
Pracovné oblečenie
Ochranné odevy
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Kolekcia uvex�26
Pocit hrdosti z�toho, 
že robíte maximum pre dobrú vec

Spoločnosť uvex chráni ľudí pri práci aj športe od 
roku�1926. Sme hrdí na túto úlohu a�túto  hrdosť sme 
preniesli do kolekcie�26, ktorá je navrhnutá 
v�športovom štýle: 
jej farby v�znamení najno-
vších trendov a�špeciálne 
materiály poukazujú na 
kvalitu, s�akou dokážeme skombinovať pracovné 
 odevy a�neformálny dizajn.

Pre dámy aj pánov. Navrhnuté na nosenie s�hrdosťou.
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Kolekcia uvex�26

Mikina
Č. pol.�89447 ●●  petrolejová XS až 4XL

Materiál:  50�% bavlna, 50�% polyester, 330�g/m2

�����
Opis: • neformálny voľnočasový vzhľad v�športovom strihu so sťahovateľnou 
kapucňou • vysokokvalitné vyšívané logo na ľavom rukáve •�OEKO-TEX® 
Standard�100 

Dámske nohavice  
Č. pol.�89809 ●●  petrolejová 34 až 50

Materiál:  92�% polyamid, 8�% elastan, 178�g/m2

�����
Opis: • športový vzhľad, zúžený strih s�priedušným, nepremokavým, no zároveň 
elastickým materiálom pre vysoké pohodlie • dve stehenné vrecká a�zadné vrecko 
so zapínaním na zips •�OEKO-TEX® Standard�100 •�neobsahuje PFC

Prešívaná vesta bez rukávov   
Č. pol.�89449 ●●  petrolejová XS až 4XL

Materiál:  100�% polyester, 65�g/m2

Podšívka: 100�% polyester

�����
Opis: • teplá a�ľahká zároveň • s�vysokokvalitným vyšívaným 
logom na ľavom rukáve • bočné vrecká s�ukrytým zapínaním 
na zips a�náprsné vrecko na ľavej strane so zapínaním na zips 
•�OEKO-TEX® Standard�100 •�neobsahuje PFC

Pánske nohavice 
Č. pol.�89434 ●●  petrolejová 42 až 64, 90 až 110

Materiál: 92�% polyamid, 8�% elastan, 178�g/m2

�����
Opis: • športový vzhľad, zúžený strih s�priedušným, nepremokavým, no zároveň 
elastickým materiálom pre vysoké pohodlie • dve stehenné vrecká a�zadné vrecko so 
zapínaním na zips •�OEKO-TEX® Standard�100 •�neobsahuje PFC
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Čiapka   
Č. pol.�8945100 ●  čierna univerzálna 

veľkosť

Materiál:  100�% bavlna

	�
��
Opis: • rovný šilt s�kontrastujúcou spodnou stranou 
•�možnosť nastavenia optimálnej veľkosti

Polokošeľa  

Č. pol.�89458 pánske
Č. pol.�89459 dámske

●●  petrolejová
●●  petrolejová

XS až 6XL

Materiál:  60�% lyocell (TENCEL®), 
40�% polyester �
��

Opis: • odolný materiál TENCEL® s�optimálnym odvádzaním vlhkosti • vysokokvalitné 
vyšívané logo na ľavom rukáve • rad 3�gombíkov (89458) •�rad 4�gombíkov (89459) 
•�OEKO-TEX® Standard�100

Prešívaná bunda   
Č. pol.�89448 ●●  petrolejová XS až 4XL

Materiál:  100�% polyester
Podšívka: 100�% polyester (120�g/m²)

�����
Opis: • teplá a�ľahká zároveň • s�vysokokvalitným vyšívaným 
logom na ľavom rukáve • bočné vrecká s�ukrytým zapínaním 
na zips a�náprsné vrecko na ľavej strane so zapínaním na 
zips •�OEKO-TEX® Standard�100 •�neobsahuje PFC

Bermudy 
Č. pol.�89438 ●●  petrolejová 42 až 64

Materiál:  92�% polyamid, 8�% elastan, 178�g/m2

�����
Opis: • športový vzhľad, zúžený strih s�nepremokavým, 
no zároveň elastickým materiálom pre vysoké pohodlie • 
dve stehenné vrecká a�jedno zadné vrecko so zapínaním 
na zips •�OEKO-TEX® Standard�100 •�neobsahuje PFC

Softshellová bunda   
Č. pol.�89657 ●●  petrolejová XS až 4XL

Materiál:  Vonkajší: 85�% polyamid, 15�% elastan
Vnútorný: 100�% polyester
Prešívanie: 88�% polyester, 12�% elastan

�����

Opis: • kombinácia funkčných materiálov • časti z�odolného elastického úpletu zabezpečujú 
dobrú priedušnosť a�pohodlie počas pohybu • štyri veľké predné vrecká, dve náprsné vrecká 
a�vrecko v�hornej časti ramena, každé so zapínaním na zips •�OEKO-TEX® Standard�100

TENCEL® je registrovaná značka skupiny Lenzing.
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uvex suXXeed
Niekto tomu hovorí dobrý strih, 
funkčnosť, štýl.
My tomu hovoríme úspech.

Kolekcia uvex suXXeed triafa presne do čierne-
ho vo všetkých kategóriách: vyznačuje sa pre-
myslenou funkčnosťou, športovým vzhľadom, 
 pôsobivými kontrastmi farieb, nezvyčajnými 
 kombináciami materiálov a�strihom, ktorý padne 
ako uliaty.

Výsledné produkty svedčia rovnako dobre pá-
nom aj dámam – a�nosiť ich možno v�priemysel-
ných a�kovospracujúcich prevádzkach, ako aj pri 
voľnočasových aktivitách. Produkty z�kolekcie 
uvex suXXeed spĺňajú nároky každej aplikácie 
a�pritom neobmedzujú v�pohybe. Pánske nohavi-
ce sú teraz k�dispozícii v�zúženom aj klasickom 
strihu. Chceme docieliť absolútne dokonale pad-
núci strih a�táto snaha je neoddeliteľnou ingre-
dienciou nášho receptu na úspech.
Najlepší možný strih bez kompromisov – v�práci aj 
pri zábave.
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uvex perfeXXion
Najskôr skombinovanie farieb,
potom vypratie.

Záhradníctvo a�krajinárstvo, spracovanie dreva 
alebo spravovanie budov: tieto odvetvia preferujú 
kolekciu uvex perfeXXion. 
A�kolekcia uvex perfeXXion ponecháva možnosť 
voľby otvorenú pre všetkých. Pretože táto bohatá 
kolekcia ponúka nielen X rôznych farebných verzií, 
ale aj X rôznych detailov hotových výrobkov: 
v� závislosti od požiadaviek možno horné diely 
a�nohavice ľubovoľne kombinovať a�vytvárať rôzne 
farebné spojenia. Materiál sa vyznačuje mimo-
riadne vysokou odolnosťou v�každej situácii. Av-
šak to najdôležitejšie je, že všetky tovarové polož-
ky možno prať v�práčke.
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uvex handwerk – 
profisystem metall
Ak nemáte strach z�iskier, dokážete si podrobiť 
akýkoľvek kov 

Odevy z�kolekcií uvex protection metal a�uvex metal pro získali 
v�roku�2015 prestížne ocenenie Red Dot za dizajn.

Kolekcia uvex protection metal získala v�roku�2017 aj ocenenie German 
Design Award.

Žeravé úlomky, horúce iskry s�teplotou niekoľko sto stupňov, 
ohlušujúce škrípanie – riziká spojené s�ručným rozbrusovaním 
sú rovnako veľké ako ohňostroje, ktoré pri týchto činnostiach 
vznikajú.

Počas vývoja pracovného oblečenia a�ochranných odevov 
tejto kategórie sme úzko spolupracovali s�mnohými spoloč-
nosťami, ktoré sa venujú obrábaniu kovov, a�do vývoja výrob-
kov sme premietli odborné poznatky nadobudnuté v�praxi. 
Výsledkom sú riešenia prispôsobené na mieru: napríklad ino-
vatívna povrchová úprava odevov, ktorá poskytuje spoľahlivú 
ochranu pred iskrami a�vynikajúco odoláva opotrebovaniu. Či 
už ide o�zváranie, frézovanie, brúsenie alebo montáž: ocene-
né odevy značky uvex možno individuálne prispôsobiť tak, 
aby sa dali použiť pri rôznych aktivitách spoločností pôsobia-
cich v�kovoobrábacom priemysle.

Partner spolkového zväzu 
spoločností pôsobiacich 
v�kovospracujúcom prie-
mysle (Bundesverband 
 Metall)
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uvex new worker
 

Univerzálne pracovné oblečenie 
s�potenciálom na to, aby sa stalo 

klasikou

Po úspechu kolekcie uvex perfect prichádzame 
s�kolekciou uvex new worker – táto univerzálna 
kolekcia otestovaná v�priemyselnom prostredí 
predstavuje kombináciu všemožných kvalít: je 

funkčná a�pohodlná, moderná a�nadčasová, 
športová a�klasická.

Priliehajúce a�elastické zóny sú mimoriadne 
 ergonomické. Reflexné prvky a�vrecká v�oblasti 

kolien sú vyrobené z�rokmi overeného materiálu 
CORDURA®. Kontrastné prešívanie zaručuje 
dosiahnutie pôsobivého športového vzhľadu 

s�klasickými podtónmi.
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uvex cut
Chráni pri práci s�ostrými materiálmi

Kolekcia uvex cut chráni pred zraneniami, ku 
 ktorým by mohlo dôjsť v�prípade kontaktu 

s� čepeľami, sklenenými doskami a�obrobkami 
s�ostrými hranami. 

Tieto odolné horné diely a�nohavice sú zároveň 
mimoriadne pohodlné vďaka inovatívnemu princí-
pu obojstrannej ochrany a�použitiu bambusových 

vložiek TwinFlex® . Polyamid odolný voči oderu 
a�sklenené vlákna odolné voči prerezaniu posky-
tujú maximálnu ochranu z�vonkajšej strany, zatiaľ 

čo jemná bambusová priadza na vnútornej strane 
zaručuje optimálnu reguláciu klímy. Na tejto situá-
cii sa pritom nič nemení ani po niekoľkých cykloch 

priemyselného čistenia.

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko.
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uvex protection flash
 

Viditeľné v�noci, 
športovo-elegantné počas dňa

Prácu vonku môžete vykonávať aj napriek 
dažďu, hmle a�tme. Mimoriadne dôležité je 

zaistenie vizuálnej identifikácie prítomnosti 
osôb, a�to aj v�prípade zlej viditeľnosti.

Reflexné odevy z�kolekcie uvex protection 
flash používajú reflexné pásy s�vysokým 

 odleskom. Niektoré modely sú dokonca vyba-
vené vlastným osvetlením. Je to možné vďaka 

inovatívnemu systému svetelného navádza-
nia, ktorý sme vyvinuli v�spolupráci so spoloč-

nosťou OSRAM®. Samozrejme, kapsáčové 
nohavice a�softshellové bundy v�športovom 

štýle sa dajú nosiť aj počas dňa – veď napokon 
ich dizajn pochádza z�dielne spoločnosti uvex...
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uvex perfect
Vytvorte si svoju vlastnú kombináciu, 
a�zaistite, aby celý váš tím 
nosil rovnaké oblečenie

Sortiment kolekcie uvex perfect je rozsiahly.
A�keďže sú všetky tovarové položky navrhnuté tak, 
aby spolu dokonale ladili, všetky časti odevu možno 
poľahky kombinovať. Mimoriadna rôznorodosť farieb 
a�materiálov poskytuje veľa možností zostavenia 
správneho výsledného vzhľadu podľa vlastného 
 uváženia. 
Celé tímy môžu zvoliť odevy vhodné pre konkrétnu 
vykonávanú činnosť a�vizuálne sa odlíšiť jeden od 
druhého. Pretože certifikované ochranné odevy, 
ktoré tvoria kolekciu uvex perfect, sú prospešné 
nielen z�hľadiska bezpečnosti, ale aj z�hľadiska 
 budovania tímového ducha.
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uvex protection 
perfect multi function
Chránia, znižujú únavu, 
pohodlne sa nosia a�vyznačujú sa 
vysokou odolnosťou: ochranné 
 odevy, ktoré sú rozmanité ako 
 pracovný deň

Vysoké teploty, elektrické oblúky, chemikálie: 
ak pracujete v�priemyselnom prostredí, pohy-
bujete sa uprostred tohto všetkého a�často vás 
ohrozuje celý rad nebezpečenstiev. Avšak bez 
ohľadu na to, čo deň prinesie: náš sortiment 
z�kolekcie uvex protection perfect multi-func-
tion poskytuje optimálnu univerzálnu ochranu 
a�uľahčuje prácu vďaka zaisteniu maximálneho 
pohodlia používateľov. Elastické vložky v�zadnej 
časti a�oblasti kolien uľahčujú pohyb, zatiaľ čo 
vysoký podiel prírodných vlákien a�robustný 
úplet umožňujú odolnému materiálu dýchať.




