoka NBR

Bawełniana wyściółka 
z dodatkiem włókien 
węglowych zapewnia 
duży komfort użytkowania 
i doskonałą przewodność

Powierzchnia skóry

J K L O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

60954
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uvex rubiflex S XG27B uvex rubiflex S XG35B
Nr art. 60560 60557
Wersja z mankietem, ok. 27 cm z mankietem, ok. 35 cm
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka całkowicie pokryta specjalną całkowicie pokryta specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
i XG Grip, około 0,40 mm i XG Grip, około 0,40 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie bardzo dobra odporność na działanie
smarów, olejów mineralnych oraz smarów, olejów mineralnych oraz
wielu substancji chemicznych wielu substancji chemicznych

Kolor niebieski, czarny niebieski, czarny
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

uvex rubiflex S NB27B uvex rubiflex S NB35B
Nr art. 60271 60224
Wersja z mankietem, ok. 27 cm z mankietem, ok. 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X) EN 388 (2 1 1 1 X)

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka całkowicie pokryta specjalną całkowicie pokryta specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), powłoką NBR (kauczuk nitrylowy),
około 0,40 mm około 0,40 mm

Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, dobra odporność na działanie smarów,
olejów mineralnych i wielu olejów mineralnych i wielu
substancji chemicznych substancji chemicznych

Kolor niebieski niebieski
Rozmiary od 7 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia chemiczne
 Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

 uvex rubiflex S XG
• lekkie rękawice ochronne z 

kauczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi 
zapewniające optymalną chwyt-
ność

• bardzo dobra wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne i długi 
czas odporności dzięki wielo-
warstwowej strukturze 

• doskonała chwytność w mokrych 
i zaolejonych obszarach dzięki 
technologii uvex Xtra Grip

• dobra odporność na smar, 
oleje mineralne i inne substancje 
chemiczne 

• wysoki poziom czucia
• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• laboratoria
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu

uvex rubiflex S
• bardzo lekkie rękawice ochronne 

z kauczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi prze-
znaczone do stosowania przy 
wielu różnych rodzajach środków 
chemicznych

• dobra wytrzymałość na  ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR

• dobra chwytność w wilgotnym i 
mokrym otoczeniu

• dobra odporność na smar, 
oleje mineralne i inne substancje 
chemiczne 

• doskonałe czucie

• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• branża motoryzacyjna
• przemysł chemiczny
• laboratoria
• prace lakiernicze
• przemysł spożywczy

Doskonała chwytność 
 

Lekkość i elastyczność 
 

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60557 60224
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uvex rubiflex S NB27S NB35S NB40S
Nr art. 89646 98891 98902
Wersja mankiet, ok. 27 cm mankiet, ok. 35 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał splot bawełniany, splot bawełniany, splot bawełniany,

wzmocniony wzmocniony wzmocniony
Powłoka całkowite pokrycie całkowite pokrycie całkowite pokrycie 

ze specjalną powłoką ze specjalną powłoką ze specjalną powłoką
NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy) 
około 0,50 mm około 0,50 mm około 0,50 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie smarów, 
olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych

Kolor zielony zielony zielony
Rozmiary od 8 do 11 od 8 do 11 od 8 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

uvex rubiflex S NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
Nr art. 89647 60190 89651 60191
Wersja mankiet, ok. 60 cm mankiet, ok. 80 cm gumowy ściągacz gumowy ściągacz

na końcu mankietu, na końcu mankietu,
około 60 cm około 80 cm

Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ B (J K O P T)
Materiał splot splot splot splot

bawełniany bawełniany bawełniany bawełniany
wzmocniony wzmocniony wzmocniony wzmocniony

Powłoka całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) 
około 0,50 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie smarów, 
olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych

Kolor zielony zielony zielony zielony
Rozmiary od 9 do 11 od 9 do 11 od 9 do 11 od 9 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

uvex rubiflex S
• rękawice ochronne z ka-

uczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi ze 
wzmocnioną wyściółką ze splotu 
bawełnianego

• dobra wytrzymałość na  ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR 

• dobra odporność na wiele sub-
stancji chemicznych, kwasów, 
zasad, olejów mineralnych i 
rozpuszczalników

• dobra izolacja termiczna dzięki 
wzmocnionej wyściółce

• wysoki poziom czucia
• ergonomiczne dopasowanie 
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• budowa maszyn i narzędzi
• obróbka metalu
• piaskowanie
• przemysł spożywczy

uvex rubiflex S (wersja długa)
• długie rękawice ochronne z 

kauczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi ze 
wzmocnioną wyściółką ze splotu 
bawełnianego

• dodatkowy ściągacz na końcu 
mankietu (NB60SZ/NB80SZ)

• dobra wytrzymałość na  ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR 

• dobra odporność na wiele sub-
stancji chemicznych, kwasów, 
zasad, olejów mineralnych i 
rozpuszczalników

• wysoki poziom czucia
• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• budowa kanalizacji
• oczyszczanie miasta
• piaskowanie

Wzmocniona budowa 
 

J K O P T

EN ISO 374-1:2016/Type B

2 1 2 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 1 X

EN 388:2016

89647

89646

89651
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uvex u-chem 3300
Nr art. 60971
Wersja mankiet, całkowicie powlekane, około 32 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T)
Materiał wiskoza bambusowa i nylon
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,21 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor niebieski
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3200
Nr art. 60972
Wersja mankiet, całkowicie powlekane, około 35 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L M O T)
Materiał dzianina nylonowa
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor petrol, czarny
Rozmiary od 7 do 12
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3300
• rękawice chroniące przed zagro-
żeniami chemicznymi z powłoką 
NBR zapewniające doskonałe 
czucie; z bezszwową wyściółką z 
wiskozy bambu sowej i nylonu

• doskonały komfort noszenia 
dzięki przyjemnym włóknom 
bambusowym przylegającym do 
skóry

• bardzo wysoka elastyczność
• doskonałe czucie
• dobra chwytność w wilgotnych 

obszarach
• dobra odporność na smar, 

oleje mineralne i inne substancje 
chemiczne

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• czynności konserwacyjne
• prace lakiernicze
• przemysł spożywczy
• przemysł farmaceutyczny
• usuwanie zanieczyszczeń

uvex u-chem 3200
• bardzo dobra przyczepność do 

powierzchni zaolejonych
• wygodny i pewny chwyt
• dobre właściwości mechaniczne
• rewelacyjne dopasowanie

Obszary zastosowania:
• budownictwo
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• prace kontrolne i konserwacyjne
• obróbka metalu (czyszczenie)
• przemysł metalowy
• przetwórstwo olejów mineralnych
• przemysł naftowy i gazowy
• przemysł petrochemiczny

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

J K L O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L M O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

60971 609722 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016
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uvex u-chem 3000
Nr art. 60961
Wersja mankiet, całkowicie powlekany, około 35 cm
Norma EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)

EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor zielony
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3100
Nr art. 60968
Wersja mankiet, całkowicie powlekany, około 30 cm
Norma EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L M O)
Materiał bawełna (bez szwów)
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor czarny
Rozmiary od 8 do 11
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3000
• rękawice ochronne z pełną 

ochroną przed zagrożeniami 
chemicznymi z certyfikatem 
zgodności z EN ISO 374 
(AJKLOT)

• dobra ochrona mechaniczna 
• dobra odporność chemiczna
• dobra odporność mechaniczna
• długa żywotność

Obszary zastosowania:
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• usuwanie zanieczyszczeń

uvex u-chem 3100
• idealne połączenie ochrony 

przed działaniem substancji 
chemicznych i doskonałej 
chwytności

• bardzo dobra ochrona 
 mechaniczna

• dobre dopasowanie
• dobra odporność na wiele 

 substancji chemicznych
• bardzo dobra chwytność w wilgot-

nych i zaolejonych  obszarach
• bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł metalowy
• przemysł mechaniczny, 

 piaskowanie

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

A J K L M O

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 2 1 X

EN 388:2016

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 3 1 X

EN 388:2016

6096860961

X 1 X X X X

EN 407
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uvex protector chemical NK2725B uvex protector chemical NK4025B
Nr art. 60535 60536
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (4 X 4 4 C), EN 388 (4 X 4 4 C), 

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T) EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA
Powłoka całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk) całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu substancji chemicznych dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu substancji chemicznych
Kolor niebieski niebieski
Rozmiary od 9 do 10 od 9 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex protector chemical
• bardzo wytrzymała rękawica ochronna, która łączy szczelność 

i optymalną ochronę przed przecięciem
• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki wielowarstwowej 

konstrukcji wyściółki z bawełny, HPPE i włókna szklanego
• dobra chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
• zapewnia ochronę przed działaniem substancji chemicznych
• wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• prace o dużym ryzyku przecięcia i kontaktu z chemikaliami
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• obróbka blach
• budowa maszyn i narzędzi

Impregnacja NBR zwiększająca 
chwytność

HPPE/włókno szklane/PA zapewniające 
wysoką odporność na przecięcie

Nitrylowa powłoka zapewniająca ochronę 
przed działaniem substancji chemicznych

Warstwa bawełniana zapewniająca 
 rewelacyjny komfort noszenia

Powierzchnia skóry

60535 60536

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 X 4 4 C

EN 388:2016

4 5 4 4

EN 388:2003
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uvex profastrong NF33
Nr art. 60122
Wersja mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą grip, około 33 cm
Norma EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
Materiał flokowana bawełna
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,38 mm
Zastosowanie dobra odporność na oleje, smary, kwasy i rozpuszczalniki
Kolor zielony
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 12 par

uvex profapren CF33
Nr art. 60119
Wersja mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą grip, około 33 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
Materiał flokowana bawełna
Powłoka całkowicie pokryta polichloroprenem (wewnętrzna strona lateksowa), ok. 0,71 mm
Zastosowanie dobra odporność na wiele chemikaliów
Kolor ciemnoniebieski
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

 uvex profastrong
• rękawice ochronne z powło-

ką NBR i flokowaną bawełną 
zapewniające wysoką czułość 
i ochronę przed substancjami 
chemicznymi

• doskonała wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne

• dobra chwytność w wilgotnych 
i mokrych obszarach dzięki 
strukturze Grip po wewnętrznej 
stroni dłoni

• dobra odporność na różnego 
rodzaju oleje, smary, kwasy i 
alkalia

• wysoki poziom czucia
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• laboratoria
• przemysł spożywczy

uvex profapren
• elastyczna, chloroprenowa ręka-

wica chroniąca przed chemika-
liami flokowana bawełną

• dobra chwytność w wilgotnych 
i mokrych obszarach dzięki 
strukturze Grip po wewnętrznej 
stroni dłoni

• dobra odporność na wiele sub-
stancji chemicznych i rozpusz-
czalników

• wysoki poziom czucia
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• obróbka metalu (czyszczenie)
• usuwanie zanieczyszczeń

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 0 1 X

EN 388:2016

A K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60122 60119
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uvex profabutyl B-05R
Nr art. 60949
Wersja mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A B I K L N O T), 

DIN EN 16350:2014
Materiał bez szwu
Powłoka bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,50 mm)
Zastosowanie dobra odporność na związki polarne, a także kwasy i zasady
Kolor czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie para

uvex profaviton BV-06
Nr art. 60957
Wersja mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
Materiał bez szwu
Powłoka bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,40 mm)

i poszewka Viton® (ok. 0,20 mm)
Zastosowanie dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne,

węglowodory halogenowane
Kolor czarny
Rozmiary od 8 do 11
Opakowanie para

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

uvex profabutyl
• bezszwowa rękawica zapewniająca ochronę chemiczną wykonana z 

kauczuku butylowego
• dobra chwytność w wilgotnym i mokrym otoczeniu 
• dobra odporność na związki o wiązaniach jonowych, takie jak estry, 

ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli oraz kwasy i zasady
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• spełnia wymagania normy DIN EN 16350:2014

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• prace w obszarach ESD

 uvex profaviton
• rękawice zapewniające ochronę chemiczną wykonane z kauczuku 

butylowego z zewnętrzną warstwą Viton®

• dobra chwytność w wilgotnym i mokrym otoczeniu 
• dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (heksan, 

benzen, toluen, ksylen i inne), chlorowcowane węglowodory (trichloro-
etylen, perchloroetylen, chlorek metylenu i inne), kwasy organiczne i nie-
organiczne (od rozcieńczonych do stężonych) i nasycone roztwory soli

• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny

VITON® jest znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours and Company.

A B I K L N O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 0 1 0 X

EN 388:2016

A F K L M N

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 0 A

EN 388:2016

60949 60957
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Zagrożenia chemiczne
Jednorazowe rękawice ochronne

Seria produktów uvex u-fi t to wysokiej jakości jednorazowe 
rękawiczki ochronne, gwarantujące wysoki poziom bezpie-
czeństwa i funkcjonalności. 
uvex u-fi t zapewnia skuteczną ochronę w wielu obsza-
rach zastosowań, takich jak chemia, medycyna, przemysł 
spożywczy i produkcja, umożliwiając zarazem wygodną i 
precyzyjną pracę. 

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom, jednorazowe 
rękawiczki ochronne uvex są dostępne w trzech wariantach:

uvex u-fi t lite
uvex u-fi t
uvex u-fi t strong N2000

 uvex u-fit lite uvex u-fit uvex u-fit strong N2000

Materiał NBR bez zawartości katalizatorów 
(kauczuk nitrylowy)  NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy)

grubość 0,08 mm grubość 0,10 mm grubość 0,20 mm

nie zawierają silikonu nie zawierają silikonu nie zawierają silikonu

niepudrowane niepudrowane niepudrowane

bez protein lateksowych bez protein lateksowych bez protein lateksowych

Certyfikacja EN ISO 374 EN ISO 374 EN ISO 374

kontakt z żywnością kontakt z żywnością kontakt z żywnością

Właściwości bardzo dobre czucie dobra odporność mechaniczna bardzo dobra odporność mechaniczna

właściwości hipoalergiczne dobra odporność na działanie substancji 
chemicznych (bryzgoodporność)

zwiększona odporność na działanie sub-
stancji chemicznych (bryzgoodporność)

Użytkowanie łatwe zakładanie dzięki 
wzmocnionej rolowanej krawędzi

łatwe zakładanie dzięki 
wzmocnionej rolowanej krawędzi

łatwe zakładanie dzięki 
wzmocnionej rolowanej krawędzi

Obszar zastosowania uvex u-fit lite  uvex u-fit uvex u-fit strong N2000

Precyzyjne prace montażowe, suche/oleiste warunki + + + –

Prace montażowe, suche/oleiste warunki + + ++

Ochrona produktu ++ ++ +

Delikatne czyszczenie + + ++

Prace kontrolne ++ ++ +

Przetwarzanie żywności + + +

Substancje chemiczne prace krótkotrwałe zgodnie 
z listą odporności

prace krótkotrwałe zgodnie 
z listą odporności 

zgodnie 
z listą odporności

Warsztaty malarskie jako ochrona 
przeciwbryzgowa

jako ochrona 
przeciwbryzgowa

pełny kontakt zgodnie 
z listą odporności

Aby uzyskać kompletną listę odporności, prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje zawiera także nasz system online uvex Chemical Expert System na stronie 
https://ces.uvex.de
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uvex u-fit lite
Nr art. 60597
Wersja szorstkie opuszki palców, około 24 cm
Norma EN ISO 374-1:2016/typ C 
Materiał bez szwu
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,08 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów i olejów
Kolor niebieski indygo
Rozmiary od S do XL
Jednostka pudełko
zamówienia
Opakowanie 100 sztuk w pudełku

uvex u-fit
Nr art. 60596
Wersja szorstka powierzchnia rękawicy, około 24 cm 
Norma EN ISO 374-1:2016/typ B (K P T)
Materiał bez szwu
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,10 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów i olejów
Kolor niebieski
Rozmiary od S do XL
Jednostka pudełko
zamówienia
Opakowanie 100 sztuk w pudełku

uvex u-fit strong N2000
Nr art. 60962
Wersja szorstkie opuszki palców, około 28 cm
Norma EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T)
Materiał bez szwu
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, 

olejów mineralnych i wielu
substancji chemicznych

Kolor niebieski
Rozmiary od S do XXL
Jednostka pudełko
zamówienia
Opakowanie 50 sztuk w pudełku

Zagrożenia chemiczne
Jednorazowe rękawice ochronne

uvex u-fit lite
• bardzo lekka i cienka rękawica jednorazowa 

NBR (0,08 mm)
• dobra chwytność dzięki szorstkim opuszkom 

palców
• dobra odporność mechaniczna
• niezawodna ochrona przed rozbryzgami 

podczas pracy z substancjami chemicznymi 
w formie kwasów, zasad, roztworów solnych 
w postaci stałej i wodnej

• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi

• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• bardzo wysoka elastyczność 
• brak zawartości katalizatorów

Obszary zastosowania: 
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• krótkotrwały kontakt z chemikaliami
• lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
• przemysł spożywczy
• delikatne czyszczenie
• ochrona produktu

 uvex u-fit
• cienkie i niezawodne jednorazowe rękawice z 

kauczuku NBR (0,10 mm)
• szorstka powierzchnia rękawic zapewnia 

wyjątkową chwytność
• bardzo dobra odporność mechaniczna
• niezawodna ochrona przed rozbryzgami 

podczas pracy z substancjami chemicznymi 
w formie kwasów, zasad, roztworów solnych 
w postaci stałej i wodnej

• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi

• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• bardzo wysoka elastyczność 

Obszary zastosowania: 
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• krótkotrwały kontakt z chemikaliami
• lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
• przemysł spożywczy
• delikatne czyszczenie
• ochrona produktu

Bez przyspieszaczy 
 

 uvex u-fit strong N2000
• wzmocniona jednorazowa rękawica 

 ochronna z kauczuku nitrylowego (0,20 mm)
• ochrona przed rozbryzgami przy kontakcie z 

wieloma substancjami chemicznymi
• dobra chwytność
• duże czucie
• bardzo dobra odporność mechaniczna
• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-

niami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
• laboratoria
• przemysł chemiczny
• montaż precyzyjny
• prace lakiernicze
• usuwanie zanieczyszczeń
• przemysł spożywczy

J K L O P S T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

60962
60596

K P T

EN ISO 374-1:2016 / Type B

60597

EN ISO 374-1:2016 / Type C
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Rękawice ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa artykułu Rozmiary Opakowanie Strona

60021 uvex synexo M100 od 7 do 11 10 par/wiązka 226

60022 uvex synexo M500 od 7 do 11 10 par/wiązka 227

60027 uvex athletic lite od 6 do 11 10 par/wiązka 214

60028 uvex athletic allround od 6 do 11 10 par/wiązka 214

60030 uvex athletic D5 XP od 6 do 11 10 par/wiązka 240

60038 uvex phynomic airLite A ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 208

60040 uvex phynomic lite od 5 do 12 10 par/wiązka 212

60041 uvex phynomic lite w od 5 do 12 10 par/wiązka 212

60049 uvex phynomic allround od 5 do 12 10 par/wiązka 209

60050 uvex phynomic foam od 5 do 12 10 par/wiązka 209

60054 uvex phynomic x-foam HV od 6 do 12 10 par/wiązka 211

60060 uvex phynomic wet od 6 do 12 10 par/wiązka 210

60061 uvex phynomic wet plus od 6 do 12 10 par/wiązka 210

60062 uvex phynomic pro od 6 do 12 10 par/wiązka 210

60070 uvex phynomic XG od 6 do 12 10 par/wiązka 209

60078 uvex phynomic airLite B ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 230

60080 uvex phynomic C3 od 6 do 12 10 par/wiązka 231

60081 uvex phynomic C5 od 6 do 12 10 par/wiązka 231

60084 uvex phynomic airLite C ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 230

60119 uvex profapren CF33 od 7 do 10 10 par/wiązka 252

60122 uvex profastrong NF33 od 7 do 11 12 par/wiązka 252

60135 uvex unigrip 6620 od 7 do 10 10 par/wiązka 217

60147 uvex profi ergo ENB20A od 6 do 11 10 par/wiązka 220

60148 uvex profi ergo ENB20 od 6 do 10 10 par/wiązka 220

60150 uvex contact ergo od 6 do 10 10 par/wiązka 220

60179 uvex k-basic extra 6658 8, 10, 12 10 par/wiązka 224

60190 uvex rubiflex S NB80S od 9 do 11 10 par/wiązka 248

60191 uvex rubiflex S NB80SZ od 9 do 11 10 par/wiązka 248

60202 uvex NK4022 od 9 do 10 10 par/wiązka 224

60208 uvex profi ergo XG20 od 6 do 11 10 par/wiązka 221

60210 uvex unidur 6641 od 6 do 11 10 par/wiązka 238

60213 uvex NK2722 od 9 do 10 10 par/wiązka 224

60224 uvex rubiflex S NB35B od 7 do 11 10 par/wiązka 247

60238 uvex unigrip 6624 od 7 do 10 10 par/wiązka 217

60248 uvex unipur 6639 od 6 do 11 10 par/wiązka 216

60271 uvex rubiflex S NB27B od 7 do 11 10 par/wiązka 247

60276 uvex rubipor XS2001 od 6 do 10 10 par/wiązka 213

60314 uvex unidur 6643 od 7 do 10 10 par/wiązka 238

60316 uvex rubipor XS5001B od 6 do 10 10 par/wiązka 213

60321 uvex unipur 6634 od 7 do 10 10 par/wiązka 215

60491 uvex C500 sleeve M, L 1 sztuka 235

60492 uvex C500 wet od 7 do 11 10 par/wiązka 236

60494 uvex C500 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 236

60496 uvex C500 wet plus od 7 do 11 10 par/wiązka 235

60497 uvex C500 od 7 do 11 10 par/wiązka 235

60498 uvex C500 M foam od 7 do 11 10 par/wiązka 234

60499 uvex C500 dry od 7 do 11 10 par/wiązka 236

Nr art. Nazwa artykułu Rozmiary Opakowanie Strona

60516 uvex unidur 6649 od 7 do 11 10 par/wiązka 239

60535 uvex protector chemical NK2725B od 9 do 10 10 par/wiązka 251

60536 uvex protector chemical NK4025B od 9 do 10 10 par/wiązka 251

60542 uvex C300 wet od 7 do 11 10 par/wiązka 237

60544 uvex C300 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 237

60549 uvex C300 dry od 7 do 11 10 par/wiązka 237

60556 uvex unipur carbon od 6 do 10 10 par/wiązka 217

60557 uvex rubiflex S XG35B od 7 do 11 10 par/wiązka 247

60558 uvex profi ergo XG20A od 6 do 11 10 par/wiązka 221

60560 uvex rubiflex S XG27B od 7 do 11 10 par/wiązka 247

60573 uvex unilite 6605 od 6 do 11 10 par/wiązka 215

60585 uvex unilite 7700 od 7 do 11 10 par/wiązka 215

60587 uvex unipur carbon FT od 6 do 10 10 par/wiązka 217

60591 uvex unilite thermo plus cut c od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60592 uvex unilite thermo plus od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60593 uvex unilite thermo od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60595 uvex profatherm XB40 11 6 par/wiązka 224

60596 uvex u-fit od S do XL 100 sztuk/pudełko 255

60597 uvex u-fit lite od S do XL 100 sztuk/pudełko 255

60598 uvex synexo impact 1 od 7 do 11 10 par/wiązka 227

60600 uvex C500 XG od 7 do 11 10 par/wiązka 235

60604 uvex D500 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 234

60932 uvex unidur 6648 od 6 do 11 10 par/wiązka 239

60938 uvex unidur 6659 foam od 6 do 11 10 par/wiązka 240

60942 uvex unilite thermo HD od 8 do 11 10 par/wiązka 225

60943 uvex unipur 6630 od 6 do 11 10 par/wiązka 216

60944 uvex unipur 6631 od 6 do 11 10 par/wiązka 216

60945 uvex compact NB27H 10 10 par/wiązka 222

60946 uvex compact NB27E od 9 do 10 10 par/wiązka 222

60949 uvex profabutyl B-05R od 7 do 11 1 para 253

60954 uvex rubiflex ESD NB35A od 6 do 11 10 par/wiązka 246

60957 uvex profaviton BV-06 od 8 do 11 1 para 253

60961 uvex u-chem 3000 od 7 do 11 10 par/wiązka 250

60962 uvex u-strong N2000 od S do XL 50 sztuk/pudełko 255

60968 uvex u-chem 3100 od 8 do 11 10 par/wiązka 250

60969 uvex unidur 6679 foam od 6 do 11 10 par/wiązka 240

60971 uvex u-chem 3300 od 7 do 11 10 par/wiązka 249

60972 uvex u-chem 3200 od 7 do 12 10 par/wiązka 249

60973 uvex unidur sleeve C M, L 1 sztuka 241

60974 uvex unidur sleeve TL M, L 1 sztuka 241

89636 uvex rubiflex NB27 od 7 do 11 10 par/wiązka 222

89646 uvex rubiflex S NB27S od 8 do 11 10 par/wiązka 248

89647 uvex rubiflex S NB60S od 9 do 11 10 par/wiązka 248

89651 uvex rubiflex S NB60SZ od 9 do 11 10 par/wiązka 248

98891 uvex rubiflex S NB35S od 8 do 11 10 par/wiązka 248

98902 uvex rubiflex S NB40S od 8 do 11 10 par/wiązka 248
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Odzież robocza uvex 
Zrównoważony rozwój

Długa żywotność produktów
W przeciwieństwie do trendu fast fashion naszym celem jest opracowywanie 

produktów o długiej żywotności przy jednoczesnej ochronie zasobów. Dlatego 
szczególnie istotna jest dla nas wysoka jakość materiałów i zastosowanych 
dodatków. Z tego względu weryfikujemy zgodność naszej odzieży roboczej 

ze standardami jakości uvex. Regularnie testujemy ją w wewnętrznym 
laboratorium kontroli tekstyliów pod kątem obciążenia mechanicznego 
takiego jak wytrzymałość na rozdzieranie i ścieranie oraz odporność 

materiału na pranie. Możliwość prania potwierdzamy w 
zewnętrznych laboratoriach piorących i oznaczamy nasze 

produkty w katalogu symbolem WG. Jesteśmy 
przekonani, że te działania mają pozytywny 

wpływ na ochronę zasobów i znacznie 
wydłużają żywotność 

produktu.

Od ponad 90 lat produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chro-
niące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy.
Kto chce chronić ludzi, musi wziąć na siebie odpowiedzialność. 
Dokładnie z tego powodu powstało zobowiązanie do działania w sposób 
zrównoważony, ekonomiczny i odpowiedzialny społecznie.
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Protecting People
STANDARD 100 OEKO-TEX® – lista substancji szkodliwych uvex

Zgodnie z naszą misją „protecting people” przykładamy dużą wagę do tego, aby 
nasze produkty były ekologiczne i nieszkodliwe dla człowieka. Oznaczenie 

STANDARD 100 OEKO-TEX® stanowi gwarancję, że nasze produkty zostały 
sprawdzone pod kątem substancji szkodliwych dla zdrowia. Od materiału 

wierzchniego poprzez elementy akcesoriów aż do najmniejszego zatrzasku lub 
etykiety – podczas projektowania zwracamy uwagę na to, aby każdy 

pojedynczy element posiadał certyfikat zgodnie z normą STANDARD 100 
OEKO-TEX®, by na zakończenie otrzymał go cały produkt. 

Oprócz normy OEKO-TEX nasze materiały spełniają wytyczne listy 
substancji szkodliwych wg. uvex, która przewyższa regulacje 
ustawowe. Z tego powodu nasze produkty są testowane pod 

kątem niebezpiecznych substancji, takich jak np. PFC 
(perfluorowęglowodory), pestycydy, metale ciężkie lub 

też fenole, ponieważ ochrona człowieka i 
obniżenie zanieczyszczenia środowiska 

są dla nas bardzo istotne.

Materiały ekologiczne
Tencel®

Bardzo ważną kwestią jest również wybór stosowanych materiałów. Z tego 
powodu w naszej produkcji t-shirtów wykorzystujemy Tencel® – włókno naturalne 

pozyskiwane z drewna bukowego i eukaliptusowego. Drewno pochodzi ze 
zrównoważonej gospodarki leśnej. Uprawa odbywa się w sposób chroniący 

zasoby, co oznacza: brak dodatkowego nawadniania, brak stosowania 
pestycydów.

PES z recyklingu
Aby chronić wartościowe zasoby, stosujemy m.in. poliester z 

recyklingu, który jest wytwarzany z plastikowych butelek. W tym 
celu butelki są przetapiane i powstają z nich nowe włókna, 
które są wykorzystywane do produkcji naszych materiałów. 

Przetwarzanie poliestru z recyklingu zmniejsza naszą 
zależność od ropy naftowej i redukuje ilość 

odpadów.

Kompetencje producenta
W przeciwieństwie do utrzymującego się trendu w branży tekstylnej, 
który zmierza do całkowitego importu, uvex niezmiennie stawia na 
produkty wyprodukowane w Europie. Projektowanie, rozwój, zakup 
materiałów i produkcja są naszym obowiązkiem jako producentów. 

Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że wysokie 
wymagania firmy uvex dotyczące jakości będą konsekwentnie 

wdrażane. Ponadto dzięki członkostwu w amfori BSCI* 
bierzemy odpowiedzialność za ciągłe ulepszanie warunków 

życia i pracy na każdym etapie – od produkcji aż do 
końcowego produktu. Krótsze drogi transportowe, 

mniejsza emisja CO2 i szybsza dostępność 
naszych produktów, to kolejne powody 

dla których zaopatrujemy się 
w Europie. 

TENCEL ® to zarejestrowana marka Lenzing Gruppe.
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Kolekcja uvex 26
Uczucie dumy, że zrobiliśmy wszystko 
dla dobrej sprawy

Od 1926 r. uvex chroni ludzi podczas pracy, 
uprawiania sportu i w czasie wolnym. Modne 
kolory i specjalne materiały Kolekcji 26 pokazują, 
jak dobrze łączymy odzież roboczą i krój ubrań 
noszonych w czasie wolnym.

Dla niej i dla niego.
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Kolekcja uvex 26

Czapka beanie
Nr art. 8835800 ●●  szafranowy,

●● granatowy
uniwersalny

Materiał:  60% bawełna, 40% akryl, ok. 135 g/m²

�����
Opis: • czapka dwustronna w kolorze szafranowym i granato-
wym • miękka i przyjemna dla skóry • chroni przed zimnem 
• standard 100 OEKO-TEX®

Kurtka przeciwdeszczowa męska
Nr art. 88354 ●●  szafranowy S do 4XL

Materiał:  100% poliester z recyklingu, ok. 110 g/m²

�����
Opis: • lekka i funkcjonalna • zajmuje mało miejsca po 
spakowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur 
przeciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise” • stan-
dard 100 OEKO-TEX®

Spodnie funkcyjne męskie
Nr art. 88350 ●●  czarny 42 do 64, 

90 do 110

Materiał:  92% poliamid, 8% elastan ok. 178 g/m²

����	
Opis: • stylowe i wyjątkowo lekkie • warstwa zewnętrzna od-
porna na ścieranie • warstwa wewnętrzna szczotkowana, 
• krój chino z inteligentną konstrukcją kroju 3D • kieszenie za-
pinane na zamek błyskawiczny • standard 100 EKO-TEX®

Koszulka polo damska
Nr art. 88362 
Nr art. 88363

●●  czarny
●●  jagodowy

XS do 3XL

Materiał:  70% bawełna, 30% poliester pika ok. 200 g/m²

�����
Opis: • mieszanka materiałów i taliowany krój • schludny wygląd • 
standard 100 OEKO-TEX®

Dzianinowy sweter męski
Nr art. 88356 ● grafitowy S do 4XL

Materiał:  100% bawełna, ok. 280 g/m²

�����
Opis: • z dzierganą kieszenią na piersi • materiał miękki i 
przyjemny dla skóry • schludny wygląd • standard 100 
OEKO-TEX®
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Kurtka przeciwdeszczowa damska
Nr art. 88355 ●●  szafranowy XS do 3XL

Materiał:  100% poliester z recyklingu, ok. 110 g/m²

�����
Opis: • lekka i funkcjonalna, zajmująca mało miejsca po spa-
kowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur prze-
ciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise” • standard 100 
OEKO-TEX®

Parka damska
Nr art. 88353 ●●  granatowy XS do 3XL

Materiał:  Materiał zewnętrzny 100% nylon
Podszewka: 100% poliester, ok. 170 g/m²

����	
Opis: • ogrzewająca a jednocześnie wiatroszczelna i wodo-
odporna • schludny, miejski wygląd • watowanie dla opty-
malnej izolacji termicznej • wstępnie uformowany, taliowany 
krój dla maksymalnej swobody ruchów •  kieszenie z zam-
kiem błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX®

Parka męska
Nr art. 88352
Nr art. 88323

●●  granatowy
●●  oliwkowy

S do 4XL

Materiał:  Materiał zewnętrzny 100% nylon
Podszewka: 100% poliester, ok. 170 g/m²

����	
Opis: • ogrzewająca a jednocześnie wiatroszczelna i wodo-
odporna • schludny, miejski wygląd • watowanie dla optymal-
nej izolacji termicznej • wstępnie uformowany, taliowany krój 
dla maksymalnej swobody ruchów •  kieszenie z zamkiem 
błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX®

Spodnie funkcyjne damskie
Nr art. 88351 ●●  czarny 34 do 50

Materiał:  92% poliamid, 8% elastan ok. 178 g/m²

����	
Opis: • stylowe i bardzo lekkie spodnie w stylu Urban 
• warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie • warstwa 
wewnętrzna szczotkowana • krój chino z inteligentną 
konstrukcją kroju 3D • kieszenie zapinane na zamek 
błyskawiczny • standard 100 OEKO-TEX®

Koszulka polo męska
Nr art. 88360 
Nr art. 88361

●●  czarny
●●  biały

S do 4XL

Materiał:  70% bawełna, 30% poliester pika, ok. 200 g/m²

�����
Opis: • koszulka polo z przyjemnej dla skóry mieszanki 
materiałów • schludny wygląd i swobodny fason • stan-
dard 100 OEKO-TEX®

Sweter damski
Nr art. 88357 ●●  jagodowy XS do 3XL

Materiał:  73% bawełna, 27% poliester, ok. 280 g/m²

�����
Opis: • przylegający do ciała o schludnym wyglądzie • krój 
ramion typu „high rise” • sportowy krój • standard 100 
OEKO-TEX®
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Kolekcja uvex 26

Bluza  
Nr art. 89447 ●●  petrol XS do 4XL

Materiał: 50% bawełna, 50% poliester, ok. 330 g/m2


���	
Opis: • swobodna odzież miejska o sportowym kroju, z regulowanym kaptu-
rem • dwie otwarte kieszenie boczne • z wysokiej jakości haftami • stan-
dard 100 OEKO-TEX®

 

Kamizelka pikowana  
Nr art. 89449 ●●  petrol XS do 4XL

Materiał:  100% poliester, 65 g/m2
Podszewka: 100% poliester, wypełnienie: ok. 120 g/ m²


���	
Opis: • ogrzewająca a jednocześnie lekka • boczne kieszenie 
z delikatnym szwem i kieszeń napoleońska z zamkiem błyska-
wicznym • z wysokiej jakości haftami • standard 100 OEKO-
-TEX® • bez PFC

 

Spodnie damskie  
Nr art. 89809 ●●  petrol 34 do 50

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m2  
 
���	
Opis: • sportowy krój slim-fit z oddychającego, wodoodpornego i jednocześnie 
elastycznego materiału o dużym komforcie noszenia • dwie kieszenie na udach, 
jedna kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi • standard 100 OEKO-TEX® • bez 
PFC

 

Spodnie męskie  
Nr art. 89434 ●●  petrol 42 do 64, 90 do 110

Materiał:  92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m2 
���	
Opis: • sportowy krój slim-fit z oddychającego, wodoodpornego i jednocześnie ela-
stycznego materiału o dużym komforcie noszenia • dwie kieszenie na udach jedna 
kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi • standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC
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Kurtka softshellowa  
Nr art. 89657 ●●  petrol XS do 4XL

Materiał:  Zewnętrzny:  85% poliamid, 15% elastan
Wewnętrzny:  100% poliester
Obszycie:  88% poliester, 12% elastan
ok. 330 g/m2


���	

Opis: funkcjonalne połączenie materiałów • wstawki ze streczu i duże właściwości oddychające 
materiału umożliwiają optymalny komfort noszenia • 4 duże kieszenie z przodu i jedna kieszeń 
na ramieniu z zamkiem błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX® 

 

Czapka  
Nr art. 8945100 ●  czarna uniwersalny

Materiał:  100% bawełna

�����
Opis: prosty daszek ze spodnią warstwą w kontrastowym 
kolorze • regulacja rozmiaru dla optymalnego dopasowania 

Kurtka pikowana  
Nr art. 89448 ●●  petrol XS do 4XL

Materiał:  100% poliester, 65 g/m2
Podszewka: 100% poliester, wypełnienie: ok. 120 g/m²


���	
Opis: • ogrzewająca a jednocześnie lekka • z wysokiej jakości 
haftami • boczne kieszenie z delikatnym szwem i kieszeń 
napoleońska z zamkiem błyskawicznym • standard 100 
OEKO-TEX® • bez PFC

 

Bermudy  
Nr art. 89438 ●●  petrol 42 do 64

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m2


���	
Opis: • sportowy krój slim fit z wodoodpornego i 
jednocześnie elastycznego materiału dla wysokiego 
komfortu noszenia • dwie kieszenie na nogawkach i 
jedna kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi 
• standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC

 

Koszulka polo TENCEL®  
Nr art. 89458 męska
Nr art. 89459 damska

●●  petrol
●●  petrol

S do 4XL
XS do 3XL

Materiał:  60% lyocell (TENCEL®), 40% poliester, 
ok. 220 g/m2 ����

Opis: • ekologiczny materiał TENCEL® z optymalną regulacją wilgoci • trzy guziki 
• wysokiej jakości haftowane logo na lewym rękawie • standard 100 OEKO-TEX®
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uvex suXXeed
Niektórzy nazywają to dopasowa-
niem, funkcjonalnością i stylem.
My nazywamy to sukcesem.

Nowa kolekcja uvex suXXeed łączy w sobie 
wszystko, czego można by sobie życzyć: prze-
myślaną funkcjonalność, sportowy design, 
atrakcyjne kontrasty kolorów, niepowtarzalne 
połączenia materiałów i doskonały krój.
Zarówno kolekcja damska, jak i męska 
odzwierciedla nasze konsekwentne działania. 
I zdaje egzamin zarówno w warunkach pracy 
przemysłowej i rzemieślniczej, jak również w 
wolnym czasie. uvex suXXeed zapewnia swo-
bodę ruchów przy każdej aktywności. Męskie 
spodnie są teraz dostępne w fasonie slim lub 
regular. Doskonały krój – to nasz cel. Stanowi on 
nieodzowny element koncepcji sukcesu.
Dobre wykonanie nie zna kompromisów. 
W pracy i w wolnym czasie.
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uvex perfeXXion
Doskonałe zestawienie kolorystyczne, 

możliwość prania mechanicznego. 

Ogrodnictwo i utrzymanie terenów zielonych, 
obróbka drewna, zarządzanie budynkami: 

produkty uvex perfeXXion sprawdzą się najlepiej. 
uvex perfeXXion zapewnia wybór każdemu. 

Ta wytrzymała kolekcja nie tylko oferuje odzież w 
różnych wariantach i wersjach kolorystycznych, 

lecz również elementy wyposażenia. 
W zależności od potrzeb można dowolnie łączyć 

kolorystycznie poszczególne części garderoby. 
W każdym przypadku materiał jest bardzo 

wytrzymały. A co najważniejsze – wszystkie 
artykuły nadają się do prania.
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uvex handwerk – 
profisystem metall
Jeśli nie boisz się iskier,
zapanujesz nad każdym metalem

Odzież uvex protection metal i uvex metal pro otrzyma-
ła renomowaną nagrodę Red Dot Design Award 2015.

Dodatkowo kolekcja uvex protection metal otrzymała 
wyróżnienie podczas rozdania German Design Awards 
2017.

Żarzące się wióry, iskry o temperaturze kilku-
set stopni, ogłuszające piski – fajerwerki przy 
szlifowaniu kątowym są równie spektakularne 
co niebezpieczne. 
Podczas projektowania odzieży roboczej i 
ochronnej ściśle współpracowaliśmy z licznymi 
zakładami zajmującymi się obróbką metali. 
Dzięki temu wykorzystaliśmy techniczną wie-
dzę ekspertów w opracowywaniu naszych 
produktów. W ten sposób powstały optymal-
nie dopasowane rozwiązania jak np. innowa-
cyjna powłoka odzieży, która w niezawodny 
sposób chroni przed iskrami i nie widać na niej 
śladów zużycia. Niezależnie od tego, czy jest 
to spawanie, zginanie, frezowanie czy montaż: 
odzież uvex można indywidualnie dopasować 
do różnego zakresu działań przedsiębiorstw 
zajmujących się obróbką metalu.

Partner 
Związku federalnego 
ds. metalu
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uvex new worker
Uniwersalna odzież robocza 

o prawdziwie klasycznym kroju

Po uvex perfect nadszedł czas na
uvex new worker – uznana w przemyśle wszech-

stronna kolekcja, która łączy w sobie wszystko: 
jest funkcjonalna i wygodna, nowoczesna i 

ponadczasowa, sportowa i klasyczna. 

Dopasowany krój z elementami ze streczu jest 
niezwykle ergonomiczny. Elementy odblaskowe 

i kieszenie na kolanach są wykonane 
z wysokiej jakości materiału CORDURA®. 

Szwy kontrastujące z klasycznymi barwami 
nadają odzieży sportowego wyglądu. 



270

Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex

uvex-safety.com

uvex perfect
Indywidualnie każdy łączy je tak jak 
chce, natomiast w zespole wszyscy 
stawiają na jedną kombinację.

Asortyment uvex perfect jest duży.
A ponieważ wszystkie elementy idealnie 
do siebie pasują, można je doskonale ze 
sobą połączyć. Różnorodność kolorów i 
materiałów daje wiele możliwości zestawienia 
odpowiednich elementów. 
W ten sposób cały zespół może się ubrać 
odpowiednio do zakresu swoich działań i 
wyróżnić się w wizualnie od innych.
Dzięki temu certyfikowana odzież ochronna 
z kolekcji uvex perfect nie tylko gwarantuje 
bezpieczeństwo, lecz również podkreśla 
przynależność do zespołu.
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uvex protection 
perfect multi function

Chroni, odciąża, jest wygodna
i bardzo wytrzymała: 

odzież ochronna tak różnorodna 
jak dzień pracy

Wysoka temperatura, łuki elektryczne, 
substancje chemiczne: Ten, kto pracuje w 
przemyśle, często jest w samym centrum 

różnych zagrożeń. Niezależnie od warunków, 
odzież uvex protection perfect multi function 

zapewnia optymalną ochronę i sprawia, że 
praca staje się łatwiejsza dzięki najwyższemu 

komfortowi noszenia. Wstawki ze streczu na 
plecach i kolanach zapewniają odciążenie. 

Wysoka zawartość naturalnych włókien 
i wytrzymałe łączenie tkanin sprawia, że 

materiał jest mocny i oddychający.
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uvex cut
Ochrona przed przecięciem

Kolekcja uvex cut chroni przed urazami, które 
mogą być spowodowane przez ostrza, szklane 

płyty i przedmioty o ostrych krawędziach. Te 
wytrzymałe bluzy i spodnie są niezwykle 

wygodne dzięki innowacyjnej koncepcji Double-
-Face i wkładkom Bamboo TwinFlex®. Odporny 

na ścieranie poliamid i odporne na przecięcie 
włókna szklane na zewnątrz zapewniają maksy-

malną ochronę, a miękka przędza bambusowa od 
wewnątrz gwarantuje optymalną kontrolę mikro-
klimatu. Te właściwości są zachowane nawet po 

kilku procesach czyszczenia przemysłowego.

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.



274



275

Bluza polo uvex cut quatroflex 
Nr art. 17266 ●●  czarny, ●  antracytowy (rękawy) S do 3XL

Materiał: 55% bawełna, 45% poliester, rękawy o dł. ¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą 
EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 185 g/m2

�����   

Opis: • przylegający krój z oddychającego włókna funkcyjnego, z rękawami chroniącymi przed przecięciem o wysokiej klasie 
ochrony • 3 guziki • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenia rękawów z dzianinowym mankietem bez 
szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo 
TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

T-shirt uvex cut quatroflex 
Nr art. 17268
Nr art. 17269

●●  czarny,  ●  antracytowy (rękawy)
●●  ciemnoszary melanż,  ●  antracytowy (rękawy)

S do 3XL

Materiał:  50% bawełna, 50% poliester, rękawy o dł. ¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie 
z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 160 g/m2

�����   

Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed przecięciem o wy-
sokiej klasie ochrony • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenie rękawów z 
dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozosta-
ją niezmienne •  ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo 
wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

Spodnie uvex cut quatroflex 
Nr art. 17270 ●●  czarny,  ●   antracytowy 

(przód nogawek)
42 do 64, 

90 do 110

Materiał:  65% poliester, 35% bawełna, przód nogawek z dzianiny chroniącej przed przecięciem, 
zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, 
ok. 245 g/m2

����	   

Opis: • sportowy krój • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na kolanach • dzianinowe, rozcią-
gliwe wstawki wzdłuż bocznego szwu • gumka w pasku z tyłu • dwie kieszenie tylne • funkcja 
ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne •  ochrona przed przecię-
ciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przy-
jemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

Bluza polo uvex cut quatroflex 
Nr art. 17267 ●●  czarny, ●  antracytowy (rękawy) S do 3XL

Materiał:  54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, rękawy o dł. ¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, 
zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 195 g/m2

�����  

Opis: • przylegający krój • rękawy z materiału odpornego na przecięcia z najwyższą klasą ochrony w połączeniu z 
ogniotrwałym materiałem korpusu z oddychających włókien funkcyjnych • 3 guziki • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na 
łokciach •  zakończenia rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów •  funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu 
praniach pozostają niezmienne •  ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo 
wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland
Dyneema® jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.

wysoka elas-
tyczność

mieszanka 
materiałów

2018



Bamboo TwinFlex® technology.
Extremely robust. Extremely comfortable.

uvex cut
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uvex cut

quatroflex  
superelastyczna, podłużna 

i poprzeczna quatro-struktura 
chroni i odciąża staw łokciowy

doubleflex
jest bardzo wygodny i umożliwia 

założenie odzieży z długim 
rękawem pod koszulkę

nanoflex
przyjemnie przylega do 

ramienia i przedramienia bez 
ograniczania swobody 

ruchu

Ekstremalna wytrzymałość. Niezwykła wygoda.
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Bez znaczenia, czy to ostrze, szklana płyta lub przedmiot z 
ostrymi krawędziami: uvex cut chroni i jednocześnie jest przy-
jemny w noszeniu. Gwarantuje to opatentowana technologia 
Bamboo TwinFlex® z innowacyjną koncepcją Double-Face.
Odporne na przecięcie włókna szklane i nieścieralny poliamid 
na zewnętrznej stronie tkaniny zapewniają maksymalną 
ochronę (klasa ochrony przed przecięciem Cut 5) – również 
w ekstremalnych warunkach.

Od wewnątrz miękka przędza z bambusa zapewnia przy-
jemne uczucie chłodu i optymalną regulację mikroklimatu, 
dzięki czemu pracownik może czuć się komfortowo nawet 
przy dodatkowych obciążeniach, takich jak ekstremalnie 
wysokie temperatury.
Wytrzymałe włókno Dyneema® niezawodnie chroni przed 
rozerwaniem materiału. Nawet po wielu praniach funkcja 
ochronna i komfort noszenia uvex cut pozostaje na niezmien-
nie wysokim poziomie.

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland | Dyneema® to znak towarowy Royxal DSM N.V.

Ochrona przed przecięciem do specjalnych warunków pracy: 
aby sprostać różnorodnym i wymagającym wyzwaniom w obróbce 

szkła i metalu, do gamy naszych produktów włączyliśmy dodat-
kowo artykuły z materiału odpornego na wysoką temperaturę.

Szczególnie w przypadku kontaktu z gorącym metalem wysoki 
dodatek modoakrylu - materiału odpornego na wysokie tempe-
ratury o gramaturze 195 g/m² zapewnia ograniczoną ochronę 
przed wysoką temperaturą sięgającą 250°C. Dzięki wstaw-

kom z bawełny komfort noszenia  zostaje zachowany. 
Profesjonalna odzież z częściową ochroną przed 

przecięciem w każdej sytuacji.

Na zewnątrz
ekstremalnie wytrzymały

Wewnątrz
niezwykle wygodny
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T-shirt uvex cut doubleflex 
Nr art. 17265 ●  ciemnoszary melanż, 

●   antracytowy (rękawy)
S do 3XL

Materiał:  50% bawełna, 50% poliester, rękawy ¾   z dzianiny chroniącej przed 
przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed 
przecięciem 5, ok. 160 g/m2

�����   

Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną 
przed przecięciem o wysokiej klasie ochrony • zakończenie rękawów z dzia-
ninowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po 
wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo 
TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przy-
jemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

longsleeve uvex cut doubleflex 
Nr art. 17262
Nr art. 17263
Nr art. 17264

●  jasnoszary,  ●  antracytowy (rękawy+kołnierz)
●●  czarny,  ●  antracytowy (rękawy)
●●  czarny,  ●  antracytowy (rękawy)

S do 3XL

Materiał: nr art. 17262 i 17263: Bluza polo: 55% bawełna, 45% poliester, rękawy o dł. 
¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom 
ochrony przed przecięciem 5, ok. 195 g/m2
Materiał: nr art. 17264:
54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, ok. 195 g/m2

�����   (tylko art. 17262 i 17263)

Opis: • przylegający krój z oddychających włókien funkcyjnych z rękawami chroniącymi 
przed przecięciem z najwyższą klasą ochrony • 3 guziki • zakończenia rękawów z 
dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu 
praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® 
Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca 
• standard 100 OEKO-TEX®

3 guziki

Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowaną marką 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland

uvex cut doubleflex



uvex cut nanoflex
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Bluza polo uvex cut nanoflex 
Nr art. 89881 
Nr art. 89882
Nr art. 89883

●  jasnoszary,  ●  antracytowy (rękawy/kołnierz)
●  błękit królewski,  ●  antracytowy (rękawy)
●  pomarańczowy,  ●  antracytowy (rękawy)

S do 3XL

Materiał:  55% bawełna, 45% poliester, ok. 185 g/m2 (nr art. 89881)
100% bawełny, ok. 230 g/m2 (nr art. 89882); 54% modakryl, 44% bawełna, 
2% włókna antystatyczne, ok. 270 g/m² (nr art. 89883)
rękawy o dł.¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą 
EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5 

�����   (tylko do nr art. 89881 i 89882)

Opis: • przylegający krój z oddychających włókien funkcyjnych z rękawami z ochroną 
przed przecięciami z najwyższą klasą ochrony • listwa z 3 guzikami z plisą w kontrasto-
wym kolorze • przedramiona z elastycznymi wstawkami • odblaskowe detale na ramionach 
(nr art. 89883) • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają nie-
zmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna 
bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

Longsleeve uvex cut nanoflex 
Nr art. 17261 ●  ciemnoszary melanż,, 

●●  antracytowy (rękawy)
S do 3XL

Materiał:  50% bawełna, 50% poliester, rękawy o dł. ¾   z dzianiny chroniącej przed 
przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed prze-
cięciem 5, ok. 160 g/m2

�����  

Opis: przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed 
przecięciem o wysokiej klasie ochrony • przedramiona z elastycznymi wstawkami 
• funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne 
• ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna 
 bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex

uvex-safety.com
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com

uvex protection flash
W ciemności nie do przeoczenia,

w świetle przyciąga wzrok

Nawet w deszczu, mgle i ciemności umożliwia 
pracę na zewnątrz. Najważniejsze jest to, aby 

każdy był dobrze widoczny – pomimo słabej 
widoczności. W odzieży ostrzegawczej z 

kolekcji uvex protection flash zastosowano 
jaskrawe odblaskowe paski. Niektóre modele 

nawet świecą same. Jest to możliwe dzięki 
nowatorskiemu systemowi świetlnemu 
opracowanemu we współpracy z firmą 

OSRAM®. Naturalnie spodnie cargo i kurtki 
softshell o optymalnym kroju są widoczne 

również w świetle dziennym – przecież zostały 
zaprojektowane przez uvex.

Wideo
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Kamizelka 
Kamizelka z przełącznikiem
Nr art. 17255

Nr art. 17322 
(z przełącznikiem)

●●  ostrzegawczy żółty, 
●●  pomarańczowy odblaskowy
●●  ostrzegawczy żółty, 
●●  pomarańczowy odblaskowy

M do 3XL

Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m2

����	
Opis: • aktywna ochrona dzięki poziomemu i pionowemu układowi 
światłowodów • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki 
• alternatywnie z przełącznikiem do różnych trybów świecenia (tylko 
art. 17322)

Zestaw akumulatorów  
Nr art. 8997100

Opis: • przenośny akumulator zewnętrzny do 
art. nr 17255, 89910, 89909 i 89718 
• wymiary: 113 × 58 × 12 mm, ok. 100 g

Pakiet akumulatorów
do modeli z przełącznikiem
Nr art. 1733200 ●  biały

Opis: • Przenośny akumulator zewnętrzny do 
art. nr 17322, 17323, 17324
• wymiary: 93 × 58 × 12 mm, ok. 83 g

EN ISO 20471

X1
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Światłowód

uvex protection flash

Szczególnie przeznaczony do stosowania w przemyśle budowlanym

Kamizelka
Kamizelka z przełącznikiem
Nr art. 89909 
Nr art. 89718* 
Nr art. 17323 (z przełącznikiem)
Nr art. 17324 (z przełącznikiem)

●●  ostrzegawczy żółty
●●  ostrzegawczy pomarańczowy
●●  ostrzegawczy żółty
●●  ostrzegawczy pomarańczowy

M do 
3XL

Materiał: 100% poliester; siateczka:

�����
Opis: • aktywna ochrona dzięki pionowo przebiegającemu układowi światłowo-
dów • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki• alternatywnie z prze-
łącznikiem do różnych trybów świecenia (tylko przy nr art. 17323, 17324)

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Kurtka softshellowa
Nr art. 89910 ●●  ostrzegawczy żółty, ●  szary S do 6XL

Materiał: 100% poliester, z membraną z trzema warstwami, ok. 240 g/m2

����	 
Opis: • wiatroszczelna i wodoodporna, ostrzegawcza softshelowa kurtka 
ochronna • kieszeń napoleońska z lewej strony oraz dwie duże kieszenie 
boczne z zamkiem błyskawicznym • aktywna ochrona poprzez wbudowany 
układ światłowodów • 10 000 mm słupa wody • lekki, wytrzymały i oddycha-
jący materiał

Funkcje i obsługa przełącznika

Naciśnięcie przez 3 s ➜ wł.
Naciśnięcie przez 3 s 

➜ wył.

kliknięcie 

Stale

kliknięcie 

Delikatne 
pulsowanie

kliknięcie 

Pulsowanie 
typu flash

Dotyczy nr art. 17322, 17323, 17324

EN ISO 20471

X2

EN ISO 20471

X2
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Zestawienie 

Nr art. Nazwa Opis Kolor Nr mod. Strona

17255 uvex protection flash Kamizelka ostrzegawczy żółty / ostrzegawczy pomarańczowy 7936 284

17261 uvex cut nanoflex T-shirt ciemnoszary / antracytowy 7928 280

17262 uvex cut doubleflex Koszulka polo jasnoszary / antracytowy 7908 279

17263 uvex cut doubleflex Koszulka polo czarny / antracytowy 7924 279

17264 uvex cut doubleflex Koszulka polo czarny / antracytowy 7925 279

17265 uvex cut doubleflex T-shirt ciemnoszary / antracytowy 7929 279

17266 uvex cut quatroflex Koszulka polo czarny / antracytowy 7926 275

17267 uvex cut quatroflex Koszulka polo czarny / antracytowy 7927 275

17268 uvex cut quatroflex T-shirt czarny / antracytowy 7930 275

17269 uvex cut quatroflex T-shirt ciemnoszary / antracytowy 7931 275

17270 uvex cut quatroflex Spodnie czarny / antracytowy 3850 275

17322 uvex protection flash Kamizelka z przełącznikiem ostrzegawczy żółty / ostrzegawczy pomarańczowy 7973 284

17323 uvex protection flash Kamizelka z przełącznikiem ostrzegawczy żółty 7974 285

17324 uvex protection flash Kamizelka z przełącznikiem ostrzegawczy pomarańczowy 7974 285

88323 Kolekcja uvex 26 Parka męska oliwkowy 7302 263

88350 Kolekcja uvex 26 Spodnie funkcyjne męskie czarny 7300 262

88351 Kolekcja uvex 26 Spodnie funkcyjne damskie czarny 7301 263

88352 Kolekcja uvex 26 Parka męska ciemnoniebieski 7302 263

88353 Kolekcja uvex 26 Parka damska ciemnoniebieski 7303 263

88354 Kolekcja uvex 26 Kurtka przeciwdeszczowa męska szafran 7304 262

88355 Kolekcja uvex 26 Kurtka przeciwdeszczowa damska szafran 7305 263

88356 Kolekcja uvex 26 Dzianinowy sweter męski kamienny szary 7306 262

88357 Kolekcja uvex 26 Sweter damski jagodowy 7307 263

88360 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo męska czarny 7309 263

88361 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo męska biały 7309 263

88362 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo damska jagodowy 7310 262

88363 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo damska czarny 7310 262

89434 Kolekcja uvex 26 Spodnie męskie petrol 7411 264

89438 Kolekcja uvex 26 Bermudy petrol 7413 265

89447 Kolekcja uvex 26 Bluza petrol 7415 264

89448 Kolekcja uvex 26 Kurtka pikowana petrol 7404 265

89449 Kolekcja uvex 26 Kamizelka pikowana petrol 7418 264

89458 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo męska petrol 7419 265

89459 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo damska petrol 7433 265

89657 Kolekcja uvex 26 Kurtka softshellowa petrol 7428 265

89718 uvex protection flash Kamizelka ostrzegawczy pomarańczowy 8960 285

89809 Kolekcja uvex 26 Spodnie damskie petrol 7430 264

89881 uvex cut nanoflex Koszulka polo jasnoszary / antracytowy 7437 280

89882 uvex cut nanoflex Koszulka polo błękit królewski / antracytowy 7438 280

89883 uvex cut nanoflex Koszulka polo pomarańczowy / antracytowy 7439 280

89909 uvex protection flash Kamizelka ostrzegawczy żółty 8960 285

89910 uvex protection flash Kurtka softshellowa ostrzegawczy żółty / szary 7443 285

1733200 uvex protection flash Pakiet akumulatorów do modeli z przełącznikiem biały 9828 284

8835800 Kolekcja uvex 26 Czapka beanie szafran 7308 262

8945100 Kolekcja uvex 26 Czapka czarny 7422 265

8997100 Akcesoria Zestaw akumulatorów 7447 284



Osobiste środki 
ochrony indywidualnej
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SBU Occupational Health
Osobiste środki ochrony indywidualnej (PPE)

Osobiste środki ochrony 
indywidualnej (PPE) uvex.
Więcej niż standardowe rozwiązanie.

Dla każdej fi rmy zdrowie pracowników jest bardzo ważne. 
uvex oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania 
na poziomie premium z zakresu ochrony wzroku, słuchu i 
stóp, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo całemu 
zespołowi.

Długoletnie doświadczenie i innowacyjne technologie sta-
nowią podstawę produktów tworzonych zgodnie z najsu-
rowszymi standardami bezpieczeństwa. Osobiste środki 
ochrony indywidualnej uvex gwarantują najwyższy poziom 
bezpieczeństwa i wygody.

Dla uvex innowacja nie jest pustym słowem, lecz 
 nieodłącznym elementem strategii korporacyjnej. Wiele 
nagród przyznanych przez podmioty zewnętrzne utwierdza 
nas w przekonaniu, że warto kontynuować obraną przez 
nas strategię.

Inwestowanie w nagradzane projekty, najnowocześniejsze 
materiały oraz technologie pozwala dostarczać rozwiązania 
produktowe oparte na osiągnięciach nauki,  które nie tylko 
zapewniają ochronę i komfort, lecz także mają właściwości 
poprawiające dopasowanie, a w konsekwencji zwiększające 
zadowolenie użytkownika.

uvex — wyjątkowy partner

Nagrody

Osobiste środki ochrony indywidualnej 
uvex – zdrowie pracowników jest tego warte.
  indywidualna ochrona wzroku, słuchu i stóp
  innowacyjne technologie i rozwiązania
  najwyższa jakość produktów, potwierdzona certyfi katami
  prace rozwojowe oraz produkcja odbywają się w Niemczech
  współpraca z wykwalifi kowanymi specjalistami

Certyfi katy
  ISO 9001
  Ohris
  REACH
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Optyka
uvex — indywidualna ochrona wzroku

Korekcyjne okulary ochronne zabezpieczają oczy i poprawiają 
 widzenie. uvex oferuje indywidualne korekcyjne okulary  ochronne 
oraz okulary VDU (do pracy przy monitorach) dla wszystkich 
 obszarów zastosowania.

   korekcyjne okulary ochronne posiadają certyfi kat potwierdzający 
zgodność z normą EN 166

   szeroka gama typów ostrości i materiałów soczewkowych 
 spełniających wszystkie wymagania

   niezwykle bogaty asortyment oprawek zapewnia dopasowanie 
do każdego kształtu głowy

   fachowe porady oraz indywidualna korekcja optyczna

Zatyczki do uszu
uvex — indywidualna ochrona słuchu

Nadmierny hałas w miejscu pracy może prowadzić do nieodwra-
calnego uszkodzenia słuchu. Indywidualnie dobierane zatyczki uvex 
 zapewniają idealne dopasowanie oraz maksymalną ochronę 
i  komfort użytkownika.

   dostosowane do potrzeb klienta produkty zapewniające ochronę 
słuchu posiadają certyfi kat potwierdzający zgodność z normą 
EN 352

   szeroki wybór fi ltrów, kształtów zatyczek do uszu i materiałów 
zapewnia właściwą ochronę słuchu praktycznie we wszystkich 
obszarach zastosowania

   indywidualne dopasowanie przez wykwalifi kowanych specjalistów

uvex — indywidualna ochrona stóp

Zarówno podczas chodzenia, jak i stania obuwie ochronne musi 
zapewniać komfort i dopasowanie. Ortopedyczne obuwie ochronne 
uvex jest dostosowane do indywidualnych schorzeń stóp.

   obuwie ortopedyczne ma certyfi kat potwierdzający zgodność 
z normą EN ISO 20345:2011

   wygodne, indywidualnie dostosowywane wkładki i dopasowanie 
buta ortopedycznego

  szeroki wybór właściwego obuwia ochronnego
   obuwie specjalne odpowiednie do bardzo szerokich stóp oraz 
dla osób z problemami zdrowotnymi (np. cukrzyków)

   indywidualne dopasowanie przez specjalistów w 
dziedzinie ortopedii

Ortopedia
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uvex szczyci się fachową wiedzą oraz usługami świadczonymi na równie wysokim 
 poziomie co oferowane produkty.
uvex świadczy wszechstronne, profesjonalne usługi, przeprowadza oceny ryzyka i zapewnia środki ochrony indywidualnej. 
Jako zaawansowany specjalista w dziedzinie ŚOI, jest w stanie dostosować swoją ofertę do określonych wymagań 
każdej fi rmy.

Kompetencje technologiczne

Kompetencje doradcze

Innowacje „made in Germany”

Czy to ochrona oczu, słuchu, czy stóp, osobiste środki 
 ochrony indywidualnej uvex to doskonała jakość i najno-
wocześniejsza technologia. Nasze innowacje wyznaczają 
nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

   indywidualnie dopasowane okulary ochronne uvex 
wyróżniają się niezwykłą wygodą noszenia, atrakcyjnym 
designem oraz dobrze przemyślaną funkcjonalnością.

   środki ochrony słuchu uvex są indywidualnie dopaso-
wywane do kształtu kanału ucha, zapewniając optymalną 
ochronę i komfort.

   indywidualnie dopasowywane obuwie ochronne uvex 
pomaga korygować problemy zdrowotne stóp, takie jak 
płaskostopie podłużne czy płaskostopie poprzeczne.

Bogata wiedza specjalistyczna

Zastosowanie właściwych rozwiązań i odpowiednie dopa-
sowanie osobistych środków ochrony indywidualnej wyma-
gają profesjonalnego doradztwa. Z tego powodu dobór ŚOI 
przeprowadzany jest przez wykwalifi kowanych fachowców, 
takich jak optycy, akustycy oraz obuwnicy ortopedyczni.

W razie potrzeby uvex organizuje seminaria dla pracow-
ników (np. lekarzy lub pielęgniarek zakładowych) z zakresu 
wiedzy na temat korekcji osobistych środków ochrony 
indywidualnej.

   osobiste środki ochrony indywidualnej dla każdego 
 pracownika

   certyfi kowane produkty to gwarancja zgodności z 
 obowiązującymi przepisami prawnymi

   dopasowanie przez wykwalifi kowanych specjalistów
   akademia uvex: szkolenia / dni bezpieczeństwa

Osobiste środki ochrony indywidualnej
uvex — kompetentny partner
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Dostosowanie do wymagań klienta

Dostosowujemy do indywidualnych potrzeb nie tylko nasze 
produkty, ale również nasze usługi: w celu zapewnienia 
maksymalnej skuteczności organizujemy wizyty naszych 
ekspertów w fi rmie klienta. Odbywają się one zawsze 
w  indywidualnie ustalonych godzinach: wcześnie rano, 
 wieczorem lub w razie potrzeby nawet w nocy.

  dostosowanie produktu do wymagań klienta na miejscu
  szeroka sieć specjalistów 
  wykwalifi kowani eksperci wewnętrzni
   profesjonalne i elastyczne rozwiązania indywidualnie 
dostosowane do wymagań Twojej fi rmy

Gwarancja zrównoważonego rozwoju

Ochrona środowiska oraz zaangażowanie społeczne: 
uvex przykłada wielką wagę do odpowiedzialności gospo-
darczej.

  ekologiczna koncepcja produkcji
   unikanie chemikaliów niespełniających wymagań 
 wyszczególnionych w rozporządzeniu REACH 
(lista zakazanych substancji niebezpiecznych uvex 
 przewiduje surowsze limity niż rozporządzenie REACH)

   standard socjalny uvex obowiązujący we wszystkich 
miejscach produkcji

   zaangażowanie społeczne 
(np. fundacja Rainera Wintera, 
Vision for the World)

Kompetencje w zakresie usług

Odpowiedzialność społeczna

Najwyższa jakość na wyciągnięcie ręki dzięki naszej rozbudowanej sieci wysoko wykwalifi kowanych ekspertów 
w  dziedzinie optyki, akustyki i ortopedii. 
Gwarancja idealne dopasowanych środków ochrony indywidualnej zapewnia optymalną ochronę.
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Aplikacja uvex RX
Wirtualny doradca w zakresie korekcyjnych okularów ochronnych

Optymalny wybór produktów — 
wygodnie, za pomocą jednego kliknięcia.

Jakie są zalety różnych typów soczewek oraz powłok 
w innowacyjnych korekcyjnych okularach ochronnych 
uvex? Za pomocą praktycznej aplikacji uvex RX łatwo 
znajdziesz optymalny produkt odpowiadający Twoim 
wymaganiom. 

Za pomocą jednego kliknięcia możesz sprawdzić, jak 
poszczególne fi ltry wpływają na optyczne właściwo-
ści okularów. Aplikacja zawiera również fi lmy wideo z 
badań odporności na uderzenia przeprowadzanych w 
celu określenia wytrzymałości soczewek. Aby  uzyskać 
szczegółowe informacje, pobierz kompleksowe 
 broszury produktowe.

Realistyczna perspektywa
Aplikacja uvex RX udostępnia 
 realistyczną symulację widzenia 
przez soczewki progresywne.

Więcej informacji
Które korekcyjne okulary ochronne 
najlepiej spełnią Twoje wymagania? 
Aplikacja uvex RX zawiera szczegółowe
informacje, od specyfi kacji innowa-
cyjnych produktów po fi lmy wideo z 
badań odporności na uderzenia.

Symulacja i 
 porówanie
Aplikacja uvex RX 
ułatwia wybór odpo-
wiedniego produktu.

www.uvex-safety.
com/uvex_app/
uvex-rx
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uvex RX 5504
• oprawki z tworzywa sztucznego o owalnym kształcie soczewek
• transparentna boczna ochrona ze zintegrowaną osłoną łuku brwiowego
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom

Korekcyjne okulary ochronne
Kolekcja oprawek z tworzywa sztucznego

uvex RX 5503
• oprawki z tworzywa sztucznego o klasycznym kształcie soczewek
• transparentna boczna ochrona ze zintegrowaną osłoną łuku brwiowego 
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom

uvex RX 5511
• okrągła oprawka z kevlaru z 

metalowymi zausznikami
• przezroczysta osłona boczna
• dobre dopasowanie dzięki 

anatomicznie wyprofilowanym 
noskom i łatwo regulowanym 
końcówkom zauszników

uvex RX 5511
Nr art. 6108216 6108217
Nr ref. 5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
Rozmiar szybek 49 mm 49 mm
Szerokość noska 20 mm 20 mm
Kolor niebieski szary
Dodatki metalowe zauszniki metalowe zauszniki

dawniej: uvex 9137 ceramic

uvex RX 5503
Nr art. 6109219 6109203 6109204
Nr ref. 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Rozmiar szybek 50 mm 54 mm 54 mm
Szerokość noska 17 mm 17 mm 17 mm
Kolor antracyt antracyt zielony, szary
Dodatki metalowe zauszniki

z zawiasem sprężynowym

uvex RX 5504
Nr art. 6109206 6109207
Nr ref. 5504 1300 55/20 5504 1525 55/20
Rozmiar szybek 55 mm 55 mm
Szerokość noska 20 mm 20 mm
Kolor antracyt szary, przezroczysty
Dodatki metalowe zauszniki

z zawiasem sprężynowym

5504 1300 55/20

5504 1525 55/20

5503 1300 50/17 
5503 1300 54/17

5503 7415 54/17

5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
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Korekcyjne okulary ochronne
Kolekcja oprawek z tworzywa sztucznego

uvex RX 5506
• wygodna plastikowa oprawka
• kształt oprawek zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego 
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom

uvex RX 5506
Nr art. 6109210
Nr ref. 5506 1725 56/18
Rozmiar szybek 56 mm
Szerokość noska 18 mm
Kolor jasnoszary, przezroczysty

uvex RX 5502
• dopasowane plastikowe oprawki
• kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
• ochrona przed cząsteczkami od dołu dzięki specjalnie uformowanej 

krawędzi oprawek
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
• czterostopniowa regulacja długości zauszników, z regulowanymi 

 komfortowymi końcówkami zauszników Softform

uvex RX 5502
Nr art. 6108215
Nr ref. 5502 1725 56/15
Rozmiar szybek 56 mm
Szerokość noska 15 mm
Kolor szary

dawniej: uvex 9134 meteor

5506 1725 56/185502 1725 56/15
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Korekcyjne okulary ochronne
Kolekcja oprawek metalowych

uvex RX 5105
• płaskie metalowe oprawki
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu 

noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5105
Nr art. 6109107
Nr ref. 5105 1800 50/20
Rozmiar szybek 50 mm
Szerokość noska 20 mm
Kolor srebrny

dawniej: uvex 9253 silverstar

uvex RX 5106
• metalowe oprawki o ponadczasowej konstrukcji
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu 

noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5106
Nr art. 6109108 6109109
Nr ref. 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Rozmiar szybek 50 mm 52 mm
Szerokość noska 20 mm 20 mm
Kolor stalowy, matowy stalowy, matowy

dawniej: uvex 9254 greystar

uvex RX 5107
• oprawki z metalu z owalnym kształtem szybek
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu 

noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5107
Nr art. 6109110 6109111
Nr ref. 5107 6200 47/20 5107 6200 49/20
Rozmiar szybek 47 mm 49 mm
Szerokość noska 20 mm 20 mm
Kolor antyczne złoto antyczne złoto

dawniej: uvex 9154 starlet

uvex RX 5108
• cienkie, wyraziste oprawki metalowe
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu 

noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5108
Nr art. 6109112 6109113
Nr ref. 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Rozmiar szybek 54 mm 56 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm
Kolor stalowoniebieski stalowoniebieski

dawniej: uvex 9155 mercury

5105 1800 50/20 5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19
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Korekcyjne okulary ochronne
Kolekcja oprawek metalowych

uvex RX 5102
• modne oprawki metalowe w stylu lotniczym
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu 

noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5102
Nr art. 6109100 6109101
Nr ref. 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Rozmiar szybek 51 mm 53 mm
Szerokość noska 20 mm 20 mm
Kolor stalowy, matowy stalowy, matowy

dawniej: uvex 9256 pilot

uvex RX 5103
• metalowa oprawka o ponadczasowej stylistyce z podwójnym mostkiem
• przezroczysta osłona boczna
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu 

noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5103
Nr art. 6109104 6109105
Nr ref. 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Rozmiar szybek 53 mm 55 mm
Szerokość noska 17 mm 17 mm
Kolor stalowy, matowy stalowy, matowy

uvex RX 5101
• metalowa oprawka o ponadczasowej stylistyce z podwójnym mostkiem
• boczna osłona z metalowej siatki zapewniająca dobrą cyrkulację 

powietrza
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym, 

miękkim noskom 
• zauszniki z zawiasami sprężynowymi i łatwo regulowanymi końcówkami

uvex RX 5101
Nr art. 6109102 6109103
Nr ref. 5101 1018 54/17 5101 1018 56/17
Rozmiar szybek 54 mm 56 mm
Szerokość noska 17 mm 17 mm
Kolor czarny, srebrny czarny, srebrny

uvex RX 5104
• duże metalowe oprawki z podwójnym mostkiem
• przezroczysta osłona boczna 
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie dopasowanym 

 noskom i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5104
Nr art. 6109106
Nr ref. 5104 6054 56/21
Rozmiar szybek 56 mm
Szerokość noska 21 mm
Kolor złoty, havanna

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

5104 6054 56/21
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uvex RX ti
Oprawy tytanowe

Tytan należy do wysokiej jakości materiałów znajdujących zasto-
sowanie przede wszystkim w przemyśle lotniczym i kosmicznym, 
ale i w technice medycznej. Od 1983 roku tytan wykorzystuje się 
do produkcji oprawek. 

Tytan jest odporny na korozję i nie wywołuje reakcji alergicznych.
Dzięki wyjątkowej gęstości wynoszącej 4,5 g/cm³ 
jest o około połowę lżejszy od stali nierdzewnej.

   wysoka stabilność

   niewielka waga

   brak reakcji alergicznych

    możliwość formowania 
na zimno

   wysoki komfort noszenia
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX ti

uvex RX ti 5900
• oprawki z tytanu z owalnym 

kształtem szybek
• przezroczysta osłona boczna
• oprawki są lekkie, odporne na 

korozję i nie powodują reakcji 
alergicznych

• bardzo dobre dopasowanie dzię-
ki anatomicznie wyprofilowanym, 
miękkim noskom i łatwo regulo-
wanym końcówkom zauszników

uvex RX ti 5900
Nr art. 6109400
Nr ref. 5900 1600 49/20
Rozmiar szybek 49 mm
Szerokość noska 20 mm
Kolor niebieski tytanowy

uvex RX ti 5901
• tytanowe oprawki o ponadcza-

sowej konstrukcji
• przezroczysta osłona boczna
• oprawki są lekkie, odporne na 

korozję i nie powodują reakcji 
alergicznych

• bardzo dobre dopasowanie dzię-
ki anatomicznie wyprofilowanym, 
miękkim noskom i łatwo regulo-
wanym końcówkom zauszników

uvex RX ti 5901
Nr art. 6109401
Nr ref. 5901 1600 50/20
Rozmiar szybek 50 mm
Szerokość noska 20 mm
Kolor niebieski tytanowy

uvex RX ti 5902
• cienka, wyrazista oprawka 

tytanowa
• przezroczysta osłona boczna
• lekki, hipoalergiczny mostek 

tytanowy i elastyczne zauszniki 
z tytanu beta

• bardzo dobre dopasowanie dzię-
ki anatomicznie wyprofilowanym, 
miękkim noskom i łatwo regulo-
wanym końcówkom zauszników

uvex RX ti 5902
Nr art. 6109402
Nr ref. 5902 1600 52/19
Rozmiar szybek 52 mm
Szerokość noska 19 mm
Kolor niebieski tytanowy

dawniej: uvex RX ti 9248

5900 1600 49/20

5901 1600 50/20

5902 1600 52/19
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cb

Dzięki swojej wyjątkowej formie i szerokości całkowi-
tej, oprawki uvex RX cb są odpowiednie dla osób o 
płaskim grzbiecie nosa, szerokich kościach policzko-
wych i/lub szerokich skroniach. Regulowane końców-
ki zauszników Softform zapobiegają ześlizgiwaniu.

Oprawki uvex RX cb spełniają wymagania pola 
 widzenia (7.1.1) i bocznej ochrony (7.2.8) zgodnie z 
normą EN 166:2002 w odniesieniu do azjatyckiego 
modelu głowy 2M, zdefiniowanego w 
DIS ISO 18526-4:2018.
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cb

uvex RX cb 5580
• szerokie oprawki z tworzywa sztucznego, 

optymalnie dopasowane
• kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i 

osłonę łuku brwiowego
• lekko regulowane końcówki zauszników 

Softform
• odpowiednie zwłaszcza dla osób o płaskim 

grzbiecie nosa, szerokich kościach policz-
kowych i/lub szerokich skroniach

• przetestowano do użytkowania z modelem 
głowy Asia 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581
• oprawki z tworzywa sztucznego z maksymalną 

ochroną skroni
• kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i 

osłonę łuku brwiowego
• lekko regulowane końcówki zauszników 

Softform
• odpowiednie zwłaszcza dla osób o płaskim 

grzbiecie nosa, szerokich kościach policz-
kowych i/lub szerokich skroniach

• przetestowano do użytkowania z modelem 
głowy Asia 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580
Nr art. 6109232
Nr ref. 5580 3015 57/14
Rozmiar szybek 57 mm
Szerokość noska 14 mm
Kolor ciemnoniebieski, szary

uvex RX cb 5581
Nr art. 6109233
Nr ref. 5581 1542 58/14
Rozmiar szybek 58 mm
Szerokość noska 14 mm
Kolor szary, ciemnoczerwony

6109232

6109233
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Korekcyjne okulary ochronne
Opcje wprawiania szkieł dla kolekcji podstawowej oprawek z tworzywa sztucznego/metalu · 
uvex RX ti · uvex RX cb

Typ wyostrzania Wersja Parametry szlifowania

Opis
Wysokość montażu soczewek

Wymiary segmentu stosowanego 
do szlifowania soczewek

Jednoogniskowe

–  korekcja wzroku w strefie bliży, 
dali lub strefie pośredniej

Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD Jednoogniskowe HD ≥ środek soczewki

Główna linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji

Soczewki Comfort
Nahcomfort
– wersja z poszerzonym obszarem bliży
–  idealnie nadają się do obszaru pracy 

od 30 cm do około 2 m

Distanzcomfort
–  obliczanie indywidualnej korekcji przy określonych 

 odległościach (1 m, 2 m lub 4 m)

Jednoogniskowe Relax
–  wspomaganie akomodacji oka dzięki korekcji  zwiększonej 

o + 0,5 dpt. w dolnej części soczewki

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
Wersje patrz strona 318

min. 17 mm

Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima
min. 17 mm

Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe Relax
min. 17 mm

Zerowa linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji

Dwuogniskowe
–  korekcja wzroku w strefie dali i bliży
–  widocznie zamontowany segment do strefy bliży
–  szybkie przejście ze strefy dali do strefy bliży na 

 krawędziach części bliży
–  tolerancja dla „początkujących”, 

widoczne krawędzie pomocne przy orientacji

Obszar widzenia bliży 28 mm

Certyfikowany zakres korekcji

Soczewki progresywne, multigresywne
–  korekcja wzroku w strefie bliży, dali i strefie pośredniej
–  niewidoczna zintegrowana strefa pośrednia i strefa bliży
–  płynne przejście między strefą bliży i dali

Soczewka progresywna Standard
–  konwencjonalna strefa bliży i dali
–  długa, wąska strefa progresji

min. 23 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Pro Work
– większa strefa dali
– szeroka strefa progresji
– optymalna strefa bliży

min. 20 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Piccolo
–  komfortowa strefa bliży i dali
–  skrócona strefa progresji, dzięki czemu wspaniale nadają się 

do płaskich oprawek

min. 17 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Top One
– wyjątkowa wygoda, duży obszar bliży i dali
– szeroka, wygodna strefa progresji
– zminimalizowanie stref nieostrego widzenia przy brzegach

min. 19 mm

Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Optima, soczewka 
 progresywna Optima HD
– indywidualnie dopasowane szkła najnowszej generacji
–  szerokie, komfortowe pole widzenia we wszystkich strefach
–  optymalne cechy odwzorowywania dzięki wbudowanej 

 wewnątrz strefie progresji >> wersja HD patrz strona 318

Optima min. 17 mm

Optima HD min. 16 mm
(w zależności od długości korytarza)

Zerowa linia wzroku

Certyfikowany zakres korekcji
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Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Tworzywo sztuczne Silikat Prosty Multi Super UV blue Przyciem-
nienie

Variomatic 
brązowyCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Szkło hartowane ET ET ET protect

HD niedostępne

z warstwą 
 utwardzoną

Zalecenia:
od +/– 4,0 dpt.

z warstwą 
 utwardzoną

Dostępne tylko w 
zestawie

Zalecenia:
od +/– 6,0 dpt.

z warstwą 
 utwardzoną

z warstwą 
 utwardzoną

Dostępne tylko w 
zestawie

Tylko 
soczewki 
jednoogni-

skowe

Tylko 
soczewki 
jednoogni-

skowe
Nie nadaje 

się do szkła 
hartowanego

Tylko 
HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Od + 10,0 do – 10,0 
dpt. z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 8,0 dpt.

Od + 12,0 do – 13,0 
dpt. z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 8,0 dpt.

Od + 13,0 do – 14,5 
dpt. z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 8,0 dpt.

Od + 9,5 do – 12,0 
dpt. z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 8,0 dpt.

Od + 8,0 do – 11,0 
dpt. z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 7,0 dpt.

Od + 7,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 7,5 do – 8,5 dpt. z 
najtwardszą warstwą 

utwardzoną
 cyl. ± 6,0 dpt.

Standard/
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/

Optima tylko Optima

Nie nadaje 
się 

do szkła 
harto-

wanego

Tylko 
HI 1,67 
lub PC

Nie nadaje 
się 

do szkła 
harto-

wanego

Tylko 
HI 1,67 
lub PC

Nie nadaje 
się 

do szkła 
harto-

wanego

Tylko 
HI 1,67 
lub PC

Od + 9,0 do – 7,5 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 6,0 dpt.

Od + 8,0 do – 8,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 6,0 dpt.

Od + 9,0 do – 10,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 6,0 dpt.

Od + 9,0 do – 4,5 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 6,0 dpt.

Od + 7,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 4,5 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

 Nie nadaje 
się 

do szkła 
harto-

wanego

Od + 7,0 do – 8,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 6,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od + 8,5 do – 10,5 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 8,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od + 10,0 do – 10,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 6,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 4,0
Dod. + 3,0

Nie nadaje 
się do 

szkła har-
towanego

Tylko poliwęglan

Nie nadaje 
się do 

szkła har-
towanego

Tylko 
HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko poliwęglan

Nie nadaje 
się do 

szkła har-
towanego

Tylko 
HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan

tylko 
 Optima

tylko 
 Optima

Nie nadaje 
się 

do szkła 
harto-

wanego

Tylko 
HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Od + 6,0 do – 10,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 6,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od + 9,5 do – 12,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 6,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od + 10,0 do – 12,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 6,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od + 9,5 do – 10,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 6,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od +6,0 do – 13,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 6,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 4,0 dpt.
Dod. + 3,0

Od + 7,5 do – 10,0 dpt. z 
najtwardszą warstwą 

utwardzoną
cyl. ± 6,0 dpt.

Dod. + 3,0

  Poniższe zestawienie przedstawia maksymalne wartości korekcji, które zostały przetestowane i certyfi kowane 
dla wersji soczewek. W zależności od wielkości oprawek i parametru centrowania możliwość wykonania może być 
ograniczona.

 Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek.
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd

uvex RX cd 5518
• oprawki w sportowym stylu: 

atrakcyjny wygląd i niezawodna jakość
• bez zawartości metalu
• przyjemnie miękkie zauszniki (uvex duo-component technology), 

zapobiegają ześlizgiwaniu się i uciskaniu 
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu 

 obszarowi przy nosie

uvex RX cd 5518
Nr art. 6109230* 6109231* 6109234*
Nr ref. 5518 1341 54/22 5518 5074 54/22 5518 1333 54/22
Rozmiar szybek 54 mm 54 mm 54 mm
Szerokość noska 22 mm 22 mm 22 mm
Kolor antracytowy, ciemnobrązowy, antracytowy, 

czerwony zielony niebieski

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX cd na stronach 310/311.

*  Te oprawki spełniają wymagania pola widzenia (7.1.1) 
i bocznej ochrony (7.2.8) zgodnie z EN 166:2002 
w odniesieniu do azjatyckiego modelu głowy 2M, 
zdefiniowanego w DIS ISO 18526-4:2018.

5518 1341 54/22

5518 1333 54/22

5518 5074 54/22
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uvex RX cd 5520
• nowoczesne oprawki z tworzywa sztucznego w modnych kolorach
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu obszarowi 

przy nosie
• przezroczyste ramki szybek zapewniające nieograniczoną widoczność
• uvex Comfort Slider umożliwiają dopasowywanie 

długości i nachylenia zauszników do indywidualnych potrzeb
• opcjonalnie można używać okularów bez uvex Comfort Slider
• bez elementów metalowych

uvex RX cd 5520
Nr art. 6109236* 6109245*
Nr ref. 5520 1333 54/18 5520 1344 54/18
Rozmiar szybek 54 mm 54 mm
Szerokość noska 18 mm 18 mm
Kolor antracytowy, niebieski antracytowy, różowy

Korekcyjne okulary ochronne
  uvex RX cd 5520

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX cd na stronach 310/311.

Akcesoria do ochronnych okularów korekcyjnych 
uvex x-fi t pro są kompatybilne z uvex RX cd 5520 
i dostępne w sklepie internetowym uvex.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

uvex mini LED light 
Nr art. 9999100
Jednostka
zamówienia: 1 szt.

Opaska na głowę uvex x-fi t pro
Nr art. 9958023
Jednostka
zamówienia: 5 szt.

uvex Comfort Slider
Nr art. 9958024
Jednostka
zamówienia: 1 szt.
Zawartość: 5 par

5520 1333 54/18 5520 1344 54/18
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uvex RX cd 5515
• dopasowane plastikowe oprawki
• kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
• miękkie, regulowane noski
• lekko regulowane końcówki zauszników Softform

uvex RX cd  5515
Nr art. 6109227 6109228* 6109229*
Nr ref. 5515 1347 51/17 5515 1371 53/17 5515 1342 57/17
Rozmiar szybek 51 mm 53 mm 57 mm
Szerokość noska 17 mm 17 mm 17 mm
Kolor antracytowy, koralowy antracytowy, petrol antracytowy, 

ciemnoczerwony

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd

uvex RX cd 5514
• dopasowane plastikowe oprawki
• przezroczysta osłona boczna górna osłona łuku brwiowego 

 zintegrowana z oprawką
• miękkie, regulowane noski
• lekko regulowane końcówki zauszników Softform

uvex RX cd 5514
Nr art. 6109225* 6109226*
Nr ref. 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
Rozmiar szybek 53 mm 55 mm
Szerokość noska 18 mm 18 mm
Kolor czarny, niebieski czarny, czerwony

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX cd na stronach 310/311.

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX cd na stronach 310/311.

5515 1371 53/17 5515 1342 57/17

5514 1033 53/18

5515 1347 51/17

5514 1045 55/18
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uvex RX cd 5505 seal
• piankowe ramki uszczelniające do modelu uvex RX cd 5505 do użytku 

w przypadku kontaktu z pyłem, wiórami lub cieczami
• zgodnie z normą EN 166 „Ochrona przed kroplami i rozpryskami” 

 (Oznaczenie „3”)

uvex RX cd 5505 plan PC SET
• oprawki z tworzywa sztucznego z soczewkami z poliwęglanu dla osób,  

które nie potrzebują korekcji
• soczewki bez korekcji z antyrefleksem „super” – minimalizują odbicia 

na powierzchniach

uvex RX cd 5505
• dopasowane plastikowe oprawki
• kształt oprawek zapewnia boczną  ochronę 

i górną osłonę łuku brwiowego oraz 
 wyjątkowe dopasowanie

• ochrona przed cząsteczkami od dołu dzięki 
specjalnie uformowanej krawędzi oprawek

• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie 
wyprofilowanym noskom

• regulacja kąta nachylenia i długości zauszni-
ków, z regulowanymi komfortowymi końców-
kami zauszników Softform

uvex RX cd 5505
Nr art. 6109208 6109209 6109214 6109215
Nr ref. 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19 5505 2126 55/19 5505 2126 57/19
Rozmiar szybek 55 mm 57 mm 55 mm 57 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Kolor przezroczysty przezroczysty kryształ, matowy kryształ, matowy

uvex RX cd 5505 plan PC SET
Nr art. 6108208 6108209
Nr ref. 5505 9020 55/19 5505 9020 57/19
Rozmiar szybek 55 mm 57 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm
Kolor kryształ, matowy kryształ, matowy
Wyposażenie soczewki poliwęglanowe soczewki poliwęglanowe

HC, SET HC, SET
Jednostka zamówienia sztuka sztuka

uvex RX cd 5505 seal
Nr art. 6118000 6118001
Nr ref. 5505 seal 55/19 5505 seal 57/19
Rozmiar szybek 55 mm 57 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm
Kolor czarny czarny
Zgodność z Nr art.  6108208 Nr art.  6108209

Nr art.  6109208 Nr art.  6109209
Nr art.  6109214 Nr art.  6109215

Jednostka zamówienia sztuka sztuka

Korekcyjne okulary ochronne
 uvex RX cd

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX cd na stronach 310/311.

5505 2126 55/19 z ramką wsuwaną
5505 seal 55/19

5505 2900 57/19 z ramką wsuwaną
5505 seal 57/19

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

5505 seal 55/19
5505 seal 57/19

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19
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uvex RX cd 5505 flip-up Didymium
Nr art. 6109237 6109238
Nr ref. 5505 9910 55/19 5505 9910 57/19
Rozmiar szybek 55 mm 57 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm
Kolor matowy kryształowy, zielony matowy kryształowy, zielony
Nakładki na okulary
Szybki fioletowy PC, dydym fioletowy PC, dydym
Oznaczenie soczewek 2-2 W 1 F CE 2-2 W 1 F CE

Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim uvex RX cd 5505 flip-up
Nr art. 6109241 6109242
Nr ref. 5505 9975 55/19 5505 9975 57/19
Rozmiar szybek 55 mm 57 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm
Kolor matowy kryształowy, zielony kryształ, matowy
Nakładki na okulary
Szybki szkło mineralne zawierające ołów szkło mineralne zawierające ołów
Oznaczenie soczewek pbeq 0,75 pbeq 0,75

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd 5505 flip-up — wersje specjalne

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium
• podnoszone nakładki na okulary z soczewkami dydymowymi bez 

korekcji wzroku
• szybki dydymowe to specjalny filtr o wysokiej absorpcji przy 589 nm 
• filtrują tak zwane „jasnożółte migotanie”
• filtr poliwęglanowy o niewielkiej wadze i dużej wytrzymałości 

 mechanicznej
• stopień ochrony 2-2 zgodny z EN 170, mech. wytrzymałość F zgodna 

z EN 166
• uwaga: Szybki dydymowe nie zapewniają dodatkowej ochrony przed 

podczerwienią (IR)

Ochrona przed promieniowaniem 
 rentgenowskim uvex RX cd 5505 flip-up
• podnoszone nakładki na okulary z soczewkami mineralnymi bez 

 korekcji wzroku, zapewniające ochronę przed promieniowaniem 
 rentgenowskim

• soczewki z ochroną przed promieniowaniem rentgenowskim nie są 
przetestowane i oznaczone zgodnie z EN 166

5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

5505 9975 55/19
5505 9975 57/19
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uvex RX cd 5505 flip-up CBR65
Nr art. 6109243 6109244
Nr ref. 5505 9965 55/19 5505 9965 57/19
Rozmiar szybek 55 mm 57 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm
Kolor matowy kryształowy, zielony matowy kryształowy, zielony
Nakładki na okulary
Szybka PC CBR65 PC CBR65
Oznaczenie soczewek 5-1,4 W 1 FK CE 5-1,4 W 1 FK CE

Filtr polaryzacyjny uvex RX cd 5505 flip-up
Nr art. 6109239 6109240
Nr ref. 5505 9911 55/19 5505 9911 57/19
Rozmiar szybek 55 mm 57 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm
Kolor matowy kryształowy, zielony matowy kryształowy, zielony
Nakładki na okulary
Szybka PC szary, polaryzacyjny PC szary, polaryzacyjny
Oznaczenie soczewek 5-3,1 W 1 F CE 5-3,1 W 1 F CE

Ochrona spawalnicza uvex RX cd 5505 flip-up
Nr art. 6109218 6109235
Nr ref. 5505 9905 55/19 5505 9905 57/19
Rozmiar szybek 55 mm 57 mm
Szerokość noska 19 mm 19 mm
Kolor czarny, zielony czarny, zielony
Nakładki na okulary
Szybka PC szary, ochrona spawalnicza 5 PC szary, ochrona spawalnicza 5

uvex Infradur plus uvex Infradur plus
Oznaczenie soczewek 5 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd 5505 flip-up — wersje specjalne

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65
• podnoszone nakładki na okulary z soczewkami CBR65 bez korekcji 

wzroku
• niemęczące oczu, pełne kontrastu widzenie
• niebieskie światło w ekstremalnie jasnym otoczeniu zredukowane 

aż o 50%
• lekkie przyciemnienie przystosowane do wysokich wymagań 

 dotyczących widoczności przy ekstremalnie jaskrawym sztucznym 
i naturalnym oświetleniu

Filtr polaryzacyjny uvex RX cd 5505 flip-up
• podnoszone nakładki na okulary z filtrem polaryzacyjnym bez korekcji 

wzroku 
• filtry polaryzacyjne przepuszczają tylko promieniowanie z kierunku 

drgań — rozproszone promieniowanie (np. odbicie na powierzchni 
wody) jest tłumione

• szczególnie nadają się do miejsc pracy o wysokim ryzyku oślepienia 
(np. na platformach wiertniczych, w transporcie morskim, przemyśle 
budowlanym) i/lub przy silnie odbijających powierzchniach 

• stopień ochrony 5-3,1 zgodny z EN 172, mech. wytrzymałość F zgodna 
z EN 166

Ochrona spawalnicza 
uvex RX cd 5505 flip-up
• podnoszone nakładki na okulary z ochroną spawalniczą bez korekcji 

wzroku
• ochrona spawalnicza stopnia 5, odpowiednia do spawania gazowego 
• nowa technologia filtrów z soczewkami o szarym odcieniu — nie-

zawodnie chroni przed promieniowaniem UV i podczerwonym przy 
zachowaniu idealnego rozróżniania barw

• uwaga: Soczewki z ochroną spawalniczą nie zapewniają wystar-
czającej ochrony przed promieniowaniem laserowym!

• stopień ochrony 5 zgodny z EN 169, mech. wytrzymałość F zgodna 
z EN 166

5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

5505 9965 55/19
5505 9965 57/19
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Opcje wprawiania szkła
 uvex RX cd

Wersja Parametry szlifowania

Opis
Wysokość montażu soczewek

Wymiary segmentu stosowa-
nego do szlifowania soczewek

Jednoogniskowe

Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD

Jednoogniskowe HD
min. środek soczewki

Główna linia wzroku

Zakres korekcji

Soczewki Comfort

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima   
(wersje patrz strona 318)

min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Nahcomfort 
Standard

Nahcomfort 
Optima

Distanzcomfort 
Optima

Jednoogniskowe 
Relax

Jednoogniskowe Relax min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

Dwuogniskowe

Obszar widzenia bliży 28 mm

Zakres korekcji

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
 progresywna 

Standard

Soczewka 
 progresywna 

Pro Work

Soczewka 
 progresywna 

Piccolo

Soczewka 
 progresywna 

Top One

Soczewka 
 progresywna 

Optima

Soczewka 
 progresywna 
Optima HD

Soczewka progresywna Standard min. 23 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Pro Work min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Piccolo min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Top One min. 19 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna Optima HD
min. 16 mm (w zależności 

od długości korytarza)
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

uvex RX cd 5505 uvex RX cd 5514uvex RX cd 5505 fl ip-up 
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Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Tworzywo sztuczne

CR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Pojedyncze 
ET

Multi 
ET

Super 
ET

UV 
protect

Przyciem-
nienie

Variomatic 
brązowy

z 
warstwą 

 utwardzoną

z 
warstwą 

 utwardzoną
Dostępne tylko 

w zestawie

z 
warstwą 

 utwardzoną

z 
warstwą 

 utwardzoną
Dostępne tylko 

w zestawie

Tylko 
jednoogni-

skowe

Tylko 
jednoogni-

skowe

Tylko 
HI 1,67 lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 4,0 dpt.

Standard/Opti-
ma Tylko Optima Tylko Optima Standard/Optima Tylko Optima Tylko Optima, 

HI 1,67 lub PC

Tylko 
HI 1,67 lub PC

Tylko 
HI 1,67 lub PC

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Tylko poliwęglan

Tylko 
HI 1,67 lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko poliwęglan

Tylko 
HI 1,67 lub PC Tylko poliwęglan

Tylko 
HI 1,67 lub PC

Tylko poliwęglan 
lub Trivex

Tylko 
 Optima

Tylko 
 Optima

Tylko 
HI 1,67 lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

Od + 6,0 do – 6,0 
dpt. z najtwardszą 
warstwą utwardzoną

 cyl. ± 4,0 dpt.

  Aby zapewnić optymalne odwzorowanie, wartości zamówienia obliczane są odpowiednio według przechyłu 
 oprawek. W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje na temat rodzajów soczewek dla oprawek RX cd.

 Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek.

uvex RX cd 5515 uvex RX cd 5518 uvex RX cd 5520
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uvex RX sp
Designerskie okulary w miejscu pracy

Oprawki uvex RX sp
Cecha szczególna kolekcji uvex RX sp 
to sportowy charakter i stylowy dobór 
kolorów oprawek.
Niektóre funkcje ochronne są całkowicie 
zintegrowane z konstrukcją oprawek, 
dlatego nie jest wymagana osobna 
osłona boczna jak w przypadku zwy-
kłych okularów ochronnych.

Konstrukcja wrap-around zapewnia 
doskonałe dopasowanie i maksymalną 
ochronę dzięki szerokim zausznikom i 
wyprofi lowanym  szybkom.
Tak jak w przypadku wszystkich opra-
wek, użyte zostały wyłącznie najwyż-
szej jakości tworzywa sztuczne. 

Soczewki uvex HD

Soczewki uvex HD —
najwyższy nacisk 
na indywidualność

Przy produkcji soczewek uvex 
HD branych jest pod uwagę wiele 
 indywidualnych parametrów:

•  indywidualnie dobrane wartości 
korekcyjne

•  parametr centrowania (odstęp mię-
dzy oczami i wysokość wzroku)

•  zakrzywienie oprawek i zakrzywie-
nie bazowe soczewek

•  kąt soczewki oprawki i inklinacja
•  odległość między wierzchołkami 

rogówki

Specjalnie zaprojektowany program 
pomaga obliczyć odwzorowanie w 
tysiącach punktów na powierzchni 
soczewki. Efekt jest  bezpośrednio 
widoczny w postaci soczewki 
uvex optima HD.

Stawiamy na indywidualne 
 dopasowanie

Soczewki uvex HD są dostępne w 
wersji jednoogniskowej HD i progre-
sywnej Optima HD. Wybrany partner 
ds. optyki lub doradca ds. optyki 
uvex ustalą indywidualne parametry.

Soczewki o sportowym charakterze uvex anatomic
Dzięki mocnemu zakrzywieniu opra-
wek uvex RX sp soczewki są wygięte. 
Aby uniknąć pojawiających się w ten 
sposób błędów odwzorowywania, uży-
wane są wyłącznie specjalne soczewki 
uvex anatomic o sportowym charak-
terze.

To oznacza:
•  uvex używa soczewek, których 

 zakrzywienie bazowe jest identyczne 
z zakrzywieniem oprawek

•  wartości korekcji są obliczane na 
nowo, odpowiednio do zakrzywienia 
soczewek i z uwzględnieniem wpra-
wiania szkieł

Tradycyjne okulary korekcyjne:
Powierzchnie prawej i lewej soczewki prawie 
 przylegają.

Okulary z mocno zakrzywionymi soczewkami:
Powierzchnia prawej i lewej soczewki są mocno zagięte 
w swoją stronę.
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uvex RX sp 5512
• sportowa oprawka z tworzywa sztucznego o konstrukcji „Wrap 

around” z anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami  nadającymi 
sportowy charakter

• uvex tight-fit-kit, zestaw złożony z opaski i oprawek wykonanych z 
miękkiej pianki

• kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
• aby zapewnić stabilne osadzenie przy pracach w ekstremalnych 

 sytuacjach zauszniki można zamienić na opaskę
• oprawki wykonane z pianki zapewniają szczelne przyleganie i stabilne 

osadzenie
• bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
• sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniające 

wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem

Obszary zastosowania w połączeniu z tight-fit-kit:
• prace w ekstremalnych sytuacjach, na wysokości lub w wąskich 

przestrzeniach
• prace z cieczami (rozpryski) lub wiórami i pyłem

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX sp na stronach 316/317.

uvex tight-fit-kit
Nr art. 6118004 6118005
Wersja uvex tight-fit-kit do uvex RX sp 5512 uvex tight-fit-kit do uvex RX sp 5512
Kolor brązowy, oliwkowy antracytowy, pomarańczowy
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

uvex RX sp 5512
Nr art. 6109220 6109221
Nr ref. 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Rozmiar szybek 65 mm 65 mm
Szerokość noska 16 mm 16 mm
Kolor brązowy, oliwkowy antracytowy, pomarańczowy

Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX sp

5512 5573 65/16 
uvex tight-fit-kit 6118004

5512 1348 65/16 
uvex tight-fit-kit 6118005

uvex RX sp 5513
• sportowe oprawki z  tworzywa 

sztucznego o konstrukcji 
„Wrap around” z anatomicznie 
wyprofilowanymi soczewkami o 
dużej powierzchni nadającymi 
sportowy charakter

• kształt oprawki zapewnia boczną 
ochronę i osłonę łuku brwiowego

• dobre dopasowanie dzięki 
anatomicznie wyprofilowanym 
noskom

• sportowe zauszniki z twardych i 
miękkich komponentów zapew-
niające wygodę i zabezpieczenie 
przed ześlizgiwaniem 

uvex RX sp 5513
Nr art. 6109222
Nr ref. 5513 1577 62/16
Rozmiar szybek 62 mm
Szerokość noska 16 mm
Kolor szary, jasnozielony

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX sp na stronach 316/317.

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

6118004 6118005

5513 1577 62/16
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX sp

uvex RX sp 5519
• oprawki z tworzywa sztucznego o sportowej konstrukcji „Wrap around”
• anatomiczny kształt, miękkie noski
• kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
• osłona przed cząsteczkami od dołu dzięki specjalnie uformowanej 

krawędzi oprawek
• lekko regulowane końcówki zauszników Softform

uvex RX sp 5519
Nr art. 6109223 6109224
Nr ref. 5519 5573 56/21 5519 1371 56/21
Rozmiar szybek 56 mm 56 mm
Szerokość noska 21 mm 21 mm
Kolor brązowy, oliwkowy antracytowy, petrol

   Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX sp na stronach 316/317.

uvex RX sp 5510
• sportowe oprawki z tworzywa sztucznego o konstrukcji „Wrap around” 

z anatomicznie wyprofilowanymi szybkami nadającymi sportowy 
charakter

• kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
• sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniające 

wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem

uvex RX sp 5510
Nr art. 6109216 6109217
Nr ref. 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Rozmiar szybek 62 mm 62 mm
Szerokość noska 17 mm 17 mm
Kolor matowy czarny, jasnoszary matowy czarny, pomarańczowy

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla 
uvex RX sp na stronach 316/317.

5519 5573 56/21

5510 1217 62/17

5519 1371 56/21

5510 1248 62/17
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 uvex RX goggle
Pierwsze gogle z bezpośrednio mocowanymi soczewkami korekcyjnymi

Bezpośrednio mocowane soczewki korekcyjne zapewniają 
 perfekcyjny obraz w każdej sytuacji.
uvex RX goggle to pierwsze gogle, które są bezpośrednio wyposa-
żone w ochronne szkła korekcyjne. W przeciwieństwie do powszech-
nych rozwiązań z okularami nakładkowymi lub wkładkami 
korekcyjnymi, zapewniają one optymalną optyczną jakość bez 
aberracji i utraty światła. Gogle uvex RX goggle można bez 
problemu nosić przez dłuższy czas.

Pomiary wykonane za pomocą spektrofotometru wykazały, że 
gogle uvex RX goggle cechują się do 18% wyższą transmisją 
niż okulary ochronne z wkładkami korekcyjnymi lub okulary 
nakładkowe. Wyższa przezroczystość minimalizuje koniecz-
ność wytężania mięśni oka. Dodatkowo efekt ten wzmacniany 
jest dzięki antyrefl eksowi.

uvex RX goggle
uvex RX goggle
Nr art. 6109500
Nr ref. 9500 1379 61/14
Szybka 61 mm
Szerokość noska 14 mm
Kolor antracytowy, limonkowy

  Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla
gogli uvex RX na stronach 316/317.

Elastyczne zaczepy opaski na głowę
Dzięki elastycznym zaczepom opaska na 
głowę  pasuje osobom o różnej szerokości 
twarzy. Wygodna materiałowa opaska 
utrzymuje gogle uvex RX goggle w odpo-
wiedniej pozycji.

Przemyślana wentylacja
Wprowadzenie bezpośrednich i pośrednich 
otworów wentylacyjnych zapewnia optymal-
ną ochronę i odpowiednią wentylację, które 
tworzą zdrowe warunki dla oczu.

Higiena
Korpus nośny z elastycznego TPU umożli-
wia łatwe czyszczenie. Dzięki temu można 
zapewnić czystość i higienę gogli nawet w 
ekstremalnych warunkach pracy.

Bezpośrednie wpra-
wianie szkieł
Soczewki korekcyjne, 
o indywidualnie dobra-
nych wartościach, wbudo-
wane są bezpośrednio w 
oprawki.

W zestawie z etui z 
kieszonką na prywatne 
okulary

Zalecenia dot. użytkowania 
gogli uvex RX z PC+:
Miejsca pracy o wysokim ryzyku zagrożenia mechanicznego 
np. obróbka generująca wióry, toczenie, szlifowanie, frezowanie.

 Wytrzymałość mechaniczna „B”, 120 m/s

gogli uvex RX z trivex:
Miejsca pracy o wysokim ryzyku zagrożenia chemicznego, 
np. prace laboratoryjne, kontakt z substancjami chemicznymi 
w małych ilościach.

 Wytrzymałość mechaniczna „F”, 45 m/s

 PC+
uvex stosuje poliwęglan o dużej odporności na uderzenia, a jedno-
cześnie zwiększa grubość soczewek w części środkowej. Aby w mo-
mencie uderzenia okulary pozostały na miejscu, oprawki wyposażone 
są w specjalną nakrętkę absorbującą wstrząsy, a kształt soczewek 
został zaprojektowany w taki sposób, by zmieniać tor ruchu obiektów.

Dzięki temu po raz pierwszy osiągnięto klasę wytrzymałości „B” w 
korekcyjnych okularach ochronnych. Korpus nośny i soczewki mają 
odpowiednie oznaczenia.
Przy klasie wytrzymałości „B” na przednią i boczną część okularów 
upuszcza się metalową kulkę, która spada z prędkością 432 km/h. 
(por. EN 166: uderzenie o średniej energii, 120 m/s)

Więcej informacji na temat materiału soczewek, wersji soczewek i oznaczeń dostępnych jest na stronach od 318 do 320.
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Korekcyjne okulary ochronne
 Opcje wprawiania szkieł dla modeli uvex RX sp · wprawianie szkieł specjalnych uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510 Ważna wskazówka Wersja Parametry szlifowania

Opis Wysokość montażu soczewek
Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek

Jednoogniskowe

uvex RX sp 5510 dotyczy:
Minimalne PD ≥ 32,0 mm
Wysokość montażu soczewek 
≥  środek szybki

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki Comfort

Nahcomfort 
Optima

Distanz-
comfort 
Optima

Jedno-
ogniskowe
Relax

uvex RX sp 5510 dotyczy:
Minimalne PD ≥ 32,0 mm
Wysokość montażu soczewek 
≥  środek szybki

Nahcomfort Optima min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe Relax min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresywna
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima
Soczewka progresywna 
Optima HD

uvex RX sp 5510 dotyczy:
Minimalne PD ≥ 32,0 mm
Wysokość montażu soczewek 
≥  środek szybki

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513 
Jednoogniskowe

Minimalne PD ≥ 32,0 mm
Wysokość montażu soczewek 
≥  środek szybki

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki Comfort

Nahcomfort 
Optima

Distanz-
comfort 
Optima

Jedno-
ogniskowe
Relax

Minimalne PD ≥ 32,0 mm
Wysokość montażu soczewek 
≥  środek szybki

Nahcomfort Optima min. 17 mm
Główna linia wzroku

Distanzcomfort Optima min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Jednoogniskowe Relax min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresywna
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima
Soczewka progresywna 
Optima HD

Minimalne PD ≥ 32,0 mm
Wysokość montażu soczewek 
≥  środek szybki

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji

uvex RX goggle Ważna wskazówka Wersja Parametry szlifowania

Opis Wysokość montażu soczewek
Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek

Jednoogniskowe
W przypadku korzystania 
z PC lub PC+
Minimalne PD ≥ 32,0 mm
W przypadku korzystania 
z trivexa Minimalne PD ≥ 34,0 mm

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Główna linia wzroku

Soczewki progresywne, multigresywne

Soczewka 
progresywna 
Pro Work

Soczewka progresywna 
Optima
Soczewka progresywna 
Optima HD

W przypadku korzystania 
z PC lub PC+
Minimalne PD ≥ 32,0 mm
W przypadku korzystania 
z trivexa Minimalne PD ≥ 34,0 mm

Soczewka progresywna 
Pro Work

min. 20 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima

min. 17 mm
Zerowa linia wzroku

Soczewka progresywna 
Optima HD

min. 16 mm
Zerowa linia wzroku

Zakres korekcji
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Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Tworzywo sztuczne ET 
„normal”

ET 
„multi”

ET
„super”

UV blue 
 protect

Przyciem-
nienie Variomatic brązowyCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex

z warstwą 
 utwardzoną

z warstwą 
 utwardzoną

Dostępne tylko 
w zestawie

z warstwą 
 utwardzoną

z warstwą 
 utwardzoną

Tylko
HI 1,67 lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Od + 5,0 do – 5,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 5,0 do – 5,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 5,0 do – 5,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 5,0 do – 5,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 5,0 do – 5,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 5,0 do – 5,0 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

z warstwą 
 utwardzoną

z warstwą 
 utwardzoną

Dostępne tylko 
w zestawie

z warstwą 
 utwardzoną

z warstwą 
 utwardzoną

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Od + 3,5 do – 3,5 dpt. 
z najtwardszą 

 warstwą utwardzoną 
cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 3,5 do – 3,5 dpt. 
z najtwardszą 

 warstwą utwardzoną 
cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 3,5 do – 3,5 dpt. 
z najtwardszą 

 warstwą utwardzoną 
cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 3,5 do – 3,5 dpt. 
z najtwardszą 

 warstwą utwardzoną 
cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 3,5 do – 3,5 dpt. 
z najtwardszą 

 warstwą utwardzoną 
cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 3,5 do – 3,5 dpt. 
z najtwardszą  

warstwą utwardzoną 
cyl. ± 2,0 dpt.

Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Tworzywo sztuczne ET 
„normal”

ET 
„multi”

ET
„super”

UV 
protect

Przyciem-
nienie Variomatic brązowyCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC/ PC+ Trivex

z warstwą 
 utwardzoną

z warstwą 
 utwardzoną

Dostępne tylko 
w zestawie

Tylko HI 1,67 
lub PC Tylko poliwęglan 

lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Tylko HI 1,67 
lub PC

Tylko poliwęglan 
lub trivex

Od + 3,50 do – 3,50 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 3,50 do – 3,50 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

Od + 3,50 do – 3,50 dpt. 
z najtwardszą 

warstwą utwardzoną
 cyl. ± 2,0 dpt.

  W celu zapewnienia optymalnego odwzorowania używane są tylko anatomicznie wyprofi lowane szkła o sportowym 
charakterze. Opcje wprawiania szkieł w oprawki uvex RX sp i uvex RX goggle przedstawia poniższe zestawienie.

 Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek.
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Korekcyjne okulary ochronne
Rodzaje soczewek wg typu ostrości

Soczewki Comfort
Soczewki Comfort najlepiej sprawdzają się w miejscu pracy,
gdzie korzysta się z komputera. Niewidoczne zintegrowane strefy 
korekcji wzroku ograniczają zmęczenie soczewki oka podczas 
patrzenia w dal i bliż oraz strefy pośrednie (tak zwana pomoc w 
akomodacji oka).
Również w wielu innych miejscach pracy ograniczany jest wymóg 
patrzenia na obiekty znajdujące się blisko oka, aż do kilku metrów 
odległości.
Soczewki Comfort stanowią dobry wybór w momencie, kiedy okulary 
będą używane tylko w miejscu pracy, a patrzenie na obiekty znajdu-
jące się w oddali (> 5 m) nie jest często konieczne.

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
• idealne rozwiązanie do obszaru pracy od 30 cm do około 2 m 
• środkowa część powierzchni soczewki powstaje poprzez wybraną 

degresję i dopasowywana jest na odległość ok. 60 do 80 cm 
• możliwość dostawy trzech typów, w zależności od żądanych 

dodatków bliży (dodatki, opcjonalne w zależności od wieku osoby 
noszącej okulary)

• do zamówienia wymagane jest tylko podanie wartości bliży oraz 
wybranej wersji (typ A, B, C)

• przy zamówieniu wariantu Nahcomfort Optima powierzchnia 
wewnętrzna surowych soczewek projektowana jest pod kątem 
korekcji, zakrzywienia szkieł i odstępu między oczami

Typ A Typ B Typ C

Degresja** 
0,75 dpt

Degresja** 
1,25 dpt

Degresja** 
1,75 dpt

do 50 lat od 50 do 55 lat od 55 lat

** Degresja: zmniejszenie korekcji na podstawie zbliżonej wartości!

Distanzcomfort Optima
• idealne rozwiązanie do obszaru pracy od 30 cm do 1 m, 2 m lub 4 m 
• po podaniu odległości widzenia, jakie wymagane są w danym miej-

scu pracy, można indywidualnie obliczyć zakres korekcji
• w celu złożenia zamówienia należy podać wartości bliży i dali (pro-

gresja), maksymalne odległości widzenia (jeden, dwa lub cztery me-
try) oraz parametr centrowania (odstęp między oczami i  wysokość 
montażu soczewek) 

Jednoogniskowe Relax
• ten typ soczewek przeznaczony jest dla osób od około 30 roku życia
• dzięki niewidocznie zintegrowanej zmianie wartości korekcji o 

+0,5 dpt. w dolnej części soczewki, soczewka oka nie męczy się 
tak bardzo podczas patrzenia z bliska (tak zwane wspomaganie 
akomodacji oka)

• korekcja w przypadku dali pozostaje bez zmian
• w celu złożenia zamówienia należy podać wartości dali i  parametr 

centrowania (odstęp między źrenicami i wysokość montażu 
 soczewek)

• soczewki jednoogniskowe Relax polecamy osobom, które na co 
dzień w pracy mają styczność z urządzeniami mobilnymi (laptopem, 
tabletem, smartfonem)

Soczewki jednoogniskowe
Szkła jednoogniskowe korygują krótko- i dalekowzroczność.

Soczewki wieloogniskowe
Oprócz korekcji widzenia dali soczewki wieloogniskowe zapewniają 
również korekcję strefy bliży, ewentualnie także strefy pośredniej.
Soczewki wieloogniskowe są konieczne, kiedy ze względu na 
naturalne procesy starzenia się oka, soczewka oka nie jest w stanie 
się przystosować. Obiekty  znajdujące się blisko oka będą nieostre 
(tak zwana nadwzroczność starcza, dalekowzroczność starcza, 
prezbiopia).

Dwuogniskowe
• widocznie zamontowany segment do strefy bliży („strefy czytania”)
• szybkie przejście ze strefy dali do strefy bliży na krawędziach 

części bliży 
• tolerancja, widoczne krawędzie pomocne przy orientacji
• strefy pośrednie nie podlegają korekcji

Wieloogniskowe
• płynne przejście pomiędzy strefą bliży i dali, tak zwana strefa 

progresji
• niewidoczny kanał progresji koryguje widoczność strefy pośredniej
• wyraźne odwzorowanie na wszystkich odległościach widzenia
• może wystąpić konieczność fazy akomodacji

Soczewki uvex HD

Soczewki uvex HD — 
najwyższy nacisk na indywidualność

Soczewki korekcyjne uvex optima z tak zwaną budową Freiform 
 Design są wykonywane wg. spersonalizowanych potrzeb. Powłoka 
 wewnętrzna szkieł surowych jest obliczana i dopasowywana indy-
widualnie pod względem korekcji, zakrzywienia szkieł oraz para-
metru środkowego (odległość między oczami i wysokość montażu 
soczewek).

Przy produkcji soczewek uvex HD bierze się pod uwagę para-
metry indywidualne, takie jak odległość między wierzchołkami 
rogówki, kąt soczewki oprawki i inklinację.
Specjalnie zaprojektowany program pomaga obliczyć odwzoro-
wanie w tysiącach punktów na powierzchni soczewki. Efekt jest 
bezpośrednio widoczny w postaci soczewki uvex optima HD.
To najlepsze możliwe dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Soczewki uvex optima HD są dostępne w wersji jednoogniskowej HD 
i progresywnej Optima HD.

Idywidualnych pomiarów dokonuje wybrany optyk lub konsultant  
uvex.
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Korekcyjne okulary ochronne
Materiały szybek· Antyrefleks· Zabarwienie

Materiały szybek
Poliwęglan 
Dalsze oznaczenie: PC

• materiał organiczny o bardzo wysokiej odporności mechanicznej, 
z częściową odpornością na substancje chemiczne

• wytrzymałość mechaniczna, klasa „F” (45 m/s)
• PC+ — poliwęglan ze zwiększoną grubością środka, specjalnie do 

gogli uvex RX goggle (patrz strona 269)

Trivex™
• materiał organiczny o wysokiej odporności mechanicznej 
• lekkie, nadające się również do wysokich wartości korekcji
• doskonałe parametry optyczne nawet przy mocnej korekcji
• bardzo wysoka odporność na środki czyszczące, oleje i kosmetyki 
• wysoka odporność na zadrapania
• najlepszy, wszechstronny materiał soczewek
• wytrzymałość mechaniczna, klasa „F” (45 m/s)

CR39
• dalsze oznaczenie: tworzywo sztuczne
• bez modyfikacji nie nadaje się do okularów ochronnych z  powodu 

zbyt niskiej odporności na zarysowania. Zwiększona grubość 
 środkowa zapewnia odporność na zarysowania.

• organiczny materiał o niewielkiej wadze
• bardzo dobre parametry optyczne nawet przy mocnej korekcji
• nadaje się do kontaktu z substancjami chemicznymi i do prac 

 lakierniczych
• wysoka odporność na zadrapania dzięki warstwie utwardzonej 

(opcjonalnie)
• wytrzymałość mechaniczna, klasa „S” (badanie metodą spadającej kuli)

Organiczne materiały soczewek HI (high index) z 
wysokim współczynnikiem załamania 
• soczewki organiczne o współczynniku załamania ośrodka 1,6 lub 1,67 

zapewniają lepsze widzenie (w porównaniu do CR 39)
• dzięki mniejszej ilości materiału i mniej zakrzywionym powierzchniom 

szybka jest cienka i estetyczna
• zalecana wartość korekcji > +/-4,0 dpt: HI 1,6

zalecana wartość korekcji > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
• wytrzymałość mechaniczna, klasa „S” (badanie metodą spadającej kuli)

Szkło hartowane
• dalsze oznaczenia: kron, silikat, szkło mineralne, szkło
• bez modyfikacji nie nadaje się do okularów ochronnych z powodu 

zbyt niskiej odporności na zarysowania. Poprzez proces termicz-
nego lub chemicznego hartowania zwiększana jest odporność na 
stłuczenie.

• wytrzymałość mechaniczna, klasa „S” (badanie metodą spadającej kuli) 
• wyjątkowo odporna na zarysowania powłoka,

idealna do pracy ze środkami chemicznymi i lakierami
• ciężkie, niezalecane w przypadku wartości korekcji większych 

niż +/-4,0 dpt.
•  wtopienie iskier podczas prac spawalniczych i szlifierskich
•  implozja przy ciekłym metalu

Wyeliminowanie 
odblasku
Antyrefl eks to powłoka, 
która została odpo-
wietrzona z zewnątrz i 
od wewnątrz. Wyraźnie 
ogranicza refl eksy na 
powierzchniach. Zapewnia 
estetykę i zwiększa prze-
puszczalność światła.

Dostępne są 3 rodzaje 
powłok:
•  antyrefleks „normal”
•  antyrefleks „multi”
•  antyrefleks „super”

UV blue protect
Materiał soczewki połączono ze specjalnym absorbentem, który 
całkowicie fi ltruje promieniowanie UV i redukuje działanie niebieskiego 
światła.

• soczewki absorbują do 100% promieniowania UV do 400 nm, 
 niemal całkowicie filtrują krótkie fale światła niebieskiego do 
410 nm i redukują o 86% spektrum w zakresie od 410 nm do 420 nm 

• soczewki uvex UV blue protect podsycają kontrast oraz  skutecznie 
zapobiegają oznakom zmęczenia i pojawiającemu się wraz z  wiekiem 
zwyrodnieniu plamki żółtej (AMD)

• gwarancja wytrzymałości mechanicznej soczewek, przezroczyste 
soczewki z UV blue protect mają oznaczenie 2C-1,2

• opcja UV blue protect jest opcjonalnie dostępna do soczewek z 
poliwęglanu (PC) i HI 1,67 

Przyciemnienie
Przyciemniane soczewki skutecznie chronią przed 
oślepieniem przez mocne światło (np. światło słoneczne) 

Stałe przyciemnienie
• dostępne kolory: brązowy lub szary 
• stopnie przyciemnienia: 15%, 25%, 65%, 75%

Przyciemnienie zmienne — Variomatic™
•  w zależności od promieniowania UV oraz temperatury 

soczewki same zmieniają odcień
• przyciemnienie brązowe od ok. 8 do 80% 
•  dostępne jako ochronne soczewki korekcyjne 

z poliwęglanu i Trivex™ 

Powłoka 

Szkło
Powietrze

Długość fali w nm
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Korekcyjne okulary ochronne
 Certyfikacja i oznaczenie

Wyprodukowane indywidualnie okulary korekcyjne zgodnie z 
europejską normą 166 muszą mieć trwałe oznaczenia zarówno 
na oprawkach, jak i soczewkach.

Odpowiednia certyfi kacja używanych materiałów  przeprowadzana 
jest w regularnych odstępach czasu przez niezależny instytut 
badawczy.

Oprawki i soczewki muszą mieć oznaczenie producenta i 
oznaczenie wytrzymałości mechanicznej, natomiast soczewki 
dodatkowo klasę optyczną. 

W zależności od użytego materiału soczewki, stosowane są róż-
ne metody testowania pod kątem wytrzymałości mechanicznej. 
Metody testowania zdefi niowane są w europejskiej normie 168.

Jeśli oznaczenia wytrzymałości mechanicznej na oprawce i 
 szybkach różnią się, w odniesieniu do całego środka ochrony 
wzroku obowiązuje niższa wartość wytrzymałości mechanicznej.

Informujemy, że ze względu na obowiązek oznaczenia, 
nie ma możliwości zakupu samych oprawek. W stosunku 
do  kompletnych okularów nie należy dokonywać żadnych 
modyfi kacji, które prowadziłyby do pogorszenia właściwości 
ochronnych okularów.

Oznaczenie zgodnie z EN 166, informacje obowiązkowe
Oznaczenie szybek

Oznaczenie 
producenta

Klasa 
optyczna

Wytrzymałość 
mechaniczna

S =  zwiększona 
wytrzymałość

F =  uderzenie, 
mała energia 
(45 m/s)

B =  uderzenie, 
 średnia energia 
(120 m/s)

Oznaczenie oprawek

Oznaczenie 
producenta

Wytrzymałość 
mechaniczna

Obowiązująca 
norma EN

S =  zwiększona 
wytrzymałość

F =  uderzenie, 
mała energia 
(45 m/s)

B =  uderzenie, 
 średnia energia 
(120 m/s)

        Znak zgodności
               Wytrzymałość mechaniczna
         Klasa optyczna
Producent

              Znak zgodności
     Norma EN
            Wytrzymałość mechaniczna
     Producent

 „F” to najwyższa klasa wytrzymałości mechanicznej, jaką mogą otrzymać okulary z zausznikami zgodnie z EN 166!

Wymogi podstawowe zgodnie z EN 166 (fragment)

• wytrzymałość mechaniczna

Zwiększona 
 wytrzymałość

Odporność na 
 uderzenia, 
niska energia

Odporność na 
 uderzenia, 
średnia energia

Badanie metodą 
 spadającej kuli, 
zrzucenie stalowej kuli 
(44 g) na  soczewkę/
oprawkę z  wysokości 
1,30 m

Zrzucenie stalowej kuli 
(0,88 g) na soczewkę/
oprawkę,  prędkość 
uderzenia 45 m/s 
(  162 km/h)

Zrzucenie stalowej kuli 
(0,88 g) na  soczewkę/
oprawkę,  prędkość 
uderzenia 120 m/s 
(432 km/h)

Oznaczenie: S Oznaczenie: F Oznaczenie: B

Wymogi dodatkowe zgodnie z EN 166 (fragment)

• odporność na działanie cieczy (krople i rozbryzgi)
oznaczenie: „3”

• odporność na działanie zanieczyszczeń gruboziarnistych (frakcja> 5 μm) 
oznaczenie: „4”

Wymogi opcjonalne zgodnie z EN 166 (fragment)

• odporność mechaniczna sprawdzona w ekstremalnych temperaturach  
(+50°C i -5°C)
oznaczenie: „T”
to oznaczenie występuje zawsze w połączeniu z odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne (np. FT).
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uvex i-3 add
Perfekcyjny obraz w każdej sytuacji

Optymalna ochrona oczu oznacza 
lepsze i bezpieczniejsze widzenie.
uvex i-3 add to okulary ochronne z niewidoczną zintegrowaną korektą 
dioptrii do bliży. W ten sposób oko (np. podczas  czytania) znacznie 
mniej się męczy, a opatentowana technologia  soczewek zapewnia 
wysoką tolerancję. Jednocześnie uvex i-3 add oferuje niezawodną 
ochronę i optymalny komfort noszenia.

Regulowa-
ne  nachylenie 
 zauszników
Pięciostopniowe 
 nachylenie zauszników 
umożliwia indywidualne 
dopasowanie i optymalne 
zakrycie obszaru oczu.

Progresja
Do indywidualnej korekcji 
do bliży  oferowane są 
dwa  warianty. 
(+1,0 dpt. i +2,0 dpt.)

uvex supravision 
excellence 
Powłoka uvex supravision 
excellence ma odporną na 
zarysowania stronę zewnętrz-
ną i wytrzymałą, odporną 
na  zaparowywanie stronę 
wewnętrzną.

Perfekcja w najmniejszym szczególe
Dzięki opatentowanej technologii soczewek po wewnętrznej stronie dwusferycznych 
okularów jednosoczewkowych zintegrowano dwie strefy progresji do bliży. Dodatni 
efekt w dolnym zakresie ma +1,0 lub +2,0 dpt.
Wyróżniającą się cechą i unikalną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że opatentowana 
technologia produkcji nie wpływa na przednią powierzchnię, dzięki czemu podstawowa 
krzywa soczewki pozostaje niezmieniona.
Dzięki temu osiągnięto wyjątkową ochronę i fason aż po obszar po bokach w 
 połączeniu z wewnętrzną powierzchnią progresji. 
Kolejną zaletą jest fakt, że strefa progresywna nie jest widoczna i spełnione są 
 wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa zgodne z normą EN.

Strefy progresji
Schematyczne przedstawienie soczewki ukazuje wielkość optycznie bezwysiłkowo 
 używanej strefy. Niewidocznie zintegrowana korekcja zaczyna się mniej więcej pośrodku 
soczewkii płynnie zwiększa się w kierunku dolnej krawędzi soczewki. Zależnie od modelu, 
osiągane są wartości, 1,0 dpt. lub 2,0 dpt.
Konstrukcja soczewek Freiform stworzona jest na podstawie standardowych parametrów 
z odległością między oczami wynoszącą około 64 mm. Te okulary ochronne nie  stanowią 
 długoterminowej alternatywy dla indywidualnie dobranych korekcyjnych okularów 
 ochronnych!

Nr patentu: DE 10 2012 207 384

W zestawie etui na okulary 
ze ściereczką z mikrofi bry

Dopasowujące się 
noski
Wyjątkowo miękkie 
noski Softflex zapewniają 
indywidualne dopasowa-
nie do każdej twarzy bez 
ześlizgiwania się.

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

Nr art. 6108210 6108211
Korpus nośny antracytowy, limonkowy antracytowy, limonkowy 

W 166 FT CE 0196 W 166 FT CE 0196
Szybka PC bezbarwny  PC bezbarwny  

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Korekcja 1,0 dpt. 2,0 dpt.
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

optical lens designed by
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Okulary do pracy przy monitorach

Soczewki progresywne
Okulary progresywne są zaprojektowane w 
taki sposób, aby osoba, które je nosi, widziała 
wyraźnie strefę bliży od 40 cm oraz strefę dali. 
Aby wyraźnie widzieć ekran w dolnej i środko-
wej części soczewek, osoba nosząca okulary 
jest zmuszona do przyjmowania nienatural-
nych pozycji. Osoba nosząca okulary musi 
mocno podnosić głowę. 
Prowadzi to do długotrwałego obciążania 
mięśni ramion i szyi. 

Szkła jednoogniskowe
Szkła jednoogniskowe, wykorzystywane w 
okularach służących typowo do czytania, 
umożliwiają osobie, która je nosi, wyraźne 
 widzenie z typowej odległości od 30 do 
40 cm. Odległość ta jest idealna do pracy z 
klawiaturą lub dokumentami roboczymi. 
Jeśli pracownik chce wyraźnie widzieć treść 
na ekranie, musi mocno pochylić głowę, aby 
przyjrzeć się jej przez okulary. Prowadzi to 
do długotrwałego obciążania mięśni ramion i 
szyi za sprawą nienaturalnego ułożenia głowy.

Szkła Nahcomfort
Szkła Nahcomfort cechują się specjalnie 
zaprojektowanymi do pracy przy komputerze 
szkłami, zapewniającymi bezproblemowe 
widzenie w miejscu pracy, w którym często 
korzysta się z ekranów. 

Korzyści:
–  wyraźne widzenie z płynnymi przejściami z 

odległości od 30 cm do ok. 2 m 
–  wyraźne widzenie klawiatury, ekranu i nota-

tek roboczych przy zachowaniu prawidłowej 
pozycji głowy 

–  znaczna redukcja dolegliwości związanych z 
nieprawidłową postawą dzięki utrzymywaniu 
naturalnej postawy 

Powyższe rysunki i objaśnienia przedstawiają różnice między poszczególnymi rodzajami soczewek, ich potencjalne oddziaływanie na użytkownika oraz sposób, 
w jaki soczewki Nahcomfort rozwiązują wiele problemów, których doświadczają osoby pracujące przed monitorem lub przy komputerze.

Problemy związane z pracą przy ekranach

Umieszczenie ekranu, klawiatury i do-
kumentów roboczych może stanowić 
dla wzroku spore wyzwanie.

Aby móc skupiać wzrok na obiektach 
w różnych odległościach, użytkownik 
okularów jest zmuszony do przyj-
mowania nienaturalnej pozycji ciała i 
nienaturalnego ułożenia głowy. 

Może to prowadzić do różnych dolegli-
wości wynikających z nieprawidłowej 
postawy ciała.

Zdolność przystosowawcza soczewki 
oka do skupiania wzroku na różnych 
odległościach pogarsza się wraz z 
wiekiem.

Przede wszystkim w przypadku 
czynności wykonywanych przy ekranie 
oraz tego typu pracy, która wymaga 
wyraźnego widzenia w zmieniających 
się odległościach i w której pojawia-
ją się oznaki zmęczenia związane z 
koniecznością częstego wytężania 
wzroku.

Standardowe okulary 
do czytania

Szkło
Nahcomfort
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Okulary do pracy przy monitorach

Szkła Nahcomfort
Szkła Nahcomfort są idealne dla pracowników, 
którzy muszą obejmować wzrokiem obszar 
między 30 cm i około 2 m. Dzięki swojej spe-
cyfi cznej budowie umożliwiają one bezproble-
mowe widzenie w wymagających warunkach.

Budowa szkieł
–  w dolnej strefi e znajduje się korekcja bliży, 

tak zwana wartość czytania
–  w górę wartość korekcji stale słabnie, w 

 górnej części soczewki można wyraźnie 
widzieć z odległości ok. 2 m

–  przejścia pomiędzy poszczególnymi 
 strefami przebiegają płynnie, podobnie jak 
w  przypadku soczewek progresywnych

 Zalety szkieł Nahcomfort

–  wyraźne widzenie z płynnymi przejściami z 
odległości od 30 cm do ok. 2 m. (Odległość 
stanowi punkt odniesienia. Może różnić się w 
zależności od wartości korekcji.)

–  większy komfort w obszarze twarzy w po-
równaniu do soczewek progresywnych

–  wspomaganie naturalnej pozycji głowy w 
miejscu pracy. Wszystko to pomaga uniknąć 
dolegliwości wynikających z nieprawidłowej 
postawy ciała, takich jak napięcie mięśni 
szyi.

Nahcomfort Standard Nahcomfort Optima

Z

N

Z

N

Do wyboru CR 39 
lub silikat

Zoptymalizowany układ stref widzenia, 
wyjątkowo komfortowa wersja, dostępna z 

CR 39, HI 1,6, HI 1,67 lub HI 1,74

Powłoka antyrefleksyjna
Do pracy przy ekranie zalecane są okulary z 
antyrefl eksem.
Antyrefl eks to odparowana powłoka tlenku 
metalu, która znacznie ogranicza odblaski na 
zewnętrznej i wewnętrznej stronie soczewki.
Prowadzi to do większej przepuszczalności 
światła i lepszej klarowności obrazu. Trudności 
w widzeniu spowodowane odbiciami światła 
zostają zredukowane.

Typ soczewki
Podczas wyboru typu soczewek uwzględnia się wymagany dodatek do czytania (korekcję do 
czytania) oraz/lub degresję (redukcję korekcji do czytania w kierunku górnej części soczewek).
Jako punkt odniesienia może także służyć wiek użytkownika.

   
Przy składaniu zamówienia należy podać typ soczewek, 
materiał oraz wybraną wersję.

Powłoka

Szkło

Powietrze

Antyrefl eks 
„normal”

Antyrefl eks 
„super”

Dobra redukcja 
odbić światła

Maksymalna redukcja 
odbić światła

Jednorazowe nałoże-
nie tlenku metalu na 
każdą powierzchnię.

Kilkukrotne nałożenie 
tlenku metalu na każ-

dą powierzchnię.

Odbicie resztkowe 
≈ 4%

Odbicie resztkowe 
< 2%

Typ A Typ B Typ C

Degresja 0,75 dpt. 1,25 dpt. 1,75 dpt.

Progresja < 1,5 dpt. 1,75 do 2,25 dpt.  > 2,25 dpt.

– alternatywnie Wiek 
< 50 lat

Wiek
50–55 lat

Wiek 
> 55 lat

UV blue
Uszlachetnianie powierzchni uvex UV blue 
składa się z kilku powłok i zawiera m.in. 
 powłokę, która w znacznej mierze fi ltruje 
 niebieskie i fi oletowe, widoczne światło o 
krótkich falach.

Oznaki zmęczenia oraz bóle głowy,  które 
 często towarzyszą pracy  wymagającej 
długotrwałej styczności z ekranami i 
 mediami  cyfrowymi, zostają w ten sposób 
 zredukowane.

System powłok uvex UV blue zawiera również 
antyrefl eks „super” oraz powłokę odporną na 
zarysowania.

Materiał soczewek/wersja
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Okulary do pracy przy monitorach
Metalowe oprawki

uvex 3111 uvex 3114 uvex 3115 uvex 3116 uvex 3117 uvex 3118
Nr art. 6110049 6110052 6110053 6110054 6110055 6110056
Nr ref. 3111 1172 59/17 3114 1000 52/16 3115 4000 54/16 3116 5500 53/17 3117 1590 48/20 3118 7190 55/17
Rozmiar szybeky 59 mm 52 mm 54 mm 53 mm 48 mm 55 mm
Szerokość noska 17 mm 16 mm 16 mm 17 mm 20 mm 17 mm
Kolor czarny, khakiy czarnyy bordowyy brązowyą y szary, vintagey g petrol, vintagep g

3111 1172 59/17

3115 4000 54/16

3117 1590 48/20

3114 1000 52/16

3116 5500 53/17

3118 7190 55/17
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Okulary do pracy przy monitorach
Metalowe oprawki

uvex 3112 uvex 3113 (dawniej 3104) uvex 3106 uvex 3107 uvex 3108 Półokulary uvex 3103
Nr art. 6110050 6110051 6110019 6110033 6110034 6110018
Nr ref. 3112 1233 54/17 3113 1000 53/18 3106 5100 50/20 3107 1000 55/17 3108 1400 54/18 3103 1400 50/20
Rozmiar szybeky 54 mm 53 mm 50 mm 55 mm 54 mm 50 mm
Szerokość noska 17 mm 18 mm 20 mm 17 mm 18 mm 20 mm
Kolor czarny, niebieskiy czarnyy maron czarnyy stalowyy stalowyy

3103 1400 50/203108 1400 54/18

3112 1233 54/17

3106 5100 50/20

3113 1000 53/18

3107 1000 55/17
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Okulary do pracy przy monitorach
Oprawki z tworzywa sztucznego

uvex 3510 uvex 3512 uvex 3506 uvex 3508
Nr art. 6110046 6110048 6110037 6110039
Nr ref. 3510 1025 52/17 3512 1341 52/18 3506 3329 55/16 3508 1000 54/18
Rozmiar szybeky 52 mm 52 mm 55 mm 54 mm
Szerokość noska 17 mm 18 mm 16 mm 18 mm
Kolor czarny, przezroczystyy p y y antracytowy, czerwonyy y y niebieski, przezroczystyp y y czarnyy

3506 3329 55/16
3508 1000 54/18

3510 1025 52/17
3512 1341 52/18
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Okulary do pracy przy monitorach
Oprawki z tworzywa sztucznego

uvex 3513uvex 3513 uvex 3514 uvex 3515
Nr art. 6110059 6110060 6110061
Nr ref. 3513 3000 50/20 3514 5441 49/19 3515 5426 55/18
Rozmiar szybeky 50 mm 49 mm 55 mm
Szerokość noska 20 mm 19 mm 18 mm
Kolor ciemnoniebieski havanna, czerwonyy havanna, matowyy

3513 3000 50/20

3514 5441 49/19

3515 5426 55/18
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Okulary do pracy przy monitorach
Oprawki z tytanu · Oprawki Nylor

Oprawy tytanowe Metalowe oprawki Nylor
uvex 3900 uvex 3901 uvex 2104 uvex 2105

Nr art. 6110057 6110058 6110024 6110043
Nr ref. 3900 5500 53/16 3901 1400 56/17 2104 1900 54/18 2105 1174 52/17
Rozmiar szybek 53 mm 56 mm 54 mm 52 mm
Szerokość noska 16 mm 17 mm 18 mm 17 mm
Kolor brązowy stalowy srebrny, matowy czarny, zielony

2105 1174 52/17 

3901 1400 56/17

2104 1900 54/18

3900 5500 53/16



uvex medicare
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uvex medicare
Konsekwentny rozwój naszej misji

Jako dostawca rozwiązań ochron-
nych i producent specjalistycznych 
środków ochrony, uvex niezmiennie 
realizuje swoją misję zapewnienia jak 
najlepszych rozwiązań ortopedycz-
nych poprzez rozszerzanie asorty-
mentu wkładek oraz adapterów do 
obuwia ochronnego uvex.
Produkty dostosowane do potrzeb 
klienta zapewniane przez uvex 
medicare wychodzą naprzeciw 
problemom zdrowotnym związanym 
ze stopami i ich wpływowi na pracow-
nika w miejscu pracy poprzez ofertę 
indywidualnych, specjalistycznych 
rozwiązań ortopedycznych w postaci 
obuwia ochronnego uvex.  Towarzyszy 

im pakiet kompleksowych usług i 
 doradztwo ze strony naszych pracow-
ników.
Badania naukowe dowodzą, iż ponad 
połowa dorosłej populacji cierpi na 
problemy ortopedyczne, takie jak ob-
niżony łuk stopy, krzywizna kolan lub 
płaskostopie. Powyższe przypadłości 
wywierają niezaprzeczalny wpływ na 
cały układ mięśniowo-szkieletowy 
oraz na sprawność fi zyczną. Osobom 
dotkniętym tym problemem można 
jednak pomóc za pomocą profesjo-
nalnie dopasowanych butów i wkła-
dek. Mamy indywidualne rozwiązania 
dla każdego pracownika. Unikalność. 
Dopasowanie. Bezpieczeństwo.

Warunkiem wstępnym jest badanie na określenie typu – przepisy DGUV 112-191 
(wcześniej BGR 191*) 
W ramach znowelizowanych  przepisów 
DGUV 112-191 (wcześniej BGR 191) 
określono nowe, jasne wytyczne doty-
czące zastosowania wkładek ortope-
dycznych w obuwiu ochronnym oraz 
jego indywidualnej adaptacji. Wcześniej 
dopuszczalna praktyka  stosowania 
przez pracowników własnych wkładek 
do obuwia jest już niedozwolona.

Pracownicy nie mają już możliwości 
 rezygnacji z obowiązku dbania o 
własne zdrowie i bezpieczeństwo w 
zakresie ortopedycznym.
Przepisy DGUV art. 112-191 nakazują 
stosowanie wyłącznie certyfi kowanych 
rozwiązań ortopedycznych. Oznacza 
to, że jakiekolwiek zmiany w obuwiu 
ochronnym lub wkładce, która ma 
 zostać włożona do obuwia  ochronnego, 

nie mogą oddziaływać na cechy wpły-
wające na bezpieczeństwo i muszą 
zostać dodatkowo zbadane jako cały 
system.
uvex gwarantuje, iż nasze systemy pod-
dawane są indywidualnym badaniom. 
Zatwierdzenie ich wyników daje pew-
ność, że nasza fi rma stosuje materiały 
i komponenty, które zostały zbadane i 
uzyskały odpowiedni certyfi kat.

Problemy ortopedyczne — powszechne zjawisko
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Jako dostawca rozwiązań produktowych zapewniamy 
 jednocześnie lokalne usługi profesjonalnej korekcji obuwia, 
w ramach której pracownicy uvex są dostępni w miejscu 
pracy klienta w możliwie najkrótszym czasie. uvex współ-
pracuje ze zdolnymi specjalistami z zakresu ortopedii na 
całym świecie, aby zapewnić klientom łatwą dostępność 
usług.

Sieć autoryzowanych partnerów uvex medicare  oferuje 
 specjalistyczne diagnozy ortopedyczne oraz szereg 
 produktów korygujących. Gwarantuje również, że  każde 
 rozwiązanie jest zgodne z normami i wymaganiami 
 prawnymi.

Po uprzednim ustaleniu terminu nasi partnerzy uvex medi-
care przyjeżdżają do klienta, aby pomóc w dokonaniu wyboru 
i wdrożeniu najbardziej właściwych środków bezpieczeństwa 
dla pracowników. Porozmawiaj z przedstawicielem uvex o 
najlepszych rozwiązaniach dla swojej fi rmy.

Deklaracje zgodności certyfi kowanego obuwia ochronnego 
uvex medicare można znaleźć na stronie:
www.uvex-safety.com/en/ce-medicare

Silna sieć
Gdziekolwiek jesteś

•  indywidualne rozwiązania ortopedyczne dostosowane do 
potrzeb każdego pracownika

•  obuwie opracowane przez specjalistów w dziedzinie obu-
wia ortopedycznego

•  produkty ortopedyczne uvex dają gwarancję prawną
•  czy dopasowane wkładki czy modyfi kacja buta — 

 wszystkie rozwiązania ortopedyczne oferowane w połą-
czeniu z obuwiem ochronnym uvex są certyfi kowane przez 
akredytowane laboratoria

•  szeroka gama obuwia ochronnego uvex jest certyfi ko wana 
w połączeniu z rozwiązaniami ortopedycznymi uvex medi-
care. W ten sposób, wprowadzając ten sam model obuwia, 
można wykreować jednolity wizerunek pracow ników fi rmy.

•  lokalne usługi z zakresu dopasowania są świadczone 
przez przedstawiciela uvex lub przedstawiciela jednego z 
naszych zatwierdzonych partnerów uvex medicare

•  bezpłatne usługi korekcji dostosowane do potrzeb klienta
•  organizacja warsztatów podnoszących poziom świadomo-
ści zdrowotnej pracowników w miejscu pracy

•  produkty dostarczane wraz z indywidualną dokumentacją 
wyszczególniającą wszystkie adaptacje przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami prawnymi

Partnerska współpraca z uvex
Podsumowanie korzyści
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uvex medicare
 Nowy wymiar ochrony stóp — obuwie ochronne uvex motion 3XL 

Więcej niż standardowe rozwiązanie 
Wiele osób z powodu problemów ze stopami, nie może 
nosić standardowego obuwia ochronnego i musi szukać 
kosztownych rozwiązań. Specjaliści uvex z zakresu BHP 
opracowali obuwie uvex motion 3XL, które stanowi braku-
jące ogniwo między standardowym obuwiem ochronnym 
a obuwiem na miarę. uvex motion 3XL wzorowo speł-
nia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
 komfortu, to profesjonalne i praktyczne rozwiązanie. 

uvex motion 3XL — dodatkowa przestrzeń 
na niespotykaną dotychczas skalę!
•  ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie BHP
•  efektywna redukcja problemów spowodowanych absencją 

chorobową
•  pracodawca może zadbać o każdego pracownika
•  poprawa samopoczucia pracowników
•  modna i sportowa budowa zwiększająca akceptację 

 użytkownika

uvex motion 3XL w wersji S3 spełnia 
normę EN ISO 20345:2011.

•  właściwości antystatyczne (ESD)
•  podeszwa odporna na działanie 

olejów i benzyny
•  absorpcja energii w obszarze pięty
•  wodoodporny materiał wierzchni
•  niezawodna odporność na przebicie
•  odporność na poślizg (SRC)

Optymalne bezpie-
czeństwo przy każdym 
kroku

Noszenie butów uvex motion 3XL z wkładkami ortope-
dycznymi lub medycznymi, profi laktycznie lub na zalecenie 
lekarskie (np. w celu zapobiegania stopie cukrzycowej) 
musi zostać poprzedzone wykonaniem badań w specjali-
stycznym zakładzie ortopedycznym.

Materiał konstrukcyjny umożliwia specjalistom z zakresu ortopedii wyprodukowanie wkładek na zamówienie oraz korekcję 
 obuwia zgodnie z certyfi kacją oraz oznaczeniami CE (np. odciążenie ostróg pięty, podkładki pronacyjne i supinacyjne, pod-
kładki pod piętę, środki wymagane dla typów klasyfi kacji ryzyka stopy cukrzycowej 2–3 i pooperacyjne).

uvex motion 3XL: więcej niż tylko obuwie ochronne
Buty uvex motion 3XL zostały zaprojektowane w uniwer-
salny sposób, tak by można było je stosować z wkładkami 
ortopedycznymi i korekcjami buta. Obszerność buta 
uvex motion 3XL umożliwia włożenie grubej wkładki, np. 
 specjalnej wkładki dla diabetyków.

Półbut ochronny S3

Wkładka ortopedyczna z pianki uvex 
3D hydrofl ex® foam z rdzeniem z EVA

Materiały obicia i struktury z miękkiej, 
przewodzącej ciepło pianki EVA

Elementy konstrukcyjne do 
 indywidualnej adaptacji obuwia

uvex oferuje kompletny 
pakiet ortopedyczny do 

 modelu uvex motion 3XL

1

2

3

4

64963

1 2 3
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uvex motion 3 XL Półbut S3 SRC
Nr art. 64963
Obwód > 15
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiał wierzchni oddychający, hydrofobowy

zaawansowany mikrowelur
Rozmiar od 35 do 50

uvex medicare
 uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · półbut S3 SRC
Cechy ogólne:
• wyjątkowo szeroki, innowacyjny półbut
• niemal bezszwowa cholewka
• prawie zupełnie wyeliminowane punkty 

ucisku
• bez zawartości metalu
• w dużej mierze bez silikonu i zmiękczaczy
• jeden z najlżejszych modeli obuwia ochron-

nego w swojej klasie
• pomagają ograniczyć czasy przestojów spo-

wodowane złym stanem zdrowia
• zawiera dużo miejsca na specjalną wkładkę 

dla diabetyków

Ochrona: 
• spełnia wymagania ESD z opornością 

 mniejszą niż 35 megaomów
• antypoślizgowa podeszwa i wkładka 

antyprzebiciowa bez zawartości metalu nie 
ograniczają elastyczności buta

• podnosek uvex medi-cap w 100% bez zawar-
tości metalu — kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• bezpieczne stanie, nawet na drabinach, dzięki 
optymalnemu wyprofilowaniu z elementami 
samoczyszczącymi i z dodatkowym łukiem 
stabilizującym

Komfort: 
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki oddychającemu materiałowi wyściółki 
i cholewki

• ergonomiczna, lekka konstrukcja i ponad-
przeciętna amortyzacja zwiększają komfort 
noszenia i zapobiegają zmęczeniu

• wyściełana krawędź cholewki, trzywar-
stwowa podszewka

• kompletny pakiet ortopedyczny z możliwo-
ścią dostosowania do wymogów użytkownika

• utrzymanie certyfikatu uvex medicare w 
przypadku podwyższenia podeszwy do 3 cm

• dodatkowy 1 cm przestrzeni gwarantujący 
swobodę ruchu w obszarze palców

Obszary zastosowań:
• średnio intensywne obciążenia w takich 

branżach, jak chemia, transport, logistyka, 
energetyka, budowa maszyn i rzemiosło

• szczególnie przydatne do celów terapeutycz-
nych, np. przy stopie cukrzycowej

• osłabienie zgięcia grzbietowego
• nadwrażliwa skóra
• neuropatia
• zapalenie ścięgna
• przykurcze ścięgien
• osłabienie mięśni
• paluch koślawy
• paluch szpotawy
• paluch sztywny
• podagra
• artretyzm
• ostroga piętowa
• stopa szponiasta
• odciski
• blokady stawów
• sztywność stawów
• zmiany w stawach
• zapalenia stawów
• deformacje stóp

64963
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uvex medicare
Obuwie ochronne uvex motion 3XL — funkcjonalność w każdym detalu

Duża szerokość stopy
Znacznie większa niż w przy-
padku rozmiaru 15. Dostatecznie 
dużo miejsca na włożenie grubej 
 wkładki, np. dla diabetyków.

Podnosek oraz wkładka anty-
przebiciowa bez zawartości 
metalu
Podeszwa oraz podnosek od-
porne na przebicie wykonane z 
zaawansowanych technologicznie 
tworzyw spełniają wymagania 
dotyczące obuwia S3 zgodnie z 
normą EN ISO 20345:2011.

Uniwersalny nosek chroniący 
przed uderzeniami
Poszycie podeszwy na całym 
obwodzie zwiększa skuteczność 
ochrony i trwałość buta.

Miękkie elastyczne przejście
Przejście między noskiem 
a językiem chroni stawy 
 śródstopno-paliczkowe.

Bezpieczny i regulowany system 
sznurowania
Bardzo miękki język miechowy z 
 zewnętrznym systemem sznuro-
wania i z indywidualną regulacją.

Zwiększona przestrzeń
Dodatkowa przestrzeń ruchowa, 
redukująca punkty ucisku.

Wyjątkowo wysoki podnosek 
o anatomicznym kształcie
Bardzo wysoki i szeroki podno-
sek uvex medi-cap zapewnia 
wystarczającą ilość miejsca dla 
stóp zdeformowanych (np. palce 
młotkowate, szpotawe i stopa 
szponiasta), szyny, wewnętrznej 
osłony lub lekkiego bandaża, co 
ogranicza ryzyko powstawania 
punktów ucisku. Ponadto model 
ten daje satysfakcjonującą swo-
bodę ruchu palców z uwzględ-
nieniem stawu dużego palca.

Porównanie rozmiarów

Normalny podnosek

+1 cm

uvex medi-cap
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uvex motion 3XL
Wyjątkowa przestrzeń

Kompletny pakiet ortopedyczny
Materiał konstrukcyjny obejmuje 
miękką, przewodzącą piankę 
EVA o grubości 6 mm i łączy się 
z wkładkami ortopedycznymi z 
rdzeniem EVA.

Minimalna liczba szwów
Aby zapobiec powstawaniu 
otarć, w bucie znajdują się tylko 
trzy szwy, które pracują zgodnie 
z kierunkiem ruchu stopy w jego 
wnętrzu. Jest to kolejna cecha 
ograniczająca punkty ucisku.

Poszerzony napiętek
Napiętek został poszerzony po 
stronie wewnętrznej i zewnętrz-
nej, co zapewnia optymalne pro-
wadzenie pięty. Poprawia w ten 
sposób statykę ciała i zwiększa 
stabilność postawy.

Wyściełana cholewka
Specjalna wyściółka, np. na 
 krawędzi cholewki oraz w 
 obszarze kostki i ścięgna 
 Achillesa eliminuje punkty 
ucisku.

Napiętek modelu 
uvex motion 3XL

Maksimum komfortu
Wyjątkowo miękka, trójwarstwowa 
wyściółka.

Normalny 
napiętek
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W jakich przypadkach obuwie uvex motion 3XL 
może okazać się pomocne?

Cukrzyca 

Nadwrażliwa, sucha skóra, tendencja do 
tworzenia się odcisków, palce młotkowate, 
stopa szponiasta, otwarte rany z powiązaną 
neuropatią, które mogą prowadzić do ampu-
tacji: osobom ze stopą cukrzycową zaleca się 
noszenie optymalnego obuwia. Podstawowa 
zasada: im mniej punktów ucisku wywiera but 
(przy równoczesnym zachowaniu niezbędnej 
stabilności), tym wiekszy komfort noszenia 
oraz rzadsze zaostrzanie się już istniejących 
objawów.

Blokady stawów, przykurcze ścię-
gna, ostroga piętowa

Problemy ortopedyczne, takie jak blokady 
stawów (w stawie skokowym) i przykurcze 
ścięgien, jak również wytwory tkanki kostnej 
w rodzaju ostrogi piętowej, są nie tylko 
 przyczyną przewlekłego bólu, ale znacząco 
ograniczają także zdolność do przemiesz-
czania się.

Stopy koślawe lub z deformacjami

Niezależnie od tego, czy naturalne cechy 
stopy, takie jak szczególnie duża szerokość, 
„mięsistość” lub deformacje stopy, są wrodzone 
czy nabyte wraz z upływem czasu wskutek 
zmian w obrębie stawów bądź koślawości 
(np. paluch koślawy, szpotawy, sztywny), przy 
braku podparcia, jakie zapewnia odpowiednio 
dobrane obuwie mające ograniczać liczbę 
ewentualnych punktów ucisku, mają tendencję 
do nasilania się.

Problemy pooperacyjne, efekty operacji lub 
skutki wypadków przy pracy, bądź kontuzje 
powstałe podczas uprawiania sportu mogą 
często utrzymywać się miesiącami lub nawet 
latami. Stopy często to odczuwają — bezpo-
średnio lub pośrednio — szczególnie w wyniku 
unieruchomienia nóg. Właściwe obuwie 
zapewnia cierpiącym osobom możliwość 
szybkiego powrotu do mobilności i pozbycia 
się bólu. 

Zapalenie stawu skokowego i 
 choroba zwyrodnieniowa stawów

Zaburzenia w obrębie stóp mogą być powo-
dowane przez zapalenie stawu skokowego, 
podobnie jak objawy zapalenia ścięgna bądź 
choroby w rodzaju dny moczanowej czy zwy-
rodnienia stawów. Choroba zwyrodnieniowa 
stawów obejmująca staw skokowy również 
powoduje przewlekły ból. Ulgę może przynieść 
obuwie gwarantujące stabilność i maksymalną 
mobilność.

Problemy podudzi

Osoby z objawami niedowładu, osłabienia 
zgięcia grzbietowego, sztywności stawów 
lub osłabienia mięśni w obrębie podudzia 
wymagają obuwia ortopedycznego. Stabili-
zacja stawów skokowych może uchronić od 
skręcenia lub zwichnięcia, a co za tym idzie 
także dalszych urazów. 
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uvex medicare
uvex motion 3XL wyznacza nowe standardy 

Doskonały pod każdym względem 

Dzięki anatomicznej budowie i dużej funkcjonalności uvex motion 3XL należy 
do najlepszych modeli obuwia ochronnego w swojej klasie — i gwarantuje 
niezawodną ochronę oraz najwyższy komfort noszenia w każdej sytuacji.

W porównaniu ze standardowym obuwiem ochronnym szerokość butów 
uvex motion 3XL znacznie przekracza rozmiar 15 i dlatego zapewnia dużo 
miejsca na środki ortopedyczne. 

Większa 
 szerokość

* Zgodnie z certyfikatem PFI

Półbuty, rozmiar 42 Objętość w cm3 Różnica Szerokość w mm zgodnie z katalogiem* Różnica Masa w g* Różnica

uvex motion 3XL S3 
z materiałem konstrukcyjnym lub bez niego

1010 / 1400 każdy >15 /287 660/592

Produkt konkurencyjny 1 890 +13% 14/262 +10% 569 +16%

Produkt konkurencyjny 2 890 +13% 12/239 +20% 706 – 7%

Produkt konkurencyjny 3 885 +14% 12 (do XXW)/259 +11% 766 –14%

uvex xenova® nrj S2 850 +19% 12/253 +13% 606 +9%

Produkt konkurencyjny 4 750 +35% 14/257 +12% 464 +42%

Produkt konkurencyjny 5 720 +40% Uniwersalna szerokość/251 +14% 681 –3%

uvex 1 S2 710 +42% 12/244 +18% 461 +43%

Produkt konkurencyjny 6 610 +66% Brak informacji/245 +17% 622 +6%

więcej miejsca
Dzięki objętości aż 1400 cm³ w pół-
bucie uvex motion 3XL jest dostatecz-
nie dużo miejsca na wkładki ortope-
dyczne, także dla diabetyków, a nawet 
bandaże.
Najlepsze wartości porównawcze
Objętość wewnętrzna butów uvex 
motion 3XL jest znacznie większa, a 
duża szerokość zapewnia większą 
wygodę użytkowania. Model ten jest 
lżejszy od wielu innych butów ochron-
nych. Zapewnia więcej miejsca dla stóp 
zdeformowanych i możliwość stoso-
wania szyn, wewnętrznej osłony oraz 
bandaży.  

uvex motion 3XL

Najlepszy produkt 
konkurencyjny
Najsłabszy produkt 
konkurencyjny

Szerokość 15

Porównanie:

Bez materiału konstrukcyjnego

Z materiałem konstrukcyjnym

uvex 
motion 
3XL S3
Półbuty

Produkt  
konku-

-rencyjny
1–3

Konku-
rent
4 i 5

uvex 
xenova® 

nrj S2

uvex 1
S2

Produkt 
konku-
rencyj-

ny 6

64963

20 %

66 %
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Komfortowa wkładka ortopedyczna uvex EVA
Nr art. 6499902

uvex medicare
Komfortowe wkładki — technologia wkładek do indywidualnego dopasowania

Spiraldynamik® jest zastrzeżoną marką Dr. Christiana Larsena, Berno (CH).

Technologia EVA soft-foam

uvex 3D hydroflex® foam
•  optymalna absorpcja i uwalnianie 

wilgoci
•  bardzo dobra amortyzacja najbardziej 

obciążanych miejsc pod przednią 
częścią stopy i w obszarze pięty

• gładka powierzchnia
• bardzo dobra odporność na ścieranie

KOREKCJA ORTOPEDYCZNA
•  budowa modułowa
•  dopasowuje się do naturalnych 

ruchów

RDZEŃ WSPIERAJĄCY
•  2 poziomy twardości brzegów 

(średni/miękki) do wyboru 
— możliwość indywidualnej 
adaptacji zależnie od sylwetki 
i wymaganego podparcia

•  funkcja podparcia, prowa-
dzenia i amortyzacji dzięki 
podwyższonemu podparciu 
pięty

RÓŻNORODNE KONCEPCJE MEDYCZNE
Możliwość zastosowania — zależnie od wskazania:
• ortopedia konwencjonalna
• funkcja sensomotoryczna
• Spiraldynamik®

•  wsparcie właściwego biomecha-
nicznego ruchu posuwistego stopy

• łatwe zakładanie
•  wysoki komfort 

użytkowania

Komfortowe wkładki na miarę i ortopedyczne modyfi kacje buta uvex są certyfi kowane tylko w 
połączeniu z określonymi modelami obuwia ochronnego.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia należy koniecznie wybrać odpowiedni model obuwia 
ochronnego do danego produktu (instrukcje w katalogu głównym). Nie ponosimy odpowie-
dzialności za konfi guracje nieposiadające certyfi katu.

W razie wątpliwości w sprawie pasujących modeli obuwia ochronnego prosimy o kontakt.

Komfortowe wkładki na miarę i ortopedyczne modyfi kacje buta uvex są certyfi kowane zgodnie 
z normą EN ISO 20345:2011 w połączeniu z modelami obuwia ochronnego uvex oznakowanymi 
symbolem uvex medicare w katalogu uvex.

Wszystkie produkty z zakresu ortope-
dycznej ochrony stóp zostały oznaczone 
w katalogu symbolem uvex medicare.
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Korekcja ortopedyczna obuwia
Nr art. 6499911
Konstrukcja ortopedyczne podniesienie buta

do 1 cm po każdej stronie

Nr art. 6499912
Konstrukcja podniesienie buta o dodatkową wysokość

(Maks. 3 cm) po każdej stronie

Nr art. 6499913
Konstrukcja podeszwa rolkowa

Nr art. 6499914
Wersja podeszwa motylkowa

Nr art. 6499915
Konstrukcja podniesienie krawędzi zewnętrznej

lub wewnętrznej

Nr art. 6499907
Konstrukcja usztywnienie podeszwy

(tylko jako dodatek w połączeniu
z podstawową pozycją modyfikacji buta)

uvex medicare
Korekcja ortopedyczna obuwia — profesjonalna i dyskretna

Podeszwa rolkowa
Podeszwa rolkowa odciąża stopy przy 
każdym kroku. 
Ten precyzyjny efekt sterowany jest z 
lokalizacji punktu uciskowego. Ułatwia to 
regulację długości każdego kroku.

Deklaracje zgodności są dostępne do pobrania na stronie www.uvex-safety.de/ce-medicare

Uwaga:  W przypadku modyfi kacji buta odporność podeszwy na działanie temperatury zmniejsza się do 60°C. 
Serie modeli uvex origin i uvex 2 GTX Vibram są badane i certyfi kowane z wkładkami na miarę uvex. 
Indywidualna modyfi kacja (podwyższenie, rolka motylkowa itp.) nie jest możliwa!

Uwaga:  W Austrii i Szwajcarii obowiązują inne regulacje w tej kwestii.
Więcej informacji można znaleźć na stronach www.uvex-safety.at i www.uvex-safety.ch

Podniesienie buta
Podniesienie buta wymagane jest w 
przypadku konieczności wyrównania nóg o 
różnej długości. Podniesienie buta nie może 
przekroczyć 3 cm.

Podeszwa motylkowa
Podeszwa motylkowa redukuje obciąże-
nie wrażliwych kości śródstopia poprzez 
rozłożenie nacisku generowanego z każdym 
krokiem. Poprzez eliminację punktów ucisko-
wych możliwe jest stworzenie dodatkowego 
efektu kołysania (niemożliwe w wersji S3).

Kliny podeszwy zewnętrznej i środkowej
(supinacja/pronacja)
Dzięki klinowi podwyższającemu podeszwę 
możliwa jest regulacja kąta nachylenia pod 
stopami w pozycji stojącej i skorygowanie 
linii kroku podczas chodzenia.

Korekcja ortopedyczna obuwia

6499911

6499913

6499914

6499915
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uvex academy

Korekcyjne okulary ochronne
Największą zaletą korekcyjnych 
okularów ochronnych jest indywidu-
alne  dopasowanie do wady wzroku i 
ochrona oczu przed czynnikami me-
chanicznymi i optycznymi. To semina-
rium umożliwia uczestnikom pełnienie 
w swoim przedsiębiorstwie funkcji 
specjalisty ds. korekcyjnych okularów 
ochronnych i ich dopasowania

•  informacje o podstawach prawnych, 
podstawach badania i normach 

•  przekazanie wiedzy o korekcyjnych 
okularach ochronnych

•  omówienie różnych materiałów szkieł 
i oprawek, ich specyfi cznych cech i 
właściwości

•  objaśnienie różnych typów ostrości i 
ich optymalnego wykorzystania

•  ocena zagrożeń danego miejsca pra-
cy i wybór optymalnych korekcyjnych 
okularów ochronnych

•  umiejętność ustalania parame-
trów niezbędnych do dopasowania 
 okularów korekcyjnych

•  dokonanie wyboru, udzielenie porad i 
dopasowanie korekcyjnych okularów 
ochronnych w praktyce

•  wskazówki dotyczące obsługi i 
konserwacji korekcyjnych okularów 
ochronnych

Adresaci
Pracownicy przedsiębiorstwa odpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo pracy 
lub dopasowanie okularów ochron-
nych, np. specjaliści BHP, lekarze 
zakładowi, pracownicy wewnętrznych 
służb medycznych.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.com, telefonicznie 
pod numerem +49 911 9736-1710 lub na adres e-mail academy@uvex.de

Więcej informacji na stronie 
uvex-academy.com



Obuwie ochronne
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 uvex climazone
Innowacyjny system zarządzania mikroklimatem

W celu efektywnego udoskonalenia warunków mikroklima-
tycznych środków ochrony indywidualnej należy przepro-
wadzić analizę wszystkich istotnych czynników oraz zbadać 
i zrozumieć ich funkcjonowanie.

uvex od wielu lat zajmuje się kwestią mikroklimatu od strony 
naukowej. We współpracy ze znanymi instytutami, takimi jak 
PFI (Instytut Testów i Badań w Pirmasens), Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Kaiserslautern czy Instytut Hohenstein, opra-
cowano metody badań i urządzenia, które umożliwiają kom-
pleksowe i gruntowne pomiary właściwości mikroklimatu.

W przypadku obuwia ochronnego perfekcyjna regulacja 
mikroklimatu jest szczególnie ważna. Można dzięki niej 
uniknąć nieprzyjemnych odczuć takich jak gorące lub 
zimne stopy czy intensywne pocenie.

Poczucie komfortu dzięki uvex climazone
• regulacja temperatury ciała
• praca w długotrwałym poczuciu komfortu
• długotrwała wydajność
• optymalny komfort noszenia w każdej sytuacji 

W ciągu całego dnia intensywnej pracy stopy 
wydzielają ok. jednej szklanki potu. Dzięki syste-
mowi uvex climazone taka ilość wilgoci zostaje 
odprowadzona.

Partnerzy w zakresie 
badań i 

technologii

uvex climazone to innowacyjny system 
 gospodarki mikroklimatem od stóp do głów. 
W efekcie połączenia kompetencji uvex w za-
kresie badań, rozwoju produktów i stosowania 
inteligentnych materiałów oraz technologii 
przetwarzania powstał unikalny asortyment 
produktów ochronnych utrzymujących opty-
malny mikroklimat.

Wszystkie produkty z innowacyjnymi funkcjami 
gospodarki mikroklimatem są w katalogu oznaczone 
symbolem climazone.

BADANIA 
I ROZWÓJ

DORADZTWO

MATERIAŁY PRODUKCJA

KONCEPCJE PRODUKCYJNE
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 uvex
BOA® Zapięcia . Linki. Przelotki.

System Boa® fi t.
System Boa® Fit umożliwia skuteczne i idealne dopaso-
wanie. Jest on wykorzystywany w produktach najróż-
niejszych kategorii (sport, BHP, czy medycyna). Składa 
się on z precyzyjnie regulowanego zapięcia obrotowego, 
lekkiej, ale wytrzymałej linki i śliskich przelotek. Każda 
 konfi guracja nie tylko optymalizuje dopasowanie  produktu, 
ale także jest bezpieczna, szybka, łatwa w modyfi kacji, 
solidna i objęta gwarancją Boa. 

Zapięcia obrotowe Zapewniają maksymalnie precyzyjne 
dopasowanie i są łatwe w rozpinaniu. 

Linki Lekkie, wytrzymałe i dobrane idealnie do zasto-
sowania. Efekt to maksymalna wydajność i maksymalny 
komfort. 

Przelotki Śliskie przelotki linek zapewniają zapięcie bez 
żadnych oporów.

Korzyści systemu Boa®

Komfort dzięki dopasowaniu.
Sposób na idealne dopasowanie zapewniające komfort 
podczas całodziennego noszenia. Nawet drobne regulacje 
można błyskawicznie wykonywać w trakcie pracy, aby nie 
było konieczności jej przerywania.

Zaufanie w każdej sytuacji.
Systemowi Boa® Fit nie straszny lód, brud i olej – działa 
zawsze niezawodnie – pozwala zachować skupienie 
i nie wymaga ściągania rękawic. 

Bezpieczny.
Precyzyjnie wykonane linki znajdują się wewnątrz zapięcia 
obrotowego i nie mogą się nigdzie zaczepić ani samoczyn-
nie rozwiązać.

Wyjątkowo wytrzymałe.
Jeśli mówimy, że coś jest solidne, to jesteśmy tego pewni. 
Nasze specjalnie zaprojektowane zapięcia obrotowe i linki 
są testowane w najtrudniejszych warunkach. 

Fit for life with Boa®.
Zapięcia obrotowe i linki Boa są objęte gwarancją, która jest ważna, dopóki jest używany but, w którym są wbudowane. 

Jak to działa.

Naciskasz, aby zapiąć Przekręcasz, aby dopasować Podnosisz w górę aby rozpiąć

Modele wyposażone w system Boa® Fit znajdują 
się na stronach 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

Strona internetowa
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Nowa kolekcja uvex 1 G2 to następca udanej serii uvex 1 
Dwuwarstwowa podeszwa uvex i-PUREnrj zbudowana jest 
z poliuretanu nowej generacji. Podeszwa środkowa jest 
w stanie amortyzować uderzenia o energii 40,8 J, czyli o 
100% więcej niż przewiduje norma. Równocześnie zapew-
nia odzysk energii sięgający 66% w strefi e pięty i 59% w 
strefi e śródstopia*. 

Bieżnik podeszwy został specjalnie zaprojektowany z myślą 
o wykonywaniu pracy na posadzkach przemysłowych. Jest 
uformowany zgodnie z obecnym stanem wiedzy na temat 
biomechaniki i odznacza się wysoką odpornością na poślizg. 
Wszystko to, w połączeniu ze sprawdzoną konstrukcją cho-
lewki zapewnia wskaźnik RI na poziomie aż 4,03.

Wymierna redukcja obciążenia stopy
uvex i-gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyjny system stosowany w produktach 
 wyróżnia się  ergonomicznym dopasowaniem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku obuwia  ochronnego 
oznacza to przyjemność noszenia i optymalną swobodę ruchu — aby nawet w ekstremalnych warunkach można było 
 zachować  maksymalną sprawność.

uvex 1 G2

* Protokół z badania nr: L190714889 CTC Lyon - 22/08/2019

uvex i-gonomics
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Obliczanie Indexu:
Index stanowi średnią trzech składowych 
indeksu (IW): siły, wagi i mikroklimatu – i 
może wynosić od 0 (= źle) do 5 (= idealnie).   

Więcej informacji na 
temat uvex i-gonomics.

Metoda pomiaru:
Absorpcja energii w obszarze pięty 

Wynik pomiaru:
Absorpcja energii = 40,8 J (IW 4,2)

Mniejsze obciążenie, komfort 
podczas chodzenia i stania

Metoda pomiaru:
Pomiar mikroklimatu w bucie

Wynik pomiaru:
Wilgotność bezwzględna = 
20,23 g/kg powietrza (IW 4,9)

Zredukowana potliwość, 
 mniejsze odczucie wilgoci

Metoda pomiaru:
Ważenie buta

Wynik pomiaru:
Waga produktu = 510 g (IW 3,0)

Poczucie lekkości podczas 
 noszenia, mniejsze zmęczenie

4,03
RI

siła 4,2 

mikroklimat 4,9

waga 3,0 

0
600 g

5
450 g

3,0

0
20 J

5
45 J

4,2

0
40 g/kg

5
20 g/kg

4,9
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Obuwie ochronne
Warunki zastosowania: lekkie · średnie · ciężkie

Lekkie warunki obejmują wszystkie 
obszary, w których praca jest wyko-
nywana głównie w pomieszczeniach 
i nie wiążą się z wysokimi wymaga-
niami wobec właściwości fi zycznych 
podeszwy. Należy do nich np. praca 
przy montażu, obsługa  magazynu czy 
logistyka. 

Średnie warunki mają miejsce w po-
mieszczeniach i poza nimi i stawiają 
o wiele wyższe wymagania wobec 
wytrzymałości mechanicznej podeszwy. 
Najczęstszymi użytkownikami są podwy-
konawcy, służby komunalne i przemysł 
chemiczny. 

Ciężkie warunki  wiążą się ze zróżnicowa-
nymi warunkami  zewnętrznymi, stawiają-
cymi bardzo wysokie wymagania wobec 
buta, jego trwałości i stabilności. Wystę-
pują one przede wszystkim w przemyśle 
ciężkim oraz budownictwie, zarówno w 
naziemnym jak i podziemnym.

Lekkie
obszary zastosowania

Średnie
obszary zastosowania

Ciężkie
obszary zastosowania
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Obuwie ochronne
Omówienie oznaczeń

uvex climazone to innowacyjny system wentylacji od stóp do głów. W efekcie połączenia 
 kompetencji uvex w zakresie badań, rozwoju produktów i stosowania inteligentnych materiałów 
oraz technologii produkcji powstał unikalny system produktów utrzymujących optymalny 
mikroklimat, w tym np. obuwie ochronne. Dalsze informacje na stronie 342. 

ESD oznacza kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, których niekon-
trolowane wyładowanie mogłoby spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych lub 
wybuch. Obuwie ochronne z symbolem ESD spełnia wymagania przy rezystancji mniejszej niż 
35 megaomów. Szczegółowy opis na stronie 350.

Niektóre materiały, takie jak silikon, zmiękczacze itp. mogą negatywnie wpływać na  powłokę 
lakieru. Materiały podeszwy butów z tym oznaczeniem zostały przebadane i dopuszczone do 
 użytku w przemyśle motoryzacyjnym. 

System Boa® Fit umożliwia skuteczne i idealne dopasowanie. System ten jest wykorzysty-
wany w produktach z różnych dziedzin, np. sport, BHP, czy medycyna. Szczegółowe opis na 
stronie 343.

uvex construction
Obuwie szczególnie polecane do prac w sektorze budowlanym.

System uvex xenova®

System uvex xenova® to skuteczny, całkowicie pozbawiony elementów metalowych system 
ochrony stopy w obuwiu ochronnym. 
Podnosek uvex xenova® najnowszej generacji, bez zawartości metalu i o idealnym dopaso-
waniu nie powoduje powstawania punktów ucisku. Gwarantuje szczególny komfort noszenia 
podczas prac w pozycji klęczącej i w przypadku uderzeń o czubek buta. 
Odporna na przebicia wkładka uvex xenova®: elastyczna, bez zawartości metalu idealnie dopa-
sowana do rozmiaru obuwia na całej swojej szerokości. Pokrywa w 100% obszar podeszwy, co 
pozytywnie wpływa na komfort noszenia. 

uvex medicare
Znakiem uvex medicare oznaczone jest obuwie ochronne z atestem do ortopedycznych 
dopasowań i modyfi kacji buta zgodnie z niemieckimi przepisami DGUV 112-191 i/lub normą 
austriacką ÖNORM Z 1259.

Damskie i męskie kopyta szewskie uvex
Warunkiem spełnienia indywidualnych wymagań użytkowniczek i użytkowników obuwia 
ochronnego jest uwzględnienie różnic między specyfi cznymi potrzebami damskich i męskich 
stóp. Obuwie ochronne w rozmiarach od 35 do 40 opatrzone tym znakiem jest produkowane 
przy użyciu damskiego kopyta szewskiego.
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Oznaczenie na bucie

Obuwie ochronne
Normy · Oznaczenia

Podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące np. obuwia skórzanego Obuwie ochronne
EN ISO 20345

Obuwie robocze
EN ISO 20347

Wymagania podstawowe dla obuwia oraz odporność podnosków na uderzenia SB
200 J

OB 
Brak wymagań

Dodatkowe wymagania:
Zamknięty obszar pięty 
Właściwości antystatyczne
Absorpcja energii w obszarze pięty
Odporność na działanie paliw

S1
O1

(bez odporności
na działanie paliw)

Dodatkowe wymagania: jak poprzednie, dodatkowo ograniczona przepuszczalność 
i absorpcja wody S2 O2

Dodatkowe wymagania: jak poprzednie, dodatkowo
Odporność na przebicie*
Profi lowana podeszwa

S3 O3

Podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące np. obuwia z PCW lub PU

Wymagania podstawowe dla obuwia oraz odporność podnosków na uderzenia SB
200 J

OB 
Brak wymagań

Dodatkowe wymagania:
Właściwości antystatyczne
Absorpcja energii w obszarze pięty
Odporność na działanie paliw
Odporność na przebicie*
Profi lowana podeszwa 

S5 O5

Wybór obuwia zależy od rodzaju ryzyka zawodowego. W przypadku wszystkich rodzajów obuwia mogą być zalecane dodatkowe wymagania (np. 
wymagania dotyczące izolacji przed ciepłem lub zimnem, odporności na przebicie lub rezystancji skrośnej w przypadku właściwości antystatycznych).
Takie obuwie posiada odpowiednie oznaczenie.
Zasady przeprowadzania testów pod kątem wszystkich podstawowych i dodatkowych wymagań są określone w normie EN ISO 20344.

Rozmiar

Numer artykułu

Data produkcji

Adres producenta

Numer normy europejskiej

Znak identyfikacyjny producenta

Oznaczenie typu producenta

Symbol ochrony

Symbole obuwia do użytku przemysłowego

Jedno z trzech następujących wymagań musi być spełnione i oznakowane w obuwiu.

Ozn. Badana właściwość Warunki testowe Współczynnik tarcia

SRA Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce 
pokrytej roztworem laurylosiarczanu sodu

Poślizg pięty w przód
Poślizg pięty w przód na płaskiej powierzchni

Nie mniej niż 0,28
Nie mniej niż 0,32

SRB Właściwości antypoślizgowe na stalowym podłożu 
 pokrytym gliceryną

Poślizg pięty w przód
Poślizg pięty w przód na płaskiej powierzchni 

Nie mniej niż 0,13
Nie mniej niż 0,18

SRC Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce 
pokrytej roztworem laurylosiarczanu sodu i na stalowej 
podłodze pokrytej gliceryną

Obejmuje wszystkie warunki testu 
 wyszczególnione w a. i b.

Symbol CE
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Obuwie ochronne
Normy · Oznaczenia

Dodatkowe wymagania dotyczące specjalnych zastosowań wraz 
z odpowiednimi symbolami

SYMBOL ZAGROŻENIE EN ISO 20345 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Wymagania podstawowe

P Odporność na przebicie*

A Obuwie antystatyczne

E Absorpcja energii w obszarze pięty

HI Izolacja przed ciepłem

CI Izolacja przed zimnem

WRU Wodoodporność materiału wierzchniego

HRO Odporność podeszwy na ciepło kontaktowe (+300°C/min)

WR Wodoszczelność całego buta

M Ochrona śródstopia

FO Odporność na działanie oleju i benzyny

* Odporność na przebicie
Ostrzeżenie: należy pamiętać, że w warunkach laboratoryjnych 
odporność na przebicie obuwia badano przy użyciu tępego gwoździa 
testowego o średnicy 4,5 mm przy użyciu siły 1100 N. Wyższe wartości 
siły lub cieńsze gwoździe mogą zwiększać ryzyko przebicia. W takich 
przypadkach konieczne jest zastosowanie alternatywnych środków 
zapobiegawczych.
Obecnie w przypadku obuwia ochronnego dostępne są dwa główne 
rodzaje wkładek odpornych na przebicie. Są to wkładki metalowe i 
wykonane z materiałów niemetalowych. Oba te rodzaje spełniają mini-
malne wymagania w zakresie odporności na przebicie, o których mowa 
w normie podanej na obuwiu. Każdy z nich ma jednak dodatkowe zalety 
lub wady, w tym te, które przedstawiono obok:

Wkładki metalowe — mniej podatne na uszkodzenia spowodowane 
ostrym kształtem przedmiotu (np. średnica, geometria, ostrość). Jednak 
ze względu na ograniczenia związane z budową obuwia, nie obejmują 
one całej powierzchni styku buta z podłożem.
Wkładki niemetalowe – mogą być lżejsze i bardziej elastyczne oraz 
chronią większą powierzchnię w porównaniu z wkładkami metalowymi, 
ale odporność na przebicie może być bardziej zróżnicowana w zależ-
ności od kształtu ostrego przedmiotu (średnica, geometria, ostrość itp.) 
oraz rodzaju zagrożenia.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rodzaju wkładki  odpornej 
na przebicie w Twoim obuwiu, skontaktuj się z producentem lub 
 dostawcą, którego dane są podane w dokumencie.

Spełnia określone wymagania Istnieje możliwość spełnienia wymagania, jednak nie zostało ono przewidziane
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Obuwie ochronne
 ESD

Ładunki elektrostatyczne
Kontrolowanie niepożądanych wyładowań elektrosta-
tycznych odgrywa ważną rolę w przemyśle. Coraz więcej 
pracowników ma kontakt z procesami, materiałami lub 
przedmiotami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. 
Na każdym z tych stanowisk pracy często wymagane jest 
noszenie obuwia ochronnego w ramach systemu odpro-
wadzania ładunków elektrostatycznych.

Niezależnie od metody pomiaru, spełnienie wymogów obo-
wiązujących norm (np. EN ISO 20345, EN 61340) wymaga 
 rezystancji skrośnej w zakresie od 100 kΩ (1,0 x 10⁵ Ω) 
do 35 MΩ (3,5 x 10⁷ Ω).

Wszystkie produkty certyfi katem ESD są w katalogu ozna-
czone symbolem ESD.

Produkty te spełniają także wymogi dotyczące obuwia 
antystatycznego zawarte w niemieckiej regule technicznej 
dla substancji niebezpiecznych (TRGS) 727 „Zapobieganie 
zapłonowi wskutek wyładowań elektrostatycznych”.

Niewielka rezystancja 
(obuwie przewodzące)

Rezystancja skrośna

Wysoka rezystancja 
(obuwie izolujące)Obuwie antystatyczne wg normy EN ISO 20345

Właściwości antystatyczne wg 
normy EN 61340-5-1

Obuwie elektrostatyczne zgodne z EN 61340-4-3

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω (od 100 kΩ do 100 MΩ)

R = rezystancja elektryczna

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (od 100 kΩ do 1 GΩ) 

R > 1 × 10⁹ Ω (1 GΩ)R < 1 × 10⁵ Ω (100 kΩ) R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 MΩ)
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dobór rozmiarów uvex - aplikacja
Wybór właściwego rozmiaru obuwia ochronnego ma duże 
znaczenie dla skuteczności funkcji ochronnej. Ponadto tylko 
idealne dopasowanie gwarantuje trwały komfort nosze-
nia. Każdy producent interpretuje jednak rozmiary na swój 
sposób. Za pomocą kalkulatora doboru rozmiarów uvex w 
aplikacji można ustalić poprawny rozmiar i szerokość obu-
wia uvex, aby móc z przyjemnością i pełną skutecznością 
nosić obuwie w ciągu całego dnia pracy.

uvex multiple fit system
W ramach systemu multiple fi t poszczególne modele obu-
wia ochronnego oferowane są z różną grubością wkładki, 
w tym samym rozmiarze. Dzięki temu obwód we wnętrzu 
buta zmienia się w okolicy najszerszej części stopy.  Obwód 
stopy ustala się w obszarze między stawami małego i 
dużego palca, ewentualnie może zostać także zmierzona 
szerokość stopy w tym miejscu (zobacz rysunek).

Podział rozmiarów i odpowiadających im wymiarów znajduje 
się w tabeli (wszystkie wymiary w mm):

Obuwie ochronne
 uvex multiple fit system

uvex 
Numer artykułu Szerokość Oznaczenie Rozmiar

XXXX.1 10

EN ISO 20345:2011 
S1 P lub S3

W zależności 
od modelu

XXXX.2 11 (standardowa)

XXXX.3 12

XXXX.4 14

XXXX.7 10

EN ISO 20345:2011 
S1 lub S2

XXXX.8 11 (standardowa)

XXXX.9 12

XXXX.0 14

  Zapytania prosimy wysyłać na adres e-mail 
uvex@uvex-integra.pl

Pierwszy staw małego palca

Anatomiczny obwód stopy

Pierwszy staw dużego palca

Rozmiar 
obuwia 
uvex

Długość 
stopy

Szerokość 10 Szerokość 11 (standardowa) Szerokość 12 Szerokość 14

Obwód Obwód Obwód Obwód

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 221 227 233 245

37 232 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 230 236 242 254

39 247 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 239 245 251 263

41 262 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 248 254 260 272

43 277 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 257 263 269 281

45 292 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 266 272 278 290

47 307 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 275 281 287 299

49 322 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 284 290 296 308

51 337 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 293 299 305 317

Na podstawie długości stopy użytkownika, z tabeli można 
odczytać odpowiedni rozmiar. Przyporządkowanie poszcze-
gólnych szerokości do numerów artykułu uvex jest nastę-
pujące:

Wszystkie wymiary podano w mm
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Z innowacyjnym obuwiem ochronnym uvex 1 G2 przyszłość jest naładowana energią. Innowa cyjna 
 podeszwa poliuretanowa uvex i-PUREnrj oddaje użytkownikowi energię za pośrednictwem całej 
 powierzchni i nadaje nowy wymiar amortyzacji i stabilności. Dzięki temu każdy dzień roboczy może 
być pełen energii wraz z odczuwalnym wzrostem komfortu i znacznie mniejszym zmęczeniem stóp. 

•  100% większa absorpcja energii niż wymaga norma EN ISO 20345.
• 66% odzysku energii w obszarze pięty*.
• 59% odzysku energii w obszarze śródstopia*.
•  29% większa amortyzacja po przejściu 1000 km w porównaniu ze standardowymi podeszwami 

z  poliuretanu.
•  21% mniejsze odczucie zmęczenia po całym dniu pracy w porównaniu ze standardowymi 

 podeszwami z poliuretanu.

Nowe uvex 1 G2. 
 Amortyzują. Stabilizują. Oddają energię.

*Protokół z badania nr L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

Dodatkowe informacje 
na stronie 
www.uvex-safety.com/
uvex1G2

Science. Not fi ction — uvex i-PUREnrj
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uvex 1 G2 Perforowany półbut S1 SRC Półbut S2 SRC
Nr art. 68467 68468 68469 68460 68497 68498 68499 68490
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 lub S2
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulo-

nych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szyb-
kiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła

Ochrona:
• nowa podeszwa uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amorty-

zacyjnymi na śródstopiu i pięcie, dobrym oddawaniem energii na całej 
powierzchni podeszwy środkowej oraz optymalną stabilnością dzięki 
wyłożonej pianką części piętowej

• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 

– kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

• ergonomiczna konstrukcja podeszwy z wykorzystaniem najnowszych 
badań nad biomechaniką i dwuwarstwowego poliuretanu uvex  i-PUREnrj 
z bardzo dobrymi właściwościami antypoślizgowymi oraz bieżnikiem, 
który znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychają-

cym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 

cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru, w półbucie S1 z perforacją oraz hydrofobowego w półbucie S2

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu oraz dobre 
właściwości podparcia podbicia

• miękki wyściełany kołnierz oraz język (półbut S1) lub język chroniący 
przed pyłem (półbut S2)

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-
skiego

68467
68468
68469
68460

68497
68498
68499
68490
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Wideo
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Teraz dostępne również jako obuwie robocze na stronie 359.

Winners at work – uvex 1 sport

Sportowy design.
Sportowa stylistyka łączy się z przemyślaną 
funkcjonalnością: uvex 1 sport zachwyca 
młodzieżową, nowoczesną stylistyką, modnym 
fasonem oraz niezrównanym komfortem. 
 Cechy te wynikają z niewielkiej wagi zoptyma-
lizowanych pod względem mikroklimatu mate-
riałów high-tech i ergonomicznej,  elastycznej 
podeszwy. 

uvex 1 sport – obuwie idealne do wielu zasto-
sowań, nie tylko w pracy.

Wysoka oddychalność.
Oddychający siateczkowy materiał wierzchni 
z tkaniny zapewnia optymalną wentylację. 
Sportowy wygląd uvex 1 sport zwiększa moty-
wację do noszenia obuwia ochronnego.

Lekkie. Ergonomiczne.
Podeszwa uvex 1 sport
• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-

wego poliuretanu
• rewelacyjny komfort noszenia
• uniwersalność zastosowań na prawie 

 każdym podłożu
• bardzo dobre właściwości antypoślizgowe 

(SRC)
• odporność na ścieranie
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

< 35 MΩ
• brak substancji uszkadzających powłoki 

lakiernicze

Strona internetowa

Designed 
 for Individuals



356

uvex 1 sport Półbut S1 P SRC Półbut S1 SRC
Nr art. 65971 65972 65973 65974 65977 65978 65979 65970
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni tekstylny
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43

uvex 1 sport Półbut S1 P SRC Półbut S1 SRC
Nr art. 65991 65992 65993 65994 65997 65998 65999 65990
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni tekstylny
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Półbut S1 SRC/S1 P SRC
Cechy: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1 i S1 P
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-

nych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak-

towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa,  odporna 
na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta (tylko w półbucie S1 P)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychają-

cym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 

wykonanej z wysokiej jakości materiału
• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 

wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

65977
65978
65979
65970

65971
65972
65973
65974

65997
65998
65999
65990

65991
65992
65993
65994
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uvex 1 sport Półbut S3 SRC Półbut S1 SRC
Nr art. 65961 65962 65963 65964 65987 65988 65989 65980
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur tekstylny
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 1 sport Półbut S1 P SRC Półbut S1 SRC
Nr art. 65941 65942 65943 65944 65947 65948 65949 65940
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni tekstylny tekstylny
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Półbut S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC
Cechy: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1, S1 P i S3
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa,  odporna 
na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta (tylko w półbutach S1 P i S3)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychają-

cym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 

wykonanej z wysokiej jakości materiału
• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 

wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta 

 szewskiego

65961
65962
65963
65964 65987

65988
65989
65980

65941
65942
65943
65944

65947
65948
65949
65940
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uvex 1 sport Półbut S1 P SRC Półbut S3 SRC
Nr art. 65901 65902 65903 65904 65921 65922 65923 65924
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni tekstylny mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Półbut S1 P SRC/S3 SRC
Cechy: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1 P i S3
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-

nych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak-

towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odpor-
na na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychają-

cym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 

wykonanej z wysokiej jakości materiału
• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 

wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924
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uvex 1 sport NC Półbut O1 FO SRC Półbut O1 FO SRC
Nr art. 65937 65938 65939 65957 65958 65959
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Materiał wierzchni tekstylny tekstylny
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie robocze
uvex 1 sport NC

uvex 1 sport NC · Półbut O1 FO SRC
Cechy: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty robocze O1 bez 

podnoska
• wykonane z materiałów syntetycznych odpowiednie dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 

dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychają-

cym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 

wykonanej z wysokiej jakości materiału
• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 

wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

65937
65938
65939

65957
65958
65959
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uvex 1 – nowa definicja wykonania

Ergonomiczna lekka konstrukcja.
Mniejsze zmęczenie.

Mniejsza masa obuwia ochron-
nego redukuje wysiłek fi zyczny 
oraz ryzyko obrażeń i zużycie. To 
efekt lekkiej konstrukcji obuwia 
ochronnego uvex 1. To najlżejsze 
w swojej klasie obuwie uvex, 
które jest około 100 g lżejsze od 
bestsellerowego modelu uvex 
motion style.

100% więcej amortyzacji.
Komfort w 3 wymiarach.

System amortyzacji uvex 1 Multi 
Layer składa się z dwuwarstwo-
wej podeszwy z poliuretanu uvex 1 
i komfortowej wkładki z optymalną 
amortyzacją przedniej części sto-
py i pięty, dzięki czemu wspomaga 
układ mięśniowo-szkieletowy. 
Absorpcja energii pod piętą jest 
prawie 100% wyższa niż wymaga 
tego norma EN ISO 20345. To 
niezakłócony komfort chodzenia.

Wyjątkowa elastyczność.
Optymalny komfort użytkownika.

Ergonomiczny kształt podeszwy 
wspomaga naturalny ruch i swobodę 
stopy.

Wyjątkowa stabilność. Niezawod-
na równowaga i bezpieczeństwo.

Nieprzerwana stabilność jest 
czynnikiem zapobiegającym wy-
padkom podczas pracy. Widoczna 
z zewnątrz, wkomponowana w 
formę podeszwy część piętowa 
zapewnia stabilność, prowadzenie 
i dodatkową ochronę.  Wariant 
x-tended support zapewnia dodat-
kowo funkcję wsparcia bocznego 
i bardziej rozbudowaną ochronę 
przed wygięciem i uderzeniem. 
Obydwa warianty podeszwy moc-
no obejmują stopę, nie pozbawia-
jąc jej jednak elastyczności.

Cholewka uvex monoskin. Brak 
ucisku i wygodne  dopasowanie.

Całkowicie pozbawiona  metalu 
cholewka uvex monoskin z 
zaawansowanej technologicznie 
mikrofi bry dzięki prawie bez-
szwowemu wykonaniu zapewnia 
najwyższy komfort noszenia bez 
punktów ucisku nawet w czasie 
długotrwałego użytkowania.

Idealny kształt wokół stawów za-
pewnia optymalny skręt i wysoką 
elastyczność.

Przegubowa wkładka 
umożliwiająca bez-
pieczne wchodzenie 
po drabinie.

Samoczyszczący bieżnik z opty-
malnymi właściwościami antypo-
ślizgowymi (oznaczenie SRC).

Punkt obrotu ułatwia obracanie 
się w pozycji stojącej

Wyjątkowo odporne na ścieranie wstawki 
z TPU umożliwiają bezpieczne stawianie 
i przesuwanie stopy, co pomaga w zapo-
bieganiu wypadkom.

1
2
3
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* Wcześniej BGR 191   ** Dotyczy tylko wybranych modeli

Anatomiczne dopasowanie.
Perfekcyjna optymalizacja.

• elastyczny system z możliwością 
zmiany obwodu wewnątrz obu-
wia (szerokości: 10–14**) zapew-
niający niezawodną równowagę

• indywidualnie regulowany system 
szybkiego sznurowania (IAS** do 
indywidualnego dopasowania

• podnosek bez zawartości metalu 
o anatomicznym kształcie za-
pewnia idealne bezpieczeństwo

• zastosowanie specjalnego 
damskiego kopyta szewskiego 
w modelach uvex 1 w rozmiarach 
od 35 do 40

Standard uvex climazone.
Idealny mikroklimat.

Duża powierzchnia perforacji, 
materiał wierzchni o wysokiej 
zdolności oddychania i siatecz-
kowa wyściółka oraz komfortowa 
wkładka z systemem odprowa-
dzania wilgoci zapewniają sku-
teczną wentylację i przeciwdziała-
ją nieprzyjemnemu poceniu.

W 100% bez 
zawartości metalu

Rozwiązania orto-
pedyczne zgodne 
z DGUV 112-191* 
i ÖNORM Z1259

Obuwie ochronne uvex 1 chroni i wspomaga naturalny 
ruch ludzkiego ciała. Obciążenie układu mięśniowo- 
szkieletowego podczas pracy zostało zredukowane 
w oparciu o najnowsze badania fi zjologiczne i 
 inno wacyjną technologię optymalizującą komfort 
 użyt kownika.

14121110
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uvex 1 Sandał S1 SRC
Nr art. 85427 85428 85429 85420
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 1 Perforowany półbut S1 SRC
Nr art. 85437 85438 85439 85430
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
 uvex 1

uvex 1 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki, wszechstronny sandał ochronny S1 lub perforowany 

półbut ochronny
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie 
regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym 

materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie 
kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowa-
dzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430
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uvex 1 Półbut S2 SRC
Nr art. 85447 85448 85449 85440
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 1 Trzewik sznurowany S2 SRC
Nr art. 85457 85458 85459 85450
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S2 o szerokim 

 zastosowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szyb-
kiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym 

materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie 
kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język chroniący przed pyłem
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450
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uvex 1 Perforowany półbut S1 SRC Półbut S2 SRC
Nr art. 65657 65658 65659 65667 65668 65669
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 lub półbut ochronny 

S2 o szerokim zastosowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• System Boa® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) 
zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie 
i komfort

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak-

towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym 

(półbut perforowany) materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat 
oraz nowej formie kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

65657
65658
65659

65667
65668
65669
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uvex 1 Perforowany półbut S1 SRC Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Nr art. 85467 85468 85469 85477 85478 85479
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1 o 

 szerokim zastosowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem 
 szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak-

towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym 

materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie 
kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

85467
85468
85469

85477 
85478
85479
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uvex 1 Sandał S1 SRC
Nr art. 85307 85308 85309
Szerokość 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 1 Półbut S2 SRC
Nr art. 85347 85348 85349 85340
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Sandał S1 SRC · Półbut S2 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki, uniwersalny sandał ochronny S1 lub półbut ochronny S2
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzy-

mującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 

cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język (sandał) lub język chroniący przed 
pyłem i kołnierz (półbut)

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-
skiego

85347
85348
85349
85340

85307
85308
85309
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uvex 1 Perforowany półbut S1 SRC
Nr art. 85317 85318 85319 85310
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 1 Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Nr art. 85327 85328 85329 85320
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1 o 

 szerokim zastosowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym 

materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie 
kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język 
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

85317
85318
85319
85310

85327
85328
85329
85320
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uvex 1 Sandał S1 SRC Perforowany półbut S1 SRC
Nr art. 65507 65508 65509 65500 65567 65568 65569 65560
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

 uvex 1 Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Nr art. 65537 65538 65539 65530
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki, sandał ochronny S1, perforowany półbut lub trzewik 

ochronny S1
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie 
regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym 

materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie 
kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język 
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

65507
65508
65509
65500

65567
65568
65569
65560 65537

65538
65539
65530
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uvex 1 Półbut S2 SRC
Nr art. 65577 65578 65579 65570
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 1 Trzewik sznurowany S2 SRC
Nr art. 65547 65548 65549 65540
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S2 o szerokim zastosowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem 
 szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzy-

mującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 

cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

65577
65578
65579
65570

65547
65548
65549
65540
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uvex 1 x-tended support Perforowany półbut S1 SRC Perforowany półbut S1 SRC
Nr art. 85127 85128 85129 85117 85118 85119
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Perforowany półbut S1 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 o szerokim 

 zastosowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem 
 szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak-

towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

• wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabu-
dowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę przed 
urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowa-
dzenie stopy

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym 

materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie 
kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język 
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

85127
85128
85129

85117
85118
85119
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uvex 1 x-tended support Perforowany półbut S1 P SRC Perforowany półbut S1 P SRC
Nr art. 85141 85142 85143 85191 85192 85193
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Perforowany półbut S1 P SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 P o szerokim 

 zastosowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki pian-
kowej nakładce z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem 
 szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompakto-

wa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

• wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudo-
wanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę przed urazami 
kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa,  odporna 
na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym 

materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie 
kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język 
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

85141
85142
85143 85191

85192
85193
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 uvex 1 x-tended support Sandał S1 P SRC Półbut S3 SRC Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art. 85361 85362 85363 85161 85162 85163 85171 85172 85173
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Sandał S1 P SRC · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki, uniwersalny sandał ochronny 

S1 P, półbut lub trzewik ochronny S3
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpo-

wiedni dla osób uczulonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze 

• większa trwałość materiału wierzchniego 
nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z 
poliuretanu

• podwójny rzep z regulowaną długością 
(sandał)

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznu-
rowadła z systemem szybkiego zapinania, w 
komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowe-
go poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

• wsparcie w części środkowej i bocznej stopy 
dzięki specjalnie zabudowanej części bocz-
nej buta zapewnia dodatkową ochronę przed 
urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz 
odpowiednie prowadzenie stopy (półbut i 
trzewik)

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym, materiałom utrzymującym optymal-
ny mikroklimat oraz nowej formie kopyta 
szewskiego 

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodatko-
wą amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język (sandał) 
lub język chroniący przed pyłem i kołnierz

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

85161
85162
85163

85171
85172
85173

85361
85362
85363
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 uvex 1 x-tended support Perforowany półbut S1 P SRC Półbut S3 SRC
Nr art. 65681 65682 65683 65671 65672 65673
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Perforowany półbut S1 P SRC · Półbut S3 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochron-

ny S1 P lub półbut ochronny S3 o szerokim 
zastosowaniu

• wykonany z syntetycznych materiałów, odpo-
wiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze 

• większa trwałość materiału wierzchniego 
nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z 
poliuretanu

• System Boa® Fit (składający się z zapięcia 
obrotowego, linki i przelotek) zapewnia 
regulację z milimetrową dokładnością, trwałe 
dopasowanie i komfort

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowe-
go poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

• wsparcie w części środkowej i bocznej stopy 
dzięki specjalnie zabudowanej części bocz-
nej buta zapewnia dodatkową ochronę przed 
urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz 
odpowiednie prowadzenie stopy 

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym, perforowanym materiałom utrzymują-
cym optymalny mikroklimat (model S1 P) lub 
powierzchnią hydrofobową (model S3) oraz 
dzięki nowej formie kopyta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodatko-
wą amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 

damskiego kopyta szewskiego

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

65671
65672
65673

65681
65682
65683
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uvex 1 ladies · Sandał S1 SRC · Półbut S2 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki, uniwersalny sandał 

 ochronny S1 lub półbut ochronny S2
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze 

• podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)
• indywidualnie regulowane, elastyczne sznu-

rowadła z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego 
poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

Komfort: 
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki damskiej formie kopy-
ta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego techno logicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przed-
stopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język (sandał) 
lub język chroniący przed pyłem i kołnierz 
(półbut)

uvex 1 ladies Sandał S1 SRC Półbut S2 SRC
Nr art. 85607 85608 85627 85628
Szerokość 10 11 10 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43

Obuwie ochronne
uvex 1 ladies

Wszystkie inne modele serii uvex 1 są dostępne dla kobiet (od rozmiaru 35).
Opisy produktów na stronach 353–377. 

85607
85608

85627
85628
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uvex 1 ladies · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut lub trze-

wik ochronny S1 o szerokim zastosowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznu-
rowadła z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego 
poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki damskiej formie kopy-
ta szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodatko-
wą amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język

uvex 1 ladies Perforowany półbut S1 SRC Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Nr art. 85617 85618 85647 85648
Szerokość 10 11 10 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43

Obuwie ochronne
uvex 1 ladies

85617
85618

85647
85648
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uvex 1 Półbut S3 SRC
Nr art. 85521 85522 85523 85524
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Półbut S3 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki półbut ochronny S3 o uniwersalnym zastosowaniu
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem 
 szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa,  odporna 
na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom 

utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

85521
85522
85523
85524
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uvex 1 Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art. 85551 85552 85553 85554
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy: 
• wyjątkowo lekki trzewik ochronny S3 o uniwersalnym zastosowaniu
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa,  odporna 
na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo 
dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom 

utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szew-

skiego

85551 
85552
85553
85554



378 Dodatkowe informacje na temat uvex medicare można znaleźć na stronach 329–339

uvex 1 business – połączenie stylu i 
bezpieczeństwa

Idealne do biura i na halę produkcyjną. 
Ze spotkania prosto na linię produkcyjną? uvex łączy klasyczne cechy świata 
mody — obuwie Derby oraz Desert i Chelsea — z nową linią obuwia ochronnego. 
Obuwie ochronne uvex 1 business łączy w sobie elegancję i bezpieczeństwo. 
Jego atrakcyjny wygląd pasuje najlepiej do stylu Smart Business i Casual, a nowa 
forma stalowego podnoska zapewnia swobodę ruchu palców i maksymalną 
ochronę. Gwarantują przy tym pierwszorzędny komfort noszenia. Od rana do 
wieczora.

Zadowolenie użytkownika
Wyjątkowo lekkie obuwie ochronne o now-
oczesnym, biznesowym wyglądzie. Dostępne 
w wersjach S2 i S3 w dwóch eleganckich 
kolorach: granatowym i szarym.

Gwarancja bezpieczeństwa
Bardzo szeroki stalowy podnosek, wkładka 
odporna na przebicie  bez zawartości metalu 
oraz przekraczająca wymogi normy dotyczące 
amortyzacji (o prawie 100%) podeszwa o 
właściwościach antypoślizgowych zapewniają 
idealną ochronę.

Oddychający materiał
Oddychający materiał bez zawartości 
chromu i komfortowa wkładka antystatyczna 
zapewniają przyjemny mikroklimat w bucie — 
także podczas dłuższego noszenia.

Komfortowe dopasowanie
Innowacyjny materiał mikrowelurowy z miękką 
wyściółką i wkładka z dodatkową amortyzacją 
pięty i śródstopia gwarantują komfortowe 
użytkowanie bez ucisku.

* Dawniej BGR 191   

Rozwiązania orto-
pedyczne zgodne 
z DGUV 112-191* i 
ÖNORM Z1259

Dodatkowe informacje 
na stronie 
www.uvex-safety.com/
uvex1business
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 uvex 1 business Półbut S2 SRC Półbut S3 SRC
Nr art. 84697 84698 84699 84281 84282 84283
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka wyściółka z tkaniny wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52

Obuwie ochronne
 uvex 1 business

 uvex 1 business · Półbut S2 SRC · Półbut S3 SRC
Cechy: 
• nowoczesny, wyjątkowo lekki i elastyczny 

półbut ochronny S2 i S3 — bezpieczny, 
elegancki, bardzo wygodny — w biznesowym 
stylu

• wykonany z syntetycznych materiałów, odpo-
wiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze 

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• solidny, bardzo szeroki stalowy podnosek 

podnoszący komfort noszenia
• ergonomiczna podeszwa z  dwuwarstwowego 

poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta (wersja S3)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wykonane z zaawansowanego techno-
logicznie mikroweluru, przyjemne uczucie 
miękkości bez miejsc ucisku – z miękko 
wyściełanym wyłożeniem cholewki i językiem

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przed-
stopiu

84281
84282
84283

84697 
84698
84699
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 uvex 1 business Trzewik sznurowany S3 SRC Trzewik wsuwany S3 SRC
Nr art. 84271 84272 84273 84261 84262 84263
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka wyściółka z tkaniny wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52

Obuwie ochronne
 uvex 1 business 

 uvex 1 business · Trzewik sznurowany S3 SRC · Trzewik wsuwany S3 SRC
Cechy: 
• nowoczesny, wyjątkowo lekki i elastyczny 

sznurowany lub wsuwany trzewik ochron-
ny S3 — bezpieczny, elegancki, bardzo 
 wygodny — w biznesowym stylu

• wykonany z syntetycznych materiałów, odpo-
wiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze 

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• solidny, bardzo szeroki stalowy podnosek 

podnoszący komfort noszenia
• ergonomiczna podeszwa z  dwuwarstwowego 

poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• z zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru, przyjemne uczucie miękkości 
bez miejsc ucisku – z miękko wyściełanym 
wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem 
(trzewik sznurowany)

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przed-
stopiu

84261
84262
84263

84271
84272 
84273
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uvex business casual
Nienaganny styl, wyjątkowa ochrona

Optymalny mikroklimat
Oddychająca wyściółka z tkaniny 
i skórzany materiał wierzchni 
zapewniają dobrą cyrkulację 
 powietrza i odprowadzanie ciepła. 
Wkładka absorpcyjna skutecznie 
wchłania wilgoć przez cały dzień i 
całkowicie wysycha w ciągu nocy.

Komfortowe dopasowanie
Nowe, anatomicznie uformowa-
ne kopyta szewskie zapewniają 
 rewelacyjną stabilność, równo-
wagę i więcej swobody ruchu 
palców.

9510
Giętka wysokogatunkowa skóra 
i najwyższej jakości tekstylia 
zapewniają nowoczesny wygląd i 
wysoki poziom komfortu i higieny.

9511
Połączenie wysokogatunkowej 
miękkiej skóry i zamszu z wysokiej 
jakości funkcjonalną tekstylną 
wyściółką pozwoliło stworzyć 
lekkie buty zapewniające wygodę 
użytkowania.

Optymalna amortyzacja
Bardzo lekka 2-warstwowa 
 podeszwa z poliuretanu oraz zin-
tegrowana, wyjmowana komfor-
towa wkładka z amortyzacją pięty 
i śródstopia zapewniają odczuwal-
ny komfort podczas chodzenia i 
redukcję poziomu zmęczenia.

Bezpieczeństwo na każdym kroku
Ergonomiczna konstrukcja 
podeszwy i oznaczenie SRC 
gwarantują najlepsze właściwości 
antypoślizgowe.

Podeszwa z poliuretanu
• ergonomiczny bieżnik
• bardzo elastyczne, z rewelacyjną amortyzacją
• bardzo niska waga dzięki unikalnemu systemowi podeszwy 

z poliuretanu
• dwuwarstwowy system zapewniający odporność na ścieranie 

i przecięcia
• odczuwalne lepsze właściwości antypoślizgowe
• samoczyszczący bieżnik
• odporność na działanie oleju i benzyny
• nie pozostawia śladów
• odporność na krótkotrwałe działanie temperatur do +120°C

Klasyczna elegancja i sportowy styl: mając obuwie ochronne uvex business casual nie 
 trzeba już zastanawiać się, czy będzie się pracowało w biurze czy chodziło po hali produk-
cyjnej — przez cały dzień świetnie wyglądają i idealnie chronią. 

9512 
Miękka i elastyczna skóra tych 
klasycznych butów derby z naszy-
wanym, ozdobnie dziurkowanym 
noskiem, w połączeniu z wysokiej 
jakości funkcjonalnymi materiała-
mi tekstylnymi zapewnia wygodę, 
elegancję i zdrowie stóp.
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uvex business casual · Półbut S1 SRC i S1 P SRC
Cechy:
• lekkie, nadające się do biura półbuty ochronne S1 i S1 P charakteryzuje 

zarazem klasyczna elegancja i sportowy styl
• fason derby z ozdobnym dziurkowaniem (95122 i 95128)
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• wytrzymały stalowy podnosek 
• stalowa wkładka odporna na przebicie (modele S1 P 95102, 95112 i 95122)
• samoczyszcząca, lekka podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu 

o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i dosko-
nałych właściwościach antypoślizgowych 

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 

climazone: absorbująca wilgoć wyściółka z tkaniny, oddychająca 
 skórzana cholewka i wkładka z systemem odprowadzania wilgoci

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z dodatkową 
 amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język

uvex business casual Półbut S1 P SRC Półbut S1 SRC
Nr art. 95102 95108
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni skóra
Wyściółka wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 38 do 48 od 38 do 48

uvex business casual Półbut S1 P SRC Półbut S1 SRC
Nr art. 95122 95128
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni skóra
Wyściółka wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 38 do 48 od 38 do 48

uvex business casual Półbut S1 P SRC
Nr art. 95112
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiał wierzchni skóra, welur
Wyściółka wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 38 do 48

Obuwie ochronne
uvex business casual

95102
95108

95112

95122
95128
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uvex office Półbut S1 P SRA
Nr art. 95422
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Materiał wierzchni skóra
Wyściółka wyściółka syntetyczna
Rozmiar od 38 do 47

uvex office Półbut S1 SRA Półbut S1 SRA
Nr art. 95419 95414
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiał wierzchni skóra skóra
Wyściółka wyściółka syntetyczna wyściółka syntetyczna
Rozmiar od 38 do 47 od 38 do 47

Obuwie ochronne
uvex office

uvex office · Półbut S1 SRA
Cechy:
• półbut biurowy w klasycznym angielskim stylu w wersji S1, z naszy-

wanym ozdobnie dziurkowanym noskiem

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 35 MΩ (tylko 95414)
• podeszwa z kauczuku nitrylowego wytrzymująca krótkotrwałe 

 działanie temperatury do 300°C 
• niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex 

anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
• komfortowe dopasowanie
• idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki oddychającej wyściółce i 

miękkiej skórze licowej
• miękki wyściełany kołnierz
• komfortowa wkładka

uvex office · Półbut S1 P SRA
Cechy:
• półbut biurowy w klasycznym angielskim stylu w wersji S1 P, z naszy-

wanym ozdobnie dziurkowanym noskiem

Ochrona:
• niezawodna ochrona: odporna na przebicie stalowa wkładka 

(w modelu S1 P), stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex 
 anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
• komfortowe dopasowanie
• idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki oddychającej wyściółce i 

miękkiej skórze licowej
• miękki wyściełany kołnierz
• amortyzująca wstrząsy podeszwa z poliuretanu 
• komfortowa wkładka

uvex offi  ce · podeszwa z 
kauczuku nitrylowego
• znakomity komfort chodzenia
• właściwości antypoślizgowe
• odporność na ścieranie
• wysoka odporność na  przecięcia
• podeszwa odporna na krótko-

trwałe działanie temperatury do 
+300°C

• właściwości antystatyczne
• odporność na działanie oleju 

i benzyny
• wysoka odporność na kwasy 

i zasady

uvex offi  ce · podeszwa z 
poliuretanu
• znakomity komfort chodzenia
• właściwości antypoślizgowe
• odporność na ścieranie
• podeszwa odporna na krótko-

trwałe działanie temperatury 
do +120°C

• właściwości antystatyczne
• odporność na działanie oleju i 

benzyny
• stalowa wkładka antyprzebi-

ciowa

95419

95414
95422
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uvex motorsport Półbut S1 SRA
Nr art. 94969 94979
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiał wierzchni skóra nappa i welur skóra nappa

wyściółka z tkaniny wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 36 do 48 od 36 do 48

Obuwie ochronne
uvex motorsport

uvex motorsport · Półbut S1 SRA
Cechy:
• nowoczesny półbut ochronny S1 w stylu charakterystycznym dla 

sportów motorowych
• elastyczna gumowa podeszwa odporna na ścieranie i poślizg

Ochrona:
• niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek 

uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
• wyściółka z tkaniny, materiał wierzchni ze skóry nappa i  wyjmowana 

komfortowa wkładka z systemem kontroli wilgoci zapewniają  optymalny 
mikroklimat dzięki zastosowaniu technologii uvex climazone

• długie sznurowadła umożliwiające lepsze dopasowanie do kształtu 
stóp

• wkładka uvex hydroflex® GEL i absorbujący wstrząsy element 
 optymalnie amortyzują piętę

• miękki wyściełany kołnierz i język

Podeszwa uvex motorsport
• podeszwa z kauczuku nitrylowego
• znakomity komfort użytkownika
• właściwości antypoślizgowe
• odporność na ścieranie
• wysoka odporność na przecięcia
• podeszwa odporna na krótkotrwałe 

 działanie temperatury do +180°C
• właściwości antystatyczne
• odporność na działanie oleju i benzyny
• do pewnego stopnia odporność na 

 działanie kwasów i zasad

94979

94969
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uvex motion style Sandał S1 P SRC Sandał S1 SRC
Nr art. 69752 69758
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni zaawansowany technologicznie zaawansowany technologicznie

mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 36 do 50 od 36 do 48

uvex motion style Półbut S2 SRC Trzewik sznurowany S2 SRC
Nr art. 69788 69798
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni zaawansowany technologicznie zaawansowany technologicznie

mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 36 do 50 od 36 do 50

Obuwie ochronne
uvex motion style

uvex motion style · 
Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy:
• lekki półbut lub trzewik ochronny S2 o sportowym designie
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem 
 szybkiego zapinania (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporno-
ści na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach 
antypoślizgowych 

• niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex 
anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 

climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie oraz wkładka 
absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci 

• wykonane z zaawansowanego technologicznie mikroweluru
• przyjemne uczucie miękkości bez miejsc ucisku – z miękko wyścieła-

nym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem, który dodatkowo 
chroni przed pyłem

• antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca opty-
malną amortyzację pięty i śródstopia

uvex motion style ·
Sandał S1 P SRC/S1 SRC
Cechy:
• lekki sandał ochronny S1 P i S1 o sportowym designie
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualne dopasowanie do stopy dzięki podwójnemu zapięciu na rzep

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporno-
ści na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach 
antypoślizgowych 

• niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex 
anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa,  odporna 
na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza ela-
styczności buta (sandał S1 P)

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 

climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją 
oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci 

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścieła-
nym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca opty-
malną amortyzację pięty i śródstopia

69752
69758

69788

69798
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uvex motion style Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Nr art. 69678
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni zaawansowany technologicznie mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 36 do 48

uvex motion style Perforowany półbut S1 SRC Perforowany półbut S1 SRC
Nr art. 69988 69898
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni zaawansowany technologicznie zaawansowany technologicznie

mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 36 do 50 od 36 do 50

Obuwie ochronne
uvex motion style

uvex motion style · 
Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Cechy:
• lekki, perforowany trzewik ochronny S1 o sportowym designie
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporno-
ści na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach 
antypoślizgowych 

• niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex 
anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 

climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją 
oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci 

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścieła-
nym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca opty-
malną amortyzację pięty i śródstopia

uvex motion style · 
Perforowany półbut S1 SRC
Cechy:
• lekki, perforowany półbut ochronny S1 o sportowym designie
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczu-

lonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 

silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem 
 szybkiego zapinania

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporno-
ści na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach 
antypoślizgowych 

• niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex 
anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 

climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją 
oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci 

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścieła-
nym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca opty-
malną amortyzację pięty i śródstopia

69988

69898

69678
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388 1 Dane pomiarowe dotyczą półbuta perforowanego w rozmiarze 42.

Doskonałe we wszystkich dziedzinach
Innowacyjna seria obuwia ochronnego uvex 2 o klasie ochrony 
S3, S2 i S1 P sprosta wszystkim wyzwaniom: 
optymalna amortyzacja, ergonomiczne dopasowanie, lekkość 
i doskonała kontrola mikroklimatu zapewniają maksymalną 
wydajność w codziennej pracy i na nowo defi niują granice dla 
obuwia ochronnego.

Niezwykła lekkość 
Seria uvex 2 należy do najlżej-
szych modeli obuwia ochronnego 
S3, S2 i S1 P przeznaczonego do 
pracy w trudnym terenie. 1

1 Komfortowa wkładka
2 Podeszwa środkowa z PU
3  Podeszwa z PU lub 

gumy

Energooszczędność i lekkość.
Pomaga zredukować zmęczenie.

System amortyzacji najwyższej klasy.
Mniejsze naprężenia przy każdym 
kroku.

Niezawodna stabilność. 
Maksymalna swoboda ruchu.

Brak ucisku i wygodne dopasowanie. 
Dzięki budowie cholewy 
uvex  monoskin.

Anatomiczne dopasowanie.
Perfekcyjna optymalizacja.

Komfort chodzenia z poczuciem 
przyjemności. 
Wysoka oddychalność dzięki 
 systemowi uvex climazone.

100% ponad normę 
Dzięki absorpcji energii w  obszarze 
pięty na poziomie prawie 40 J 
obuwie ochronne uvex 2 redukuje 
wysiłek fi zyczny. 

Wielowarstwowy system amor-
tyzacji uvex 2 Multi Layer i anty-
statyczna wkładka komfortowa 
z amortyzacją pięty i śródstopia 
chronią układ mięśniowo-szkie-
letowy na twardym i trudnym 
podłożu.

Mimo wkładki odpornej na prze-
bicie (S3, S1 P) absorpcja energii 
pod piętą jest około 100% wyższa 
niż wymaga tego norma 
EN ISO 20345. 

Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2
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Wysoka elastyczność 
Nieograniczona swoboda ruchu również w pozycji klęczącej dzięki 
 elastycznej, niezawierającej metalu wkładce odpornej na przebicie. 
System szybkiego sznurowania uvex zapewnia łatwe regulowanie 
 sznurowadeł i zachowanie komfortu stóp przez cały dzień 2. 

Doskonała stabilność 
Nosek z odlewanego poliuretanu zapewnia niezawodną ochronę mate-
riału wierzchniego oraz zapobiega zużyciu i otarciom podczas  klęczenia. 
Widoczna z zewnątrz, wkomponowana w formę podeszwy część 
piętowa zapewnia stabilność, pewność w stawianiu stopy i dodatkową 
ochronę — nie pogarszając komfortu noszenia.

2 Właściwości zależą od modelu. Możliwość stosowania standardowych sznurowadeł (w zestawie).

Strona internetowa Wideo

**
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uvex 2
GTX VIBRAM® 100% wodoszczelności. 100% komfortu.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear 2

• trwała wodoszczelność i wysoka oddychalność
• skuteczne odprowadzanie ciepła 
• suchość i wygoda również w wysokich temperaturach 

i podczas intensywnej aktywności fi zycznej

1 Gumowa podeszwa VIBRAM® zawiera substancje mogące uszkodzić powłoki lakiernicze. VIBRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VIBRAM S.P.A.
2  GORE-TEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy W.L. Gore & Associates.

Mieszanka gum opracowana specjalnie dla uvex jest zoptyma-
lizowana pod kątem średnio ciężkich zastosowań w trudnych 
warunkach terenowych, a oprócz podstawowych właściwości 
podeszwy uvex 2 PU/PU charakteryzuje się dodatkowymi 
korzyściami:

uvex 2 - podeszwa kauczukowa  1
VIBRAM® – inspirowana obuwiem górskim

1  lekka jak podeszwa z PU

2   odporność na krótkotrwałe 
działanie temperatur do +300°C 
(oznaczenie HRO)

3   zwiększona odporność na 
 przecięcia

4   izolacja termiczna (oznaczenie HI, 
testowane w temperaturze +150°C)

5   podwyższona elastyczność i 
 właściwości antypoślizgowe w 
niskich temperaturach

6   lepsza odporność na działanie 
chemikaliów niż podeszwa z PU

7   możliwość dopasowania ortope-
dycznego zgodnie z niemieckimi 
przepisami DGUV 112-191 i austriac-
kimi ÖNORM Z1259

Tkanina ochronna

Materiał wierzchni

Wyściółka

Membrana GORE-TEX®

5

7

6

1

2

3

4

Tkanina ochronnaonnannnna

Materiał wierzchzchnini

Wyściółka

Membrana GORORORORE-TEE-TEE-TEE-TEXXXXX®®®®®XXXX
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uvex 2 GTX Vibram® Półbut S3 WR HI HRO SRC Trzewik sznurowany S3 WR HI HRO SRC Półbut S3 WR HI HRO SRC
Nr art. 65261 65262 65263 65271 65272 65273 65331 65332 65333
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Wyściółka laminat GORE-TEX® laminat GORE-TEX® laminat GORE-TEX®

Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2

uvex 2 GTX VIBRAM® · Półbut S3 WR HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 WR HI HRO SRC
Cechy: 
• lekki i elastyczny, wodoodporny półbut lub 

trzewik ochronny w wersji S3 WR
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• większa trwałość materiału wierzchniego 

nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z 
poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznu-
rowadła z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurowadła (6526)

• System Boa® Fit (składający się z zapięcia 
obrotowego, linki i przelotek) zapewnia 
regulację z milimetrową dokładnością, trwałe 
dopasowanie i komfort (6533)

Ochrona:
• w 100% wodoodporne dzięki wyściółce 

GORE-TEX® (oznaczenie WR)
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa 
złożona z poliuretanowej podeszwy środko-
wej o bardzo dobrych właściwościach amor-
tyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej 
podeszwy zewnętrznej VIBRAM®

• symbol HI oznacza izolację cieplną  podeszwy 
(testowane zgodnie z normą w temperaturze 
+150°C)

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na 
krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury 
na poziomie do +300°C

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki 
stabilizatorom w obszarze kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
• oddychające i wodoszczelne
• wyściółka GORE-TEX® i nowo zaprojektowa-

ne kopyto szewskie zapewniają wyjątkowy 
komfort noszenia, a oddychające materiały 
utrzymują optymalny mikroklimat

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przed-
stopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język chroniący 
przed pyłem

• zwiększona elastyczność kauczukowej 
 podeszwy VIBRAM® przy niskich tempera-
turach 

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

GORE-TEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy VIBRAM S.P.A

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

65261
65262
65263

65271
65272
65273

65331
65332
65333



392

uvex 2 VIBRAM® Półbut S3 HI HRO SRC Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC
Nr art. 65221 65222 65223 65224 65231 65232 65233 65234
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 2 VIBRAM® Półbut S2 HI HRO SRC Trzewik sznurowany S2 HI HRO SRC
Nr art. 65227 65228 65229 65220 65237 65238 65239 65230
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2

uvex 2 VIBRAM® · Półbut S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · 
Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC
Cechy:
• lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki  ochronne 

S2 i S3
• większa trwałość cholewki nad podnoskiem 

dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
• indywidualnie regulowane, elastyczne sznuro-

wadła z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa 
złożona z podeszwy środkowej o bardzo 
dobrych właściwościach amortyzujących 
oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy 
zewnętrznej VIBRAM®

• symbol HI oznacza izolację cieplną  podeszwy 
(testowane zgodnie z normą w temperaturze 
+150°C)

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na 
krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury 
na poziomie do +300°C

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki 
stabilizatorom w obszarze kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta (w modelach S3)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny 

 mikroklimat dzięki termoaktywnym materiałom 
i szerszemu odlewowi stopy wykorzystanemu 
do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie 
bezszwowej konstrukcji cholewki z wyjątko-
wo miękkiej skóry bydlęcej

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany język chroniący przed 
pyłem i kołnierz

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

65227
65228
65229
65220

65221
65222
65223
65224

65237
65238
65239
65230

65231
65232
65233
65234
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uvex 2 VIBRAM® Półbut S3 HI HRO SRC Trzewik zimowy S3 CI HI HRO SRC
Nr art. 65311 65312 65313 65303
Szerokość 10 11 12 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa ocieplana podszewka
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 2 VIBRAM® · Półbut S3 HI HRO SRC · Trzewik zimowy S3 CI HI HRO SRC
Cechy: 
• lekki i elastyczny półbut ochronny S3 lub 

zimowy trzewik ochronny (dostępny tylko o 
szerokości 12)

• większa trwałość materiału wierzchniego nad 
podnoskiem dzięki piankowej nakładce 
z poliuretanu

• System Boa® Fit (składający się z zapięcia 
obrotowego, linki i przelotek) zapewnia 
regulację z milimetrową dokładnością, trwałe 
dopasowanie i komfort (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez 

zawartości metalu – kompaktowa budowa, 
anatomiczny kształt, dobra stabilność boku, 
brak przewodnictwa cieplnego

• wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa 
złożona z podeszwy środkowej o bardzo 
dobrych właściwościach amortyzujących 
oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy 
zewnętrznej VIBRAM®

• ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI 
wg EN ISO 20345, tylko trzewik zimowy)

• symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy 
(testowane zgodnie z normą w temperaturze 
+150°C)

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na 
krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury 
na poziomie do +300°C

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki 
stabilizatorom w obszarze kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki 
z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej

• wymienna komfortowa wkładka 
 antystatyczna z systemem kontroli wilgoci 
oraz  dodatkową amortyzacją na pięcie i 
 przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język chroniący 
przed pyłem

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

Obuwie ochronne
uvex 2

VIBRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy VIBRAM S.P.A

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

6530365311
65312
65313
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uvex 2 VIBRAM® Sandał S1 P HRO SRC Perforowany półbut S1 P HRO SRC
Nr art. 65201 65202 65203 65204 65211 65212 65213 65214
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 2 VIBRAM® · Sandał S1 P HRO SRC · Perforowany półbut S1 P HRO SRC
Cechy: 
• lekki i elastyczny sandał ochronny lub perfo-

rowany półbut ochronny S1 P
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• większa trwałość materiału wierzchniego nad 

podnoskiem dzięki piankowej nakładce 
z poliuretanu

• podwójny rzep o regulowanej długości 
(sandał) lub indywidualnie regulowane, ela-
styczne sznurowadła z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła 
(półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa 
złożona z poliuretanowej podeszwy środko-
wej o bardzo dobrych właściwościach amor-
tyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej 
podeszwy zewnętrznej VIBRAM®

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na 
krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury 
na poziomie do +300°C

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki 
stabilizatorom w obszarze kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki perforo-

wanym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego techno logicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodatko-
wą amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• zwiększona elastyczność kauczukowej po-
deszwy VIBRAM® przy niskich temperaturach 

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

Obuwie ochronne
uvex 2

65201
65202
65203
65204

65211
65212
65213
65214
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uvex 2 VIBRAM® Półbut S3 HI HRO SRC Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC
Nr art. 65281 65282 65283 65284 65291 65292 65293 65294
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 2 VIBRAM® · Półbut S3 HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC
Cechy: 
• lekki i elastyczny półbut lub trzewik  ochronny 

S3
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• większa trwałość materiału wierzchniego nad 

podnoskiem dzięki piankowej nakładce 
z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznu-
rowadła z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa  podeszwa 
złożona z poliuretanowej podeszwy 
 środkowej o bardzo dobrych właściwościach 
amortyzujących oraz antypoślizgowej, 
 gumowej podeszwy zewnętrznej VIBRAM®

• symbol HI oznacza izolację cieplną  podeszwy 
(testowane zgodnie z normą w temperaturze 
+150°C)

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na 
krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury 
na poziomie do +300°C

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki 
stabilizatorom w obszarze kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego techno logicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodatko-
wą amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język chroniący 
przed pyłem

• zwiększona elastyczność kauczukowej po-
deszwy VIBRAM® przy niskich temperaturach 

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

Obuwie ochronne
uvex 2

VIBRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy VIBRAM S.P.A

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294
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Podeszwa PU/PU uvex 2 
Optymalna przyczepność na każdym kroku

Podeszwa w stylu outdoor uvex 2 PU/PU o dobrej przyczepności i z optymalną 
 amortyzacją zapewnia równowagę podczas chodzenia i stania. 

Odporne na ścieranie sekcje z poliuretanu TPU pomagają pewnie 
stawiać stopy i przyczyniają się do zapobiegania wypadkom.

Odporność na działanie oleju i benzyny. 
Odporność na krótkotrwałe działanie temperatury do +120°C.

Możliwość dopasowania ortopedycznego zgodnie z niemieckimi 
przepisami DGUV 112-191 i normą ÖNORM Z1259.

Brak substancji uszkadzających powłoki lakiernicze.

Optymalne ukształtowanie bieżnika na wysokości stawów 
zapewnia równowagę podczas stania na drabinie.

Gruby, samoczyszczący bieżnik zapewnia najlepszą 
przyczepność podczas wymagających prac na nierównym 
lub zanieczyszczonym podłożu (oznaczenie SRC).

Spełnia wymogi ESD: rezystancja skrośna < 35 MΩ.

Właściwości antypoślizgowe (SRC)
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uvex 2 Półbut S2 SRC Trzewik sznurowany S2 SRC
Nr art. 65027 65028 65029 65020 65037 65038 65039 65030
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

uvex 2 Półbut S3 SRC Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art. 65021 65022 65023 65024 65031 65032 65033 65034
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2

uvex 2 · Półbut S3 SRC/S2 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC/S2 SRC
Cechy:
• lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochron-

ne S2 i S3
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze 

• większa trwałość materiału wierzchniego 
nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce 
z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznu-
rowadła z systemem szybkiego zapinania, w 
komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomicznie zaprojektowana podeszwa 
z dwuwarstwowego poliuretanu, z grubym, 
samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą 
odpornością na poślizg

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki 
stabilizatorom w obszarze kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta (modele S3)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki 
prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z 
wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodat-
kową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język chroniący 
przed pyłem 

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

65021
65022
65023
65024

65027
65028
65029
65020

65031
65032
65033
65034

65037
65038
65039
65030
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uvex 2 Sandał S1 P SRC Perforowany półbut S1 P SRC
Nr art. 65001 65002 65003 65004 65011 65012 65013 65014
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 

uvex 2 · Sandał S1 P SRC · Perforowany półbut S1 P SRC
Cechy: 
• lekki i elastyczny sandał ochronny lub perfo-

rowany półbut ochronny S1 P
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• większa trwałość materiału wierzchniego nad 

podnoskiem dzięki piankowej nakładce z 
poliuretanu

• podwójny rzep o regulowanej długości 
 (sandał) lub indywidualnie regulowane, 
 elastyczne sznurowadła z systemem 
 szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe 
sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomicznie zaprojektowana podeszwa 
z dwuwarstwowego poliuretanu, z grubym, 
samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą 
odpornością na poślizg

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki 
stabilizatorom w obszarze kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-
wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodatko-
wą amortyzacją na pięcie i przedstopiu 

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014 
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uvex 2 Półbut S3 SRC Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art. 65081 65082 65083 65084 65091 65092 65093 65094
Szerokość 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2

uvex 2 · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy:
• lekki i elastyczny półbut lub trzewik 

 ochronny S3
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• większa trwałość materiału wierzchniego 

nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce 
z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznu-
rowadła z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomicznie zaprojektowana podeszwa 
z dwuwarstwowego poliuretanu, z grubym, 
samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą 
odpornością na poślizg

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki 
stabilizatorom w obszarze kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki 
prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z 
zastosowaniem zaawansowanego techno-
logicznie mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna 
z systemem kontroli wilgoci oraz dodat kową 
amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękki wyściełany kołnierz i język chroniący 
przed pyłem

• rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu 
damskiego kopyta szewskiego

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094
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uvex 2 xenova®  – solidne i wszechstronne

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Wytrzymałe obuwie ochronne z 
serii uvex 2 xenova® pozwala bez-
piecznie i wygodnie chodzić po 
każdej powierzchni. Obuwie uvex 
2 xenova® znakomicie sprawdza 
się w czasie pracy w pomiesz-
czeniach, jak i na zewnątrz. Zasto-
sowanie: budowa maszyn i insta-
lacji, obróbka metali, energetyka 
(wytwarzanie, dostawy i przesył), 
służby komunalne, utrzymanie 

dróg i autostrad, kolejnictwo, 
transport i logistyka, lotniska, 
niezależne wykonawstwo, usługi 
okołobudowlane oraz ogrod-
nictwo i architektura krajobrazu. 
uvex 2 xenova® —  uniwersalne 
obuwie do szero kiego spektrum 
zastosowań.

Nie zawierają metalu
Optymalne bezpieczeństwo w 
połączeniu z trwałym komfortem 
noszenia. uvex xenova® posiada 
lekkie i elastyczne elementy — 

podnosek bez zawartości metalu i 
opcjonalnie, odporną na przebicie 
wkładkę (również niezawierającą 
metalu).

Trend-setting
                       all-rounder

Wygodne i lekkie
Obuwie ochronne uvex 2 xenova® 
zostało zaprojektowane ze szcze-
gólnym naciskiem na komfort 
chodzenia. Idealna amortyzacja, 
dobra wentylacja, niska waga i 

rewelacyjne dopasowanie to efekt 
unikalnego połączenia technologii 
uvex. 

Imponująca różnorodność
Na bazie wysokogatunkowego 
czarnego mikroweluru lub skóry 
licowej seria uvex 2 xenova® 
oferuje pełną gamę klas ochrony 
— S1, S1 P, S2 i S3 — oraz im-
ponującą różnorodność stylów z 

niebieskimi, zielonymi i czerwonymi 
akcentami kolorystycznymi.

Zestawienie wszystkich modeli 
uvex 2 xenova® znajduje się na 
stronie 402.

Standard uvex climazone
Materiał wierzchni o wysokiej 
 oddychalności, siateczkowa 
 wyściółka oraz komfortowa 
wkładka z systemem odpro-
wadzania wilgoci zapewniają 
 skuteczną wentylację i przeciw-
działają nieprzyjemnemu poceniu. 

System z możliwością zmiany 
wkładek uvex o 3 grubościach 
oraz nowo zaprojektowane kopyto 
szewskie zapewniające rewela-
cyjne dopasowanie.

Lekka i wytrzymała dwuwar-
stwowa podeszwa poliuretanowa 
uvex o wysokich właściwościach 
antypoślizgowych (SRC) i z wielo-
warstwową amortyzacją.

Dodatkowe informacje 
na stronie 
www.uvex-safety.com/
uvex2xenova
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S1 95537
95538
95539

95597
95598
95599

95047
95048
95049

S1 P 95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

S1 95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059

S1 P 95581
95582
95583

S2 95577
95578
95579

95687
95688
95689

95087
95088
95089

S2 95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

S2 95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

S3 95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

S3 95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

402

uvex 2 xenova®

Zestawienie modeli

uvex 2 xenova® z materiałem wierzchnim z mikroweluru

Sandał

Sandał

Półbut perforowany

Półbut perforowany z 
systemem Boa Fit

Półbut

uvex 2 xenova® z materiałem wierzchnim ze skóry

Półbut

Trzewik sznurowany

Półbut

Trzewik sznurowany
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uvex 2 xenova® Sandał S1 SRC Sandał S1 SRC Sandał S1 SRC
Nr art. 95537 95538 95539 95597 95598 95599 95047 95048 95049
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Sandał S1 SRC
Cechy:
• lekki i nowoczesny sandał ochronny S1
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

•  podwójne, indywidualnie regulowane 
 zapięcie na rzep

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego 
poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach 
antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości 

 amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

•  miękki wyściełany język i wyłożenie cholewki

95537
95538
95539

95047
95048
95049

95597
95598
95599
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uvex 2 xenova® Sandał S1 P SRC Sandał S1 P SRC Sandał S1 P SRC
Nr art. 95531 95532 95533 95591 95592 95593 95041 95042 95043
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

uvex 2 xenova® · Sandał S1 P SRC
Cechy:
• lekki i nowoczesny sandał ochronny S1 P
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

•  podwójne, indywidualnie regulowane 
 zapięcie na rzep

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez 

zawartości metalu – kompaktowa budowa, 
anatomiczny kształt, dobra stabilność boku, 
brak przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowe-
go poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości 

 amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodat-
kową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

•  miękki wyściełany język i wyłożenie cholewki

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

95531
95532
95533

95041
95042
95043

95591
95592
95593
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uvex 2 xenova® Perforowany półbut S1 SRC Perforowany półbut S1 SRC Perforowany półbut S1 SRC
Nr art. 95547 95548 95549 95607 95608 95609 95057 95058 95059
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Perforowany półbut S1 SRC
Cechy:
•  lekki i nowoczesny, perforowany półbut 

ochronny S1
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez 

zawartości metalu – kompaktowa budowa, 
anatomiczny kształt, dobra stabilność boku, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowe-
go poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości 

 amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym, perforowanym materiałom utrzymują-
cym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej 
formie kopyta szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

•  miękki wyściełany język i wyłożenie cholewki

95547
95548
95549

95057
95058
95059

95607
95608
95609
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uvex 2 xenova® Perforowany półbut S1 P SRC
Nr art. 95581 95582 95583
Szerokość 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

uvex 2 xenova® · Perforowany półbut S1 P SRC
Cechy:
• lekki i nowoczesny, perforowany półbut S1 P
• wykonany z syntetycznych materiałów, od-

powiedni dla osób uczulonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

•  System Boa® Fit (składający się z zapięcia 
obrotowego, linki i przelotek) zapewnia 
regulację z milimetrową dokładnością, trwałe 
dopasowanie i komfort

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowe-
go poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości amorty-

zacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym, perforowanym materiałom utrzymują-
cym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej 
formie kopyta szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodat-
kową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

•  miękki wyściełany język i wyłożenie cholewki

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

95581
95582
95583
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uvex 2 xenova® Półbut S2 SRC Półbut S2 SRC Półbut S2 SRC
Nr art. 95577 95578 95579 95687 95688 95689 95087 95088 95089
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Półbut S2 SRC
Cechy:
•  lekki i nowoczesny półbut ochronny S2
• wykonany z syntetycznych materiałów, 

 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości amorty-

zacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

•  miękkie wyłożenie cholewki i wyściełany 
język chroniący przed pyłem

95577
95578
95579

95087
95088
95089

95687
95688
95689
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uvex 2 xenova® Półbut S2 SRC Półbut S2 SRC Półbut S2 SRC
Nr art. 95557 95558 95559 95647 95648 95649 95067 95068 95069
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Półbut S2 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki półbut ochronny S2 o 

 szerokim zastosowaniu
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

• wygodny system sznurowania

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości 

 amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękkie wyłożenie cholewki i wyściełany 
język chroniący przed pyłem

95557
95558
95559

95067
95068
95069

95647
95648
95649
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uvex 2 xenova® Trzewik sznurowany S2 SRC Trzewik sznurowany S2 SRC Trzewik sznurowany S2 SRC
Nr art. 95567 95568 95569 95667 95668 95669 95077 95078 95079
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy:
•  wyjątkowo lekki sznurowany trzewik 

 ochronny S2 o szerokim zastosowaniu
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

• wygodny system sznurowania

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości amorty-

zacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

•  miękki wyściełany kołnierz i język chroniący 
przed pyłem

95567
95568
95569

95077
95078
95079

95667
95668
95669
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uvex 2 xenova® Półbut S3 SRC Półbut S3 SRC Półbut S3 SRC
Nr art. 95551 95552 95553 95641 95642 95643 95061 95062 95063
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Półbut S3 SRC
Cechy:
• wyjątkowo lekki półbut ochronny S3 o 

 szerokim zastosowaniu
•  dodatkowe wzmocnienie nad podnoskiem 

wydłużające żywotność obuwia
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

• wygodny system sznurowania

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości amorty-

zacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

• miękkie wyłożenie cholewki i wyściełany 
język chroniący przed pyłem

95551
95552
95553

95061
95062
95063

95641
95642
95643
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uvex 2 xenova® Trzewik sznurowany S3 SRC Trzewik sznurowany S3 SRC Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art. 95561 95562 95563 95661 95662 95663 95071 95072 95073
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy:
•  wyjątkowo lekki sznurowany trzewik 

 ochronny S3 o szerokim zastosowaniu
• dodatkowe wzmocnienie nad podnoskiem 

wydłużające żywotność obuwia
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

• wygodny system sznurowania

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą 
widoczność

Komfort:
•  lekkość i bardzo dobre właściwości amorty-

zacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddycha-

jącym materiałom utrzymującym optymalny 
mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta 
szewskiego

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

•  miękki kołnierz i wyściełany język chroniący 
przed pyłem

95561
95562
95563

95071
95072
95073

95661
95662
95663
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uvex 2 trend – nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu 

Obuwie dodające kolorów do Twojego dnia. 
Hala montażowa, hala produkcyjna, prace w pomieszcze-
niach i na zewnątrz: w nowej linii obuwia ochronnego uvex 2 
trend wykorzystano wiele sprawdzonych technologii. Dzięki 
temu obuwie jest idealne do zróżnicowanych warunków 
pracy (S1–S3). Napiętek uvex anti-twist chroni przed skrę-
ceniem kostki, a wysokogatunkowe materiały podeszwy 
wraz ze sportową stylistyką i efektownymi kolorami zwięk-
szają zadowolenie użytkownika. Efekt: najwyższy komfort i 
bezpieczeństwo. 
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Rozwiązania orto-
pedyczne zgodne 
z DGUV 112-191* i 
ÖNORM Z1259

Trwały nadnosek**
Bezpośrednio formowany nadno-
sek z poliuretanu w wariantach S3 
skutecznie chroni cholewę przed 
zużyciem podczas wykonywania 
czynności w pozycji klęczącej.

Niezawodna ochrona przed 
skręceniem
Innowacyjny stabilizujący napiętek 
uvex anti-twist zapewnia dodat-
kową równowagę — i skutecznie 
zapobiega bolesnym skręceniom.

Sportowy design
Efektowne kolory i długie, elastyczne 
sznurowadła nadają linii uvex 2 trend 
sportowego charakteru, motywując 
zarazem do ich noszenia.  

Lepsza widoczność
Elementy odblaskowe zapewniają 
lepszą widoczność nawet w słabym 
oświetleniu, podnosząc tym samym 
poziom bezpieczeństwa.

Przyjemny mikroklimat
Oddychający mikrowelurowy 
materiał bez zawartości chromu 
gwarantuje optymalny mikroklimat 
wewnątrz buta — także podczas 
długiego noszenia.

Pierwszorzędny komfort noszenia
Podeszwa przystosowuje się 
do kształtu stopy i sprawia, że 
noszenie butów ochronnych jest 
przyjemne.

Właściwości antypoślizgowe
Ergonomiczna podeszwa przy-
stosowuje się do ruchu posuwi-
stego stopy. Nowoczesne bieżniki 
podeszwy zapewniają najlepszą 
przyczepność na prawie każdym 
podłożu.

* Wcześniej BGR 191    ** W wybranych modelach

Dodatkowe informacje 
na stronie www.uvex-
safety.com/uvex2trend

   Aff ordable 
       Quality and 
Comfort
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uvex 2 trend Sandał S1 SRC
Nr art. 69367 69368 69369
Szerokość 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

uvex 2 trend · Sandał S1 SRC
Cechy:
• sportowy sandał ochronny S1 o szerokim 

dopasowaniu
• wykonany z syntetycznych  materiałów, 

w tym oddychającego mikroweluru, 
 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

•  podwójne, indywidualnie regulowane 
 zapięcie na rzep

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  niezawodna ochrona: stalowy podnosek 

i stabilizujący napiętek uvex anti-twist 
 chroniący przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające 
 widoczność

Komfort:
•  zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddy-
chająca wyściółka i materiały wierzchnie 
z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z 
systemem odprowadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów 
ucisku – z miękko wyściełanym wyłożeniem 
cholewki i językiem

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

Obuwie ochronne
uvex 2 trend

69367
69368
69369
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uvex 2 trend Sandał S1 P SRC Sandał S1 P SRC Sandał S1 P SRC
Nr art. 69361 69362 69363 69061 69062 69063 69461 69462 69463
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Sandał S1 P SRC
Cechy:
• sportowy sandał ochronny S1 P o szerokim 

dopasowaniu
• wykonany z syntetycznych  materiałów, 

w tym oddychającego mikroweluru, 
 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

•  podwójne, indywidualnie regulowane 
 zapięcie na rzep

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  niezawodna ochrona: stalowa wkładka 

odporna na przebicie, stalowy podnosek 
i stabilizujący napiętek uvex anti-twist do 
ochrony przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające 
 widoczność

Komfort:
•  zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddy-
chająca wyściółka i materiały wierzchnie 
z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z 
systemem odprowadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów 
ucisku – z miękko wyściełanym wyłożeniem 
cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

69361
69362
69363

69461
69462
69463

69061
69062
69063
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uvex 2 trend Perforowany półbut S1 SRC Perforowany półbut S1 SRC Perforowany półbut S1 SRC
Nr art. 69377 69378 69379 69077 69078 69079 69477 69478 69479
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

uvex 2 trend · Perforowany półbut S1 SRC
Cechy:
• sportowy półbut ochronny S1 o szerokim 

dopasowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, w 

tym oddychającego mikroweluru, odpo-
wiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  niezawodna ochrona: stalowy podnosek 

i stabilizujący napiętek uvex anti-twist 
 chroniący przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowe-
go poliuretanu o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające widocz-
ność

Komfort:
•  zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddy-
chająca wyściółka i materiały wierzchnie 
z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z 
systemem odprowadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów 
ucisku – z miękko wyściełanym wyłożeniem 
cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antystatycz-
na z systemem kontroli wilgoci oraz dodat-
kową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

Obuwie ochronne
uvex 2 trend

69377
69378
69379

69477
69478
69479

69077
69078
69079
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uvex 2 trend Perforowany półbut S1 P SRC Perforowany półbut S1 P SRC
Nr art. 69381 69382 69383 69081 69082 69083
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Perforowany półbut S1 P SRC
Cechy:
• sportowy półbut ochronny S1 P o szerokim 

dopasowaniu
• wykonany z syntetycznych  materiałów, 

w tym oddychającego mikroweluru, 
 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

• System Boa® Fit (składający się z zapięcia 
obrotowego, linki i przelotek) zapewnia 
regulację z milimetrową dokładnością, trwałe 
dopasowanie i komfort

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  niezawodna ochrona: stalowy podnosek 

i stabilizujący napiętek uvex anti-twist 
 chroniący przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające 
 widoczność

Komfort:
•  zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddy-
chająca wyściółka i materiały wierzchnie 
z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z 
systemem odprowadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów 
ucisku – z miękko wyściełanym wyłożeniem 
cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

69381
69382
69383

69081
69082
69083
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uvex 2 trend Półbut S2 SRC Półbut S2 SRC Półbut S2 SRC
Nr art. 69397 69398 69399 69097 69098 69099 69497 69498 69499
Szerokość 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

uvex 2 trend · Półbut S2 SRC
Cechy:
• sportowy półbut ochronny S2 o szerokim 

dopasowaniu
• wykonany z syntetycznych materiałów, w 

tym oddychającego mikroweluru, odpo-
wiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  niezawodna ochrona: stalowy podnosek 

i stabilizujący napiętek uvex anti-twist 
 chroniący przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające 
 widoczność

Komfort:
•  zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddycha-
jąca wyściółka i materiały wierzchnie oraz 
wkładka absorpcyjna z systemem odprowa-
dzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów 
ucisku – z miękko wyściełanym wyłożeniem 
cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

Obuwie ochronne
uvex 2 trend

69397
69398
69399

69497
69498
69499

69097
69098
69099
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uvex 2 trend Półbut S3 SRC Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art. 69341 69342 69343 69351 69352 69353
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni miękka skóra licowa miękka skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

uvex 2 trend Półbut S2 SRC Trzewik sznurowany S2 SRC
Nr art. 69347 69348 69349 69357 69358 69359
Szerokość 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni miękka skóra licowa miękka skóra licowa
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52

Obuwie ochronne
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Półbut S2/S3 SRC · Trzewik sznurowany S2/S3 SRC
Cechy:
• sportowy półbut lub sznurowany trzewik 

ochronny S2 i S3 o szerokim dopasowaniu
• wszystkie materiały, z których wykonana jest 

podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze

•  odporny na brud i działanie wysokich 
 temperatur, łatwy w obsłudze system 
 sznurowania

• piankowa nakładka nad podnoskiem 
 chroniąca materiał wierzchni (model S3)

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja  skrośna 

poniżej 35 MΩ
•  niezawodna ochrona: stalowa wkładka 

odporna na przebicie (model S3), stalowy 
podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-
-twist do ochrony przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwo-
wego poliuretanu o bardzo dobrych właści-
wościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające 
 widoczność

Komfort:
•  zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddycha-
jąca wyściółka i materiały wierzchnie oraz 
wkładka absorpcyjna z systemem odpro-
wadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów 
ucisku – z miękko wyściełanym wyłożeniem 
cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antysta-
tyczna z systemem kontroli wilgoci oraz 
 dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

69341
69342
69343

69351
69352
69353

69347
69348
69349

69357
69358
69359

69357
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uvex xenova® hygiene Sandał SB A E FO SRC
Nr art. 69608
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Materiał wierzchni mikrofibra
Wyściółka wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 36 do 50

uvex xenova® hygiene Półbut S1 SRC
Nr art. 69278
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni mikrofibra
Wyściółka wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 36 do 50

Obuwie ochronne
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Sandał SB A E FO SRC
Cechy:
• lekki półbut ochronny SB w postaci buta wsuwanego na pasku
• cholewa z odpornego na rozbryzgi, łatwego w czyszczeniu materiału 

z mikrofibry, zasłaniająca całkowicie strefę śródstopia w celu ochrony 
przed wilgocią

• minimalna liczba szwów redukująca ilość miejsc, w których mogą 
powstawać zanieczyszczenia

• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób 
 uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporno-
ści na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach 
antypoślizgowych 

Komfort:
• lekkość i najlepsze właściwości amortyzacyjne – optymalna amorty-

zacja pięty i śródstopia za pomocą wkładki uvex 3D hydroflex® foam
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 

climazone: oddychająca wyściółka i materiał wierzchni oraz wkładka 
absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci

• miękko wyściełane wyłożenie cholewki

uvex xenova® hygiene · Półbut S1 SRC
Cechy:
• lekkie obuwie ochronne S1 niezawierające metalu
• cholewa z odpornego na rozbryzgi, łatwego w czyszczeniu materiału 

z mikrofibry, zasłaniająca całkowicie strefę śródstopia w celu ochrony 
przed wilgocią

• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób 
 uczulonych na chrom

• zapięcie i pasek na rzepy zapewniające indywidualną regulację

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompak towa 

budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej 
 odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych 
 właściwościach antypoślizgowych 

Komfort:
• lekkość i najlepsze właściwości amortyzacyjne – optymalna amorty-

zacja pięty i śródstopia za pomocą wkładki uvex 3D hydroflex® foam
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 

climazone: oddychająca wyściółka i materiał wierzchni oraz wkładka 
absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci

• otwory boczne zwiększające wentylację wewnątrz buta
• miękki wyściełany kołnierz i język

6960869278
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uvex xenova® hygiene Półbut S2 SRC Półbut S2 SRC Półbut S2 SRC
Nr art. 69628 69648 69658
Szerokość 11 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni mikrofibra mikrofibra mikrofibra
Wyściółka wyściółka z tkaniny wyściółka z tkaniny wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 36 do 50 od 36 do 50 od 36 do 50

Obuwie ochronne
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Półbut S2 SRC
Cechy:
• lekki półbut ochronny lub półbut wsuwany S2 

niezawierający metalu
• cholewa z odpornego na rozbryzgi, łatwego 

w czyszczeniu materiału z mikrofibry
• minimalna liczba szwów redukująca ilość 

miejsc, w których mogą powstawać zanie-
czyszczenia

• wykonany z syntetycznych materiałów, 
 odpowiedni dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest 
podeszwa nie zawierają silikonów, zmięk-
czaczy i innych substancji uszkadzających 
powłoki lakiernicze 

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliure-
tanu o najwyższej odporności na ścieranie, 
najlepszej amortyzacji i doskonałych właści-
wościach antypoślizgowych

Komfort:
• lekkość i najlepsze właściwości amortyzacyj-

ne – optymalna amortyzacja pięty i śródsto-
pia za pomocą wkładki uvex 3D hydroflex®

foam
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddy-
chająca wyściółka i materiał wierzchni oraz 
wkładka absorpcyjna z systemem odpro-
wadzania wilgoci

• miękki wyściełany kołnierz i język przeciw-
pyłowy (półbuty)

69658

69628

69648
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uvex quatro GTX
Maksymalna wytrzymałość. 
Nawet w mokrych obszarach.

Stopy pozostają suche nawet 
w ekstremalnych warunkach: 
dzięki membranie GORE-TEX®

model uvex quatro GTX jest 
wodoodporny i zachowuje 
przy tym doskonałe właści-
wości oddychające, co 
 zapewnia przyjemny mikro-
klimat wewnątrz — jest to 
idealne połączenie ochrony i 
komfortu użytkowania. 

Tkanina ochronna

Materiał wierzchni

Wyściółka

Membrana 
GORE-TEX®

GORE-TEX® — obuwie gwarantujące 
 niezrównany komfort 1

• trwała wodoszczelność i wysoka 
 oddychalność

• skuteczne odprowadzanie ciepła 

Suchość i komfort także w wysokich 
 temperaturach.

Podeszwa uvex quatro GTX 
• dwuczęściowa podeszwa PU/

kauczuk typu outdoor
• rewelacyjny komfort chodzenia 

dzięki bardzo miękkiej, amorty-
zującej podeszwie środkowej 
i twardej, gumowej podeszwie 
zewnętrznej

• wysoka odporność na przecięcia 

• podeszwa odporna na krótko-
trwałe działanie temperatury do 
+300°C

• przeznaczona do ogólnego 
stosowania na niemal wszystkich 
powierzchniach i w szerokim 
zakresie temperatur od -20°C 
do +300°C (krótkotrwale)

• odporność na większość 
 substancji chemicznych

• doskonałe właściwości antypo-
ślizgowe nawet na zaolejonych i 
wilgotnych powierzchniach

• właściwości antystatyczne
• HI, CI, HRO, SRC
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uvex quatro GTX Półbut S3 WR HI CI HRO SRC Trzewik sznurowany S3 WR HI CI HRO SRC
Nr art. 84042 84052
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Materiał wierzchni wodoodporna, mocna skóra nappa wodoodporna, mocna skóra nappa
Wyściółka laminat GORE-TEX® laminat GORE-TEX®

Rozmiar od 38 do 48 od 38 do 48

Obuwie ochronne
uvex quatro GTX

uvex quatro GTX · Półbut S3 WR HI CI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 WR HI CI HRO SRC 
Cechy:
• trwały i nowoczesny, wodoodporny, sznuro-

wany półbut lub trzewik ochronny w wersji 
S3 WR o bardzo szerokim dopasowaniu

• nieskomplikowany system wiązania odporny 
na gromadzenie się brudu

• bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z 
piankowym oblaniem chroniącym materiał 
wierzchni w obszarze palców

Ochrona:
• wodoszczelność 100% dzięki membranie 

GORE-TEX® (oznaczenie WR)
• dwukomponentowa podeszwa zbudowana 

z amortyzującej poliuretanowej podeszwy 
środkowej i wytrzymałej podeszwy gumowej 
o właściwościach antypoślizgowych

• podeszwa odporna na działanie większości 
substancji chemicznych i na przecięcia, 
która optymalnie chroni przed wysoką i niską 
temperaturą

• niezawodna ochrona: stalowa wkładka 
odporna na przebicie, stalowy podnosek 
i stabilizujący napiętek chroniący przed 
 skręceniem kostki

• symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy 
(testowane zgodnie z normą w temperaturze 
+150°C)

• oznaczenie CI oznacza izolację buta przed 
zimnem

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na 
krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury 
na poziomie do +300°C 

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddycha-
jąca wyściółka z membraną GORE-TEX® oraz 
wkładka absorpcyjna z systemem odprowa-
dzania wilgoci 

• oddychająca i wodoszczelna membrana 
GORE-TEX®

• miękki wyściełany kołnierz (trzewik), miękko 
wyściełane wyłożenie cholewki (półbut) i 
wyściełany język chroniący przed pyłem

• wyjmowana wkładka antystatyczna zapew-
niająca optymalne wsparcie stopy

  Do wymagających zastosowań, 
np. w budownictwie i usługach 
okołobudowlanych, uvex zaleca 
stalową podeszwę środkową.

GORE-TEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy W. L. GORE & Associates.

84042

84052



424

uvex quatro pro Półbut S3 SRC Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art. 84002 84012
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna, wytrzymała skóra wodoodporna, wytrzymała skóra
Wyściółka wyściółka z tkaniny wyściółka z tkaniny
Rozmiar od 38 do 50 od 38 do 50

Obuwie ochronne
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Podeszwa 
• dwuwarstwowa podeszwa typu outdoor 

wykonana z poliuretanu
• rewelacyjny komfort chodzenia dzięki  bardzo 

miękkiej podeszwie środkowej i  twardej 
podeszwie z poliuretanu

• specjalny bieżnik zapewniający wysokie 
właściwości antypoślizgowe

• wsparcie w strefie stawów
• wbudowana nakładka z PU i napiętek z 

 poliuretanu do ochrony skóry wierzchniej
• boczne stabilizatory chroniące przed 

 skręceniem
• podeszwa odporna na działanie temperatury 

do +120°C
• właściwości antystatyczne
• odporność na działanie oleju i benzyny
• brak zawartości silikonu
• samoczyszczący bieżnik

uvex quatro pro · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy:
• wytrzymały, nowoczesny sznurowany  trzewik 

lub półbut o szerokim dopasowaniu
• nieskomplikowany system wiązania odporny 

na gromadzenie się brudu

Ochrona:
• bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z 

piankowym oblaniem chroniącym materiał 
wierzchni w obszarze palców

• podeszwa w stylu outdoorowym zapew-
nia wysoką stabilność dzięki podparciu 
pięty, wsparciu w strefie stawów i grubemu 
samoczyszczącemu bieżnikowi o doskonałej 
przyczepności

• niezawodna ochrona: stalowa podeszwa 
 odporna na przebicie, stalowy podnosek 
i stabilizujący napiętek uvex anti-twist 
 chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: oddycha-
jąca wyściółka z tkaniny i wkładka absorp-
cyjna z systemem odprowadzania wilgoci 

• miękki wyściełany kołnierz (trzewik), miękko 
wyściełane wyłożenie cholewki (półbut) i 
wyściełany język chroniący przed pyłem

• antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex®

foam zapewniająca optymalną amortyzację 
pięty i śródstopia

  Do wymagających zastosowań, np. 
w budownictwie i usługach około-
budowlanych, uvex zaleca stalową 
wkładkę antyprzebiciową.

Podeszwa uvex quatro pro

84002

84012
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uvex quatro pro Zimowy trzewik sznurowany S3 CI SRC Zimowy trzewik na zamek błyskawiczny S3 CI SRC Zimowy trzewik na zamek błyskawiczny S2 CI SRC
Nr art. 84022 84032 84039
Szerokość 11 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Materiał wierzchni wodoodporna, wytrzymała skóra wodoodporna, wytrzymała skóra wodoodporna, wytrzymała skóra
Wyściółka podszewka z imitacji skóry jagnięcej podszewka z imitacji skóry jagnięcej podszewka z imitacji skóry jagnięcej
Rozmiar od 38 do 50 od 38 do 50 od 38 do 50

Obuwie ochronne
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Zimowy trzewik sznurowany S3 CI SRC · 
Zimowy trzewik na zamek S3 CI SRC/S2 CI SRC
Cechy:
• wytrzymały, nowoczesny zimowy trzewik 

sznurowany lub zapinany na zamek błyska-
wiczny S2/S3 CI o szerokim dopasowaniu

• nieskomplikowany system wiązania odporny 
na gromadzenie się brudu (84022)

Ochrona:
• bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z 

piankowym oblaniem chroniącym materiał 
wierzchni w obszarze palców

• podeszwa w stylu outdoorowym zapew-
nia wysoką stabilność dzięki podparciu 
pięty, wsparciu w strefie stawów i grubemu 
samoczyszczącemu bieżnikowi o doskonałej 
przyczepności

• niezawodna ochrona: stalowa wkładka od-
porna na przebicie (w modelach S3), stalowy 
podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-
-twist chroniący przed skręceniem kostki

• ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI 
wg EN ISO 20345)

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta 

dzięki technologii uvex climazone: ocieplana 
wyściółka o szczególnie wysokiej oddychal-
ności oraz wkładka absorpcyjna z systemem 
odpro wadzania wilgoci 

• miękko wyściełany kołnierz i język chroniący 
przed pyłem (84022)

• wygodne zakładanie i zdejmowanie dzięki 
wewnętrznemu zamkowi błyskawicznemu 
(84032, 84039)

• antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex®

foam zapewniająca optymalną amortyzację 
pięty i śródstopia

 Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.

84022

84032 84039
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uvex offroad construction Półbut S3 SRC Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art. 85983 85993
Szerokość 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni wodoodporna, wytrzymała skóra wodoodporna, wytrzymała skóra
Wyściółka wyściółka z tkaniny wyściółka z tkaniny
Rozmiary od 35 do 50 od 35 do 50

Obuwie ochronne
uvex offroad construction

uvex offroad construction · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC 
Cechy: 
• wytrzymały, nowoczesny półbut lub trzewik 

sznurowany
• nieskomplikowany system wiązania odporny 

na gromadzenie się brudu

Ochrona:
• bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z 

piankowym oblaniem chroniącym materiał 
wierzchni w obszarze palców 

• podeszwa w stylu outdoor ze stabilizacją w 
strefie stawów oraz grubym, samoczyszczą-
cym bieżnikiem o znakomitej przyczepności

• niezawodna ochrona: odporna na przebicie 
stalowa wkładka i podnosek bez zawartości 
metalu

• element odblaskowy zapewniający lepszą 
widoczność

Komfort:
• oddychająca wyściółka z tkaniny
• wyjmowana wkładka antystatyczna
• miękki wyściełany kołnierz (trzewik), miękko 

wyściełane wyłożenie cholewki (półbut) i 
wyściełany język chroniący przed pyłem

• wstawka z TPU na pięcie ułatwiająca 
 zdejmowanie trzewika

Opis podeszwy:
• dwuwarstwowa podeszwa z PU do 

 zastosowań outdoorowych
• rewelacyjny komfort użytkowania dzięki 

miękkiej podeszwie środkowej i twardej 
podeszwie z poliuretanu

• wsparcie w strefie stawów oraz wbudowana 
nakładka z poliuretanu do ochrony skóry 
wierzchniej

• odporność podeszwy na działanie 
 temperatury +120°C

• właściwości antystatyczne
• odporność na działanie oleju i benzyny
• samoczyszczący bieżnik

 Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.

85983 85993
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uvex motion 3XL Półbut S3 SRC
Nr art. 64963
Szerokość > 15
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni mikrowelur
Wyściółka dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar od 35 do 50

Obuwie ochronne
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL ·  Półbut S3 SRC
Cechy:
• wyjątkowo szeroki, innowacyjny półbut
• wykonany z syntetycznych materiałów jest 

odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
• podeszwa z poliuretanu, z możliwością 

 indywidualnego dopasowania dzięki 
 dostępnym modyfikacjom buta

• dodatkowa przestrzeń na włożenie  specjalnej 
wkładki dla diabetyków

Ochrona:
• spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 

poniżej 35 MΩ 
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawar-

tości metalu – kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, 
brak przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm 
bezpieczeństwa, odporna na przebicie 
wkładka bez zawartości metalu, która nie 
zmniejsza elastyczności buta

• wydłużony napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz ochronę 
przed skręceniem kostki

Komfort:
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki pra-

wie bezszwowej konstrukcji cholewki z zasto-
sowaniem zaawansowanego techno logicznie 
mikroweluru

• miękko wyściełane wyłożenie cholewki
• indywidualnie regulowane, elastyczne sznu-

rowadła z systemem szybkiego zapinania
• indywidualnie dobierana, antystatyczna 

wkładka EVA

 Dodatkowe informacje dotyczące tego produktu znajdują się na stronach od 332 do 337

64963
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Komfortowa wkładka uvex tune-up
Nr art. 95281 95282 95283
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Wersja certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011 certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011 certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011

w połączeniu z następującymi seriami w połączeniu z następującymi seriami w połączeniu z następującymi seriami
obuwia ochronnego uvex: obuwia ochronnego uvex: obuwia ochronnego uvex: 
uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®

Komfortowa wkładka uvex tune-up
Nr art. 95284 95285 95286
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Wersja certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011 certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011 certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011

w połączeniu z następującymi seriami w połączeniu z następującymi seriami w połączeniu z następującymi seriami
obuwia ochronnego uvex: obuwia ochronnego uvex: obuwia ochronnego uvex: 
uvex 1 sport uvex 1 sport uvex 1 sport

Komfortowa wkładka uvex tune-up
Nr art. 95287 95288 95289
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Wersja certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011 certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011 certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011

w połączeniu z następującymi seriami w połączeniu z następującymi seriami w połączeniu z następującymi seriami
obuwia ochronnego uvex: obuwia ochronnego uvex: obuwia ochronnego uvex: 
uvex 1 G2 uvex 1 G2 uvex 1 G2

Obuwie ochronne
Akcesoria · Wkładki

Komfortowa wkładka uvex tune-up
Antystatyczna wkładka profi lowana do obuwia ochronnego. Zwiększa komfort noszenia, poprawia ergonomię dzięki optymalnemu 
podparciu podbicia i przyczynia się do redukcji zmęczenia stóp.

• trzy wersje podparcia podbicia stopy: wysokie, średnie, niskie
• bardzo dobra amortyzacja zapewnia przyjemność chodzenia
• redukuje objawy zmęczenia
•  zapobiega uciskom
•  niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
•  oddychający i wchłaniający wilgoć materiał
•  działanie antybakteryjne

•  właściwości antystatyczne
•  odpowiednie do obuwia antystatycznego
•  możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C
•  certyfikat zgodności z EN ISO 20345:2011 w połączeniu 

z następującymi seriami obuwia ochronnego uvex: 
uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® i uvex 2 xenova®

Nr art. 95283
Nr art. 95286
Nr art. 95289
Rozmiary 35–52

Nr art. 95282
Nr art. 95285
Nr art. 95288
Rozmiary 35–52

Nr art. 95281
Nr art. 95284
Nr art. 95287
Rozmiary 35–52

95281
95284
95287

95282
95285
95288

95283
95286
95289
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Komfortowa wkładka climatic uvex 1 sport
• amortyzacja na całej powierzchni stopy 
• materiały o wysokim poziomie oddychalności 

i absorpcji wilgoci
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny 

ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura 

wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Nr art. 95347 95348 95349 95340
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Wersja do uvex 1, do uvex 1, do uvex 1, do uvex 1, uvex 2, uvex 2

uvex 2, uvex 2 uvex 2, uvex 2 uvex 2, uvex 2 VIBRAM®
VIBRAM®, VIBRAM®, VIBRAM®, szerokość 14 
uvex 2 xenova® uvex 2 xenova® uvex 2 xenova® nie nadaje się do butów, w których
szerokość 10 szerokość 11 szerokość 12 dokonano modyfikacji szerokości,

tylko do obuwia o fabrycznej
szerokości 14

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 G2
Nr art. 94907 94908 94909 94900
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Wersja do uvex 1 G2 do uvex 1 G2 do uvex 1 G2 do uvex 1 G2

szerokość 10 szerokość 11 szerokość 12 szerokość 14
nie nadaje się do butów, w których 
dokonano modyfikacji szerokości, 
tylko do obuwia o fabrycznej
szerokości 14

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 sport
Nr art. 95797 95798 95799 95790
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Wersja do uvex 1 sport do uvex 1 sport do uvex 1 sport do uvex 1 sport

szerokość 10 szerokość 11 szerokość 12 szerokość 14

Obuwie ochronne
Akcesoria · Wkładki

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 · uvex 2 
· uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

• amortyzacja na całej powierzchni stopy 
• materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
• perforacje zapewniające lepszą wentylację
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 G2
• ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy
• wykonana z oddychających, wchłaniających wilgoć i szybko 

 wysychających materiałów
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy
• możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C

95347

94909

95797

95348

94900

95798

95349

94907

95799

95340

94908

95790
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Komfortowa wkładka climatic uvex 2 trend
• amortyzacja na całej powierzchni stopy
• materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 business
Nr art. 95157 95158 95159
Rozmiar od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52
Wersja do uvex 1 business do uvex 1 business do uvex 1 business

szerokość 10 szerokość 11 szerokość 12

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 sport NC
Nr art. 95177 95178 95179
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Wersja do uvex 1 sport NC do uvex 1 sport NC do uvex 1 sport NC

szerokość 10 szerokość 11 szerokość 12

Komfortowa wkładka climatic uvex 2 trend
Nr art. 95187 95188 95189
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Wersja do uvex 2 trend do uvex 2 trend do uvex 2 trend

szerokość 10 szerokość 11 szerokość 12

Obuwie ochronne
Akcesoria · Wkładki

Komfortowa wkładka climatic 
uvex 1 business
• amortyzacja na całej powierzchni stopy
• materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic 
uvex 1 sport NC
• amortyzacja na całej powierzchni stopy
• materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy

  Dokładne zestawienie certyfi kowanych połączeń wymiennych wkładek z poszczególnymi modelami obuwia ochronnego 
znajduje się w opisie ogólnym na stronach od 434 do 439

95159 95179

95158 95178

95157 95177

95187 95188
95189
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Komfortowa wkładka climatic uvex 3D hydroflex® foam
Nr art. 95954 95956
Rozmiar od 38 do 50 od 35 do 50
Wersja do uvex origin, uvex quatro pro do uvex motion style, uvex xenova®  hygiene

szerokość 11

Wkładka absorpcyjna uvex hydroflex® GEL
Nr art. 95950
Rozmiar od 36 do 48
Wersja certyfikowane połączenie z produktami z serii uvex motorsport

Komfortowa wkładka climatic
Nr art. 95370
Rozmiar od 35 do 48
Wersja do uvex offroad construction

Komfortowa wkładka climatic
Nr art. 95388
Rozmiar od 38 do 48
Wersja do uvex business casual

Obuwie ochronne
Akcesoria · Wkładki

Komfortowa wkładka climatic 
uvex 3D hydroflex® foam
• pełna amortyzacja stopy dzięki dodatkowym elementom amortyzu-

jącym w strefach pięty i śródstopia gwarantuje wygodę w strefach 
szczególnie narażonych na obciążenie

• materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
• perforacje zapewniające lepszą wentylację
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic 
• amortyzacja na całej powierzchni stopy 
• materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
• perforacje zapewniające lepszą wentylację
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy

 Komfortowa wkładka climatic 
uvex hydroflex® GEL
• niezwykle wysoka zdolność absorpcji i usuwania wilgoci zapewnia 

komfortowy mikroklimat wewnątrz buta
• widoczna od góry warstwa uvex hydroflex® GEL zwiększa  skuteczność 

amortyzacji
• umieszczenie systemu amortyzacji bezpośrednio pod piętą
• właściwości antystatyczne
• podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic 
• materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne

95954
95956

95950

95388

95370
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uvex nano shoe add on 
Impregnat do ochrony obuwia przed przenikaniem wilgoci i przed plamami

Sposób działania
Preparat wodoodporny uvex nano 
shoe add on tworzy bezbarwną, 
niewidoczną warstwę na skó-
rzanej lub tekstylnej powierzchni 
wierzchniej i chroni obuwie przed 
przenikaniem wilgoci i poplamie-
niem wodą lub olejem.
Chociaż preparat nie zawiera 
nanocząsteczek, technologicz-
ny know-how wywodzi się z 
chemicznej nanotechnologii: 
impregnat uvex nano shoe add 
on tak wygładza powierzchnię 
buta, że wilgoć po prostu się po 
niej ześlizguje. Impregnacja nie 
wpływa na wygląd ani zdolność 
oddychania

powierzchni, niezależnie od tego, 
czy to zamsz, skóra licowa czy 
materiały tekstylne. Nie zawiera 
agresywnych substancji czyn-
nych, które mogłyby uszkodzić 
powierzchnię obuwia. 

Efekty stosowania
• Ochrona przed przenikaniem 

wilgoci:
przenikanie wilgoci przez zaim-
pregnowaną powierzchnię skó-
rzaną lub tekstylną jest znacznie 
mniejsze. Woda i oleje ześlizgują 
się z powierzchni obuwia.

• Zachowanie oddychalności:
impregnat uvex nano shoe add 
on nie wpływa na zdolność od-
dychania materiału wierzchniego 
obuwia. 

• Ułatwianie czyszczenia:
powierzchnie obuwia zaim-
pregnowane preparatem uvex 
nano shoe add on można łatwo 
czyścić, ponieważ plamy z wody 
i oleju nie wnikają głęboko w 
materiał.

• Trwałe przeciwdziałanie ponow-
nemu zanieczyszczeniu:
regularne stosowanie skutecz-
nie przeciwdziała ponownemu 
zanieczyszczeniu cieczami na 
bazie wody i oleju.

• Brak widocznych lub wyczuwal-
nych zmian na powierzchni:
bezbarwny impregnat uvex nano 
shoe add on nie wpływa na wy-
gląd ani strukturę powierzchni.
Impregnat uvex nano shoe add 
on nie zawiera formaldehydów, 
fenoli ani nanocząsteczek.

Stosowanie
• Dokładnie oczyścić powierzch-

nię skórzaną lub tekstylną.
• Wstrząsnąć preparat przed 

użyciem, następnie spryskać 
nim równomiernie materiał, aby 
powstała cienka warstwa na 
powierzchni (należy uważać, aby 
nie powstały krople).

• W razie potrzeby zetrzeć nad-
miar preparatu miękką ście-
reczką.

• Pozostawić do wyschnięcia w 
temperaturze pokojowej  na co 
najmniej 12 godzin.

• W celu odświeżenia postępować 
tak samo jak podczas pierwszej 
impregnacji.

uvex nano shoe add on
Nr art. 9698100
Zawartość 100 ml
Jednostka zamówienia sztuka

uvex nano shoe add in
Nr art. 9698300
Zawartość 125 ml
Jednostka zamówienia sztuka

Obuwie ochronne
uvex care system

uvex nano shoe add in
Przeciwzapachowy i przeciwgrzybiczny środek do dezynfekcji obuwia

Sposób działania
Preparat do obuwia uvex nano 
shoe add in wykorzystuje specjal-
nie opracowane technologie do 
kontrolowanego uwalniania sub-
stancji czynnych w celu uzyskania 
trwałego efektu: 
zawarte w środku do dezynfek-
cji substancje antybakteryjne i 
grzybobójcze  aktywnie i trwale 
eliminują bakterie i grzyby. Mimo, 
że preparat nie zawiera nanoczą-
steczek, wykorzystany know-how 
wywodzi się z chemicznej nano-
technologii: 

do dezynfekcji obuwia stosowane 
są tylko dopuszczone  substancje 
czynne, używane od lat w kosme-
tyce (brak formaldehydów i fenoli). 

Efekty stosowania
• Ochrona przed zapachami:

regularne stosowanie uvex nano 
shoe add in zapobiega powsta-
waniu nieprzyjemnych zapachów. 
W odróżnieniu od dezodorantów 
środek ten nie tłumi, ale zwalcza 
przyczynę zapachów – bakterie. 

• Ciągłe usuwanie nieprzyjemnego 
zapachu: 
środek przywraca neutralny 
zapach butów po ich noszeniu. 

• Eliminacja grzybów:
dermatofi ty i drożdżaki zaliczają 
się do najczęstszych przyczyn 
dolegliwości skórnych na sto-
pach (grzybica stóp). Preparat 
do obuwia uvex nano shoe add 
in eliminuje znajdujące się w 
butach grzyby i zapobiega ich 
ponownemu rozwojowi. 

Stosowanie
• Możliwość stosowania wewnątrz 

każdego obuwia.
• Spryskać wnętrze buta środkiem 

do obuwia uvex nano shoe add 
in (około 5–10 dawek) na świe-
żym powietrzu. Poczekać około 
15 minut. Po wyschnięciu obuwie 
nadaje się do użytku.

• Zalecany sposób użycia w 
przypadku mocno zużytych 
butów: stosować trzy aplikacje 
na tydzień.

• Regularne stosowanie  zapobiega 
nieprzyjemnym zapachom i 
rozwojowi grzybów.

Zasada działania preparatu nano shoe add on

Materiał wierzchni

Para wodna i ciepło

Impregnat nano shoe add on

Podeszwa lub powierzchnie wewnętrzne buta

Mikroorganizmy (np. w kroplach 
potu) są eliminowane przez sub-
stancje czynne zawarte w środku 
do dezynfekcji obuwia.

Zasada działania nano shoe add in
Kontrolowane uwalnianie bakteriobójczych środków chroniących 
przed  nieprzyjemnym zapachem stóp oraz grzybicą

Preparat nano shoe add in

WodaOleje itp.
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Obuwie ochronne NORA S5 SRC
Nr art. 94756 94766
Norma EN ISO 20345:2011 S5 SRC EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiał wierzchni PCW PCW
Rozmiar od 37 do 48 od 36 do 47

Skarpety uvex z wyściółką trykotową
Nr art. 98754
Rozmiar od 39/40 do 47/48

Obuwie ochronne
But polimerowy · Akcesoria

Obuwie ochronne NORA S5 SRC
Cechy:
• wysoki but ochronny z PCW

Ochrona:
• wolne od zmiękczaczy wpisanych na listę 

kandydacką substancji wzbudzających 
szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z 
rozporządzeniem REACH

• odporność na oleje, smary, paliwa, zasady, 
kwasy i środki dezynfekujące

• ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką 
odporną na przebicie

• wzmocnienie w obszarze palców i pięty, 
dodatkowa ochrona kostki

• właściwości antystatyczne 

Komfort:
• anatomiczny kształt zapobiega zmęczeniu 

stóp
• wysokość cholewki 33 cm (w rozmiarze 42)
• możliwość skrócenia długiej cholewki wg 

indywidualnych potrzeb
• anatomicznie wyprofilowana wkładka
• kształt ułatwiający ściąganie

Skarpety uvex z wyściółką 
trykotową
• przyjazne dla skóry
• wyjątkowo wysoki poziom absorpcji wilgoci
• możliwość prania w temperaturze 30°C
• elastyczne

94756 94766

98754



434

Obuwie ochronne
 Zestawienie

Nr art. Kolekcja EN ISO 20345 Rozmiary Produkt W
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64963 uvex motion 3XL S3 SRC 35 – 50 Półbut – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 427
65001 uvex 2 S1 P SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65002 uvex 2 S1 P SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65003 uvex 2 S1 P SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65004 uvex 2 S1 P SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65011 uvex 2 S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65012 uvex 2 S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65013 uvex 2 S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65014 uvex 2 S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65020 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65021 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65022 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65023 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65024 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65027 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65028 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65029 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65030 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65031 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65032 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65033 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65034 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65037 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65038 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65039 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65081 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65082 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65083 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65084 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65091 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65092 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65093 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65094 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65201 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65202 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65203 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65204 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65211 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65212 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65213 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65214 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65220 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65221 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65222 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65223 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65224 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65227 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65228 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65229 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65230 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65231 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65232 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65233 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65234 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65237 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65238 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65239 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65261 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65262 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65263 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65271 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65272 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65273 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65281 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65282 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65283 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65284 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65291 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65292 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65293 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65294 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65303 uvex 2 VIBRAM® S3 CI HI HRO SRC 35 – 52 Trzewik zimowy, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65311 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65312 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65313 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65331 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65332 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65333 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65500 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65507 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65508 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65509 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 368
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65530 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65537 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65538 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65539 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65540 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65547 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65548 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65549 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65560 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65567 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65568 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65569 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65570 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65577 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65578 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65579 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65657 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65658 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65659 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65667 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65668 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65669 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65671 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65672 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65673 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65681 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65682 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65683 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65901 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65902 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65903 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65904 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65921 uvex 1 sport S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65922 uvex 1 sport S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65923 uvex 1 sport S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65924 uvex 1 sport S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65937 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95177 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65938 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95178 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65939 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95179 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65940 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65941 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65942 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65943 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65944 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65947 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65948 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65949 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65957 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95177 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65958 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95178 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65959 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95179 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65961 uvex 1 sport S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65962 uvex 1 sport S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65963 uvex 1 sport S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65964 uvex 1 sport S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65970 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65971 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65972 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65973 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65974 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65977 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65978 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65979 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65980 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65987 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65988 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65989 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65990 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 86790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65991 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65992 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65993 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65994 uvex 1 sport S1 P SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65997 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 86797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65998 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 86798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65999 uvex 1 sport S1 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 86799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
68460 uvex 1 G2 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 14 94900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68467 uvex 1 G2 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 94907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68468 uvex 1 G2 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 94908 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68469 uvex 1 G2 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 94909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68490 uvex 1 G2 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 94900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68497 uvex 1 G2 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 94907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68498 uvex 1 G2 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 94908 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68499 uvex 1 G2 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 94909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

EN ISO 20345/
EN ISO 20347
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69061 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69062 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69063 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69077 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69078 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69079 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69081 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69082 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69083 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69097 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69098 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69099 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69278 uvex xenova® hygiene S1 SRC 36 – 50 Półbut, szerokość 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 420
69341 uvex 2 trend S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69342 uvex 2 trend S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69343 uvex 2 trend S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69347 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69348 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69349 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69351 uvex 2 trend S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69352 uvex 2 trend S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69353 uvex 2 trend S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69357 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69358 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69359 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69361 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69362 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69363 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69367 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69368 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69369 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69377 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69378 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69379 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69381 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69382 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69383 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69397 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69398 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69399 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69461 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69462 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69463 uvex 2 trend S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69477 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69478 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69479 uvex 2 trend S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69497 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69498 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69499 uvex 2 trend S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69608 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 36 – 50 Sandał z paskiem za piętą 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 420
69628 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 – 50 Półbut wsuwany 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69648 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 – 50 Półbut 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69658 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 – 50 Półbut 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69678 uvex motion style S1 SRC 36 – 48 Trzewik sznurowany 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
69752 uvex motion style S1 P SRC 36 – 50 Sandał 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 386
69758 uvex motion style S1 SRC 36 – 48 Sandał 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69788 uvex motion style S2 SRC 36 – 50 Półbut 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69798 uvex motion style S2 SRC 36 – 50 Trzewik sznurowany 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69898 uvex motion style S1 SRC 36 – 50 Półbut perforowany 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
69988 uvex motion style S1 SRC 36 – 50 Półbut perforowany 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
84002 uvex quatro pro S3 SRC 38 – 50 Półbut 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 424
84012 uvex quatro pro S3 SRC 38 – 50 Trzewik sznurowany 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 424
84022 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 – 50 Zimowy trzewik sznurowany 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 425
84032 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 – 50 Zimowy trzewik zapinany na zamek błyskawiczny 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 425
84039 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 – 50 Zimowy trzewik zapinany na zamek błyskawiczny 95954 ■ ■ ■ ■ 425
84042 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 – 48 Półbut – ■ ■ ■ 423
84052 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 – 48 Trzewik sznurowany – ■ ■ ■ 423
84261 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Trzewik wsuwany, szerokość 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84262 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Trzewik wsuwany, szerokość 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84263 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Trzewik wsuwany, szerokość 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84271 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84272 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84273 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84281 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Półbut, szerokość 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84282 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Półbut, szerokość 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84283 uvex 1 business S3 SRC 39 – 52 Półbut, szerokość 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84697 uvex 1 business S2 SRC 39 – 52 Półbut, szerokość 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ 380
84698   uvex 1 business S2 SRC 39 – 52 Półbut, szerokość 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ 380
84699 uvex 1 business S2 SRC 39 – 52 Półbut, szerokość 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ 380
85117 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
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85118 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85119 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85127 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85128 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85129 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85141 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85142 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85143 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85161 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85162 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85163 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85171 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85172 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85173 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85191 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85192 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85193 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85307 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85308 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85309 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85310 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85317 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85318 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85319 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85320 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85327 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85328 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85329 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85340 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85347 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85348 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85349 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85361 uvex 1 S1 P SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85362 uvex 1 S1 P SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85363 uvex 1 S1 P SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85420 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85427 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85428 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85429 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85430 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85437 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85438 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85439 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85440 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85447 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85448 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85449 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85450 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85457 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85458 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85459 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85467 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85468 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85469 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85477 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85478 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85479 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85521 uvex 1 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85522 uvex 1 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85523 uvex 1 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85524 uvex 1 S3 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85551 uvex 1 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85552 uvex 1 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85553 uvex 1 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85554 uvex 1 S3 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85607 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85608 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85617 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85618 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85627 uvex 1 ladies S2 SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85628 uvex 1 ladies S2 SRC 35 – 43 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85647 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85648 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85983 uvex offroad construction S3 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 11 95370 ■ ■ ■ ■ 426
85993 uvex offroad construction S3 SRC 35 – 50 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95370 ■ ■ ■ ■ 426
94756 Akcesoria S5 SRC 36 – 50 But polimerowy z PCW, żółty – ■ 433
94766 Akcesoria S5 SRC 36 – 47 But polimerowy z PCW, biały – ■ 433
94900 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 G2 – ■ 429
94907 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 G2 – ■ 429
94908 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 G2 – ■ 429
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94909 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 G2 – ■ 429
94969 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Półbut 95950 ■ 385
94979 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Półbut 95950 ■ 385
95041 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95042 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95043 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95047 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95048 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95049 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95057 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95058 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95059 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95061 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95062 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95063 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95067 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95068 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95069 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95071 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95072 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95073 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95077 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95078 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95079 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95087 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95088 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95089 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95102 uvex business casual S1 P SRC 38 – 48 Półbut 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95108 uvex business casual S1 SRC 38 – 48 Półbut 95388 ■ ■ ■ ■ ■ 383
95112 uvex business casual S1 P SRC 38 – 48 Półbut 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95122 uvex business casual S1 P SRC 38 – 48 Półbut 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95128 uvex business casual S1 SRC 38 – 48 Półbut 95388 ■ ■ ■ ■ ■ 383
95157 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 business, szerokość 10 – ■ 430
95158 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 business, szerokość 11 – ■ 430
95159 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 business, szerokość 12 – ■ 430
95177 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 sport NC, szerokość 10 – ■ 430
95178 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 sport NC, szerokość 11 – ■ 430
95179 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 1 sport NC, szerokość 12 – ■ 430
95187 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 2 trend, szerokość 10 – ■ 430
95188 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 2 trend, szerokość 11 – ■ 430
95189 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex 2 trend, szerokość 12 – ■ 430
95281 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95282 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95283 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95284 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, low uvex 1 sport – ■ 428
95285 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, medium uvex 1 sport – ■ 428
95286 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, high uvex 1 sport – ■ 428
95287 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, low uvex 1 G2 – ■ 428
95288 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, medium uvex 1 G2 – ■ 428
95289 Wkładki 35 – 52 Komfortowa wkładka uvex tune-up, high uvex 1 G2 – ■ 428
95340 Wkładki 35 – 52 Wkładka absorpcyjna, szerokość 14 – ■ 429
95347 Wkładki 35 – 52 Wkładka absorpcyjna, szerokość 10 – ■ 429
95348 Wkładki 35 – 52 Wkładka absorpcyjna, szerokość 11 – ■ 429
95349 Wkładki 35 – 52 Wkładka absorpcyjna, szerokość 12 – ■ 429
95370 Wkładki 35 – 48 Komfortowa wkładka climatic – ■ 431
95388 Wkładki 38 – 48 Wkładka absorpcyjna, szerokość 11 – ■ 431
95414 uvex office S1 SRA 38 – 47 Półbut – ■ 384
95419 uvex office S1 SRA 38 – 47 Półbut – 384
95422 uvex office S1 P SRA 38 – 47 Półbut – ■ 384
95531 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95532 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95533 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95537 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95538 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95539 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95547 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95548 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95549 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95551 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95552 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95553 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95557 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95558 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95559 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95561 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95562 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95563 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95567 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95568 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409

Obuwie ochronne
Zestawienie
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95569 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95577 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95578 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95579 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95581 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95582 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95583 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95591 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95592 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95593 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95597 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95598 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95599 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Sandał, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95607 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95608 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95609 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 – 52 Perforowany półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95641 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95642 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95643 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95647 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95648 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95649 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95661 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95662 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95663 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95667 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95668 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95669 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Trzewik sznurowany, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95687 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95688 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95689 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 – 52 Półbut, szerokość 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95790 Wkładki 38 – 52 Wkładka absorpcyjna, szerokość 14 – ■ 429
95797 Wkładki 35 – 52 Wkładka absorpcyjna, szerokość 10 – ■ 429
95798 Wkładki 36 – 52 Wkładka absorpcyjna, szerokość 11 – ■ 429
95799 Wkładki 37 – 52 Wkładka absorpcyjna, szerokość 12 – ■ 429
95950 Wkładki 36 – 48 Wkładka absorpcyjna uvex hydroflex® GEL – ■ 431
95954 Wkładki 38 – 50 Wkładka absorpcyjna uvex 3D hydroflex® foam – ■ 431
95956 Wkładki 35 – 50 Wkładka absorpcyjna uvex 3D hydroflex® foam – ■ 431
9698100 uvex nano shoe add on Impregnat do obuwia – 432
9698300 uvex nano shoe add in Środek do dezynfekcji obuwia – 432
98754 Akcesoria 39 – 48 Skarpety – 433

Kategorie bezpieczeństwa wg EN ISO 20345

SB Parametry obuwia ochronnego do użytku roboczego z podnoskiem o wytrzymałości na uderzenie 200 J

S1 Obszary, w których nie przewiduje się skutków wilgoci jako czynnika. Właściwości antystatyczne, absorpcja energii na pięcie, zamknięty obszar pięty oraz odporność na paliwo i olej stanowią wymagania dodatkowe.

S2 Obszary, w których można się spodziewać skutków wilgoci. Poza S1 również skóra nieprzemakalna (wodoodporna).

S3 Obszary S2, w których dodatkowo wymagana jest wkładka odporna na przebicie i podeszwa z bieżnikiem.

S5 Obszary mokre, w których wymagana jest odporność podeszwy na przebicie oraz podeszwa z bieżnikiem.



Skorzystaj z naszej wiedzy.

Akademia uvex organizuje szkolenia dla początkujących 
oraz szkolenia dokształcające związane ze środkami 
 ochrony indywidualnej oraz z bezpieczeństwem pracy.

Wszystkie proponowane przez nas szkolenia mogą być 
również przeprowadzone jako seminaria wewnętrzne lub 
fi rmowe. Na życzenie organizujemy seminaria zgodnie z 
indywidualnymi wymaganiami.

• ochrona przed promieniowaniem laserowym
• ochrona oczu (więcej informacji: strona 45)
•  korekcyjne okulary ochronne (więcej informacji: strona 340)
• ochrona słuchu
• ochrona dłoni (więcej informacji: strona 197)
• ochrona stóp
• praktyka

Więcej informacji na stronie 
uvex-academy.com                Akademia uvex to 

kompetentny partner
do prowadzenia szkoleń.
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