
Ochranné prilby
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Mimoriadna všestrannosť�– maximálne pohodlie. 
Funkčná ochranná prilba uvex�perfexxion je mimoriadne 
všestranná: môže sa používať ako pracovná prilba alebo ako 
horolezecká či cyklistická prilba, ktorá spĺňa požiadavky 
platných noriem�– vďaka ergonomicky dokonalému prispô-
sobeniu tvaru hlavy a�optimálnej regulácii klímy je jej 
 nosenie mimoriadne pohodlné.

Inovatívna ochrana hlavy. Merateľne zlepšené pohodlie používateľa.
Systém uvex�i-gonomics je synonymom maximálnej funkčnosti a�prvotriedneho pohodlia: tento inovatívny produktový 
 systém je dokonale prispôsobený ľudskej fyziognómii a�vyznačuje sa nízkou hmotnosťou a�optimálnou reguláciou klímy. 
Ochranná prilba je znateľne pohodlnejšia na nosenie�– to znamená, že váš tím bude neustále dokonale chránený a�môže 
podávať stopercentný výkon.

uvex i-gonomics

uvex perfexxion
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súly 4,7 
 Pohodlné nosenie, lepšia výkonnosť

• Testovacia metóda: váženie prilby/ 
certifikované normy 

• Výsledok testu: 628�g/3�certifikované 
normy�= 209�g

4,33

klíma 4,6
Hlava sa menej potí = vyšší 
komfort používateľa 

• Testovacia metóda: skúška odvetrávania 
v klimatickej komore

• Výsledok testu: hodnota odparovania = 65�%  

sila 3,7 
Spoľahlivá ochrana hlavy, 
 optimálne tlmenie

• Testovacia metóda: tlmenie 
 nárazov v�oblasti temena a�po 
stranách

• Výsledok testu: zostatková sila 
v�oblasti temena = 4,7�kN,
brzdné obeskorenie po stranách 
= 90�g

Zostatková sila

Brzdné oneskorenie

Index komfortu sa počíta na základe priemernej 
hodnoty (IV) sily, hmotnosti a�teploty�– 
v�rozsahu od 0 (= slabé) do 5 (= dokonalé).

Index komfortu

0

600 g

5

180 g

0

10 %

5

70 %

0

10 kN

5

3 kN

0

300 g

5

0 g
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Stručný prehľad noriem
EN�397 · EN�50365

EN�397�– Bezpečnostné prilby používané v�priemysle
Ochrana pred padajúcimi predmetmi a�následkami, ako sú napríklad poškodenie mozgu a�fraktúra lebky

Záväzné požiadavky: všetky prilby certifikované podľa 
 normy EN�397 musia spĺňať tieto požiadavky.
• tlmenie nárazov v�zvislom smere 
•  odolnosť proti prieniku (proti ostrým a�špicatým predmetom)
• ohňovzdornosť
•  pripojenie popruhu pod bradu: popruh pod bradu sa odpojí 

pri sile minimálne 150�N a�maximálne 250�N

Voliteľné požiadavky: prilba certifikovaná v�súlade s 
 normou EN�397 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však 
o�záväzné požiadavky.
• veľmi nízke teploty (–20�°C alebo –30�°C)
• veľmi vysoké teploty (+150�°C)
• elektrická izolácia (440�V)
• roztavený kov (MM)
• deformácia v�priečnom smere

EN�50365�– Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho 
 napätia
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a�pred prechodom nebezpečného elektrického prúdu hlavou

Požiadavky: 
•  Všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky v�súlade s�normou 

EN�397.
•  Ochrana pred striedavým napätím do 1000�V (striedavý 

prúd) alebo jednosmerným napätím do 1500�V (jed-
nosmerný prúd). 

•  Elektroizolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé 
časti.

•  Vetracie otvory (ak sú k�dispozícii) musia byť vyhotovené 
tak, aby nemohlo dôjsť k�náhodnému kontaktu s�dielmi pod 
napätím.

veľmi nízke teploty 
(–20�°C alebo –30�°C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

veľmi vysoké teploty 
(+150�°C)

uvex thermo boss

elektrická izolácia 
(440�V)

uvex airwing�E uvex thermo boss

roztavený kov (MM)

uvex pheos

deformácia v 
 priečnom smere



uvex pheos alpine

uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Prehľad noriem
EN�12492 · EN�14052

EN�12492�– Prilby pre horolezcov
Ochrana proti nebezpečenstvám, ktoré sa môžu vyskytovať počas horolezeckých aktivít

Požiadavky: 
•  tlmenie nárazov v�zvislom, prednom, priečnom a�dorzálnom 

smere
• odolnosť proti prieniku
•  nosný prvok (popruh pod bradu sa odpojí pri sile min. 

500�N)
•  sila nosného prvku: popruh pod bradu sa môže predĺžiť 

maximálne o�25�mm
•  účinnosť nosného prvku: prilba nesmie skĺznuť z�hlavy

EN�14052�– Vysokoúčinné prilby používané v�priemysle
Ochrana pred padajúcimi predmetmi a�nárazom v�priečnom smere, ako aj proti následnému poraneniu 
 mozgu, lebky a�krku

Záväzné požiadavky: 
• tlmenie nárazov v�zvislom a�priečnom smere
• odolnosť proti prieniku v�zvislom a�priečnom smere
•  rozpojenie upínacieho systému: popruh pod bradu sa 

 rozpojí pri sile minimálne 150�N a�maximálne 250�N
•  účinnosť upínacieho systému: počas testovania tlmenia 

nárazov a�odolnosti proti prieniku nesmie prilba spadnúť 
z�testovacej hlavy

• ohňovzdornosť

Prilba certifikovaná v�súlade s�normou EN�14052 môže 
 spĺňať tieto požiadavky, nejde však o�požiadavky záväzné.

Voliteľné:
• nízke teploty (–20�°C, –30�°C, -40�°C)
• vyššie teploty (+150�°C)
• sálajúce teplo
• elektrická izolácia
• roztavený kov (MM)
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uvex perfexxion
Nastaviteľná ochrana hlavy na zaistenie optimálneho pohodlia používateľa

Dokonalé prispôsobenie 
s�variabilným nastavením 
šírky a�výšky

Žiadna akumulácia tepla
Šesť variabilných vetracích 
otvorov zaisťuje optimálnu 
cirkuláciu vzduchu.

Flexibilné použitie
Upínací mechanizmus umožňuje 
 používať prilbu ako pracovnú prilbu 
(EN�14052), horolezeckú prilbu 
(EN�12492) alebo cyklistickú prilbu 
(EN�1078)

Vyššie pohodlie
vďaka mäkkej 

 výstelke v�interiéri 
a�vnútornej sieťke

Prilba uvex�perfexxion spĺňa všetky platné 
ochranné normy na použitie v�priemysle, pri 
 horolezectve alebo cyklistike�– a�vďaka optimali-
zovanému systému regulácie klímy a�ergonomic-
kému tvaru je jej nosenie mimoriadne pohodlné.

pracovná prilba 
(EN�14052)

cyklistická prilba 
(EN�1078)
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Ochranné prilby
uvex perfexxion

uvex perfexxion
• jedinečná kombinácia noriem EN�14052, 12492 a�1078
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových 

chráničov sluchu a�lámp uvex
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových chrá-

ničov sluchu
• ďalšie otvory na boku umožňujú pripojenie rôznych typov príslušenstva
•  spĺňa nasledujúce normy: 

EN�14052�– Vysokoúčinné prilby používané v�priemysle
EN�12492�– Prilby pre horolezcov
EN�1078�– Prilby pre cyklistov

•  šesť variabilných a�vhodne umiestnených vetracích otvorov zaručuje 
maximálne odvetrávanie

• upevňovací popruh so systémom nastavenia pomocou kolieska so zá-
padkou umožňuje variabilné nastavenie šírky a�výšky

• upevňovací popruh s�pohodlnou vnútornou sieťkou zvyšuje pohodlie
• optimálne prispôsobenie veľkosti tvaru hlavy vďaka dvom rôznym veľ-

kostiam (M a�L)
• nie je potrebný dodatočný popruh pod bradu�– jednoduchá kombinácia 

pracovnej prilby podľa normy EN�14052 a�prilby pre horolezcov 
(EN�12492)/prilby pre cyklistov (EN�1078) vďaka upínaciemu mechanizmu

súprava reflexných nálepiek uvex perfexxion
• súprava vysokoreflexných nálepiek
• bezproblémové pripevnenie
• vhodné pre ochrannú prilbu uvex�perfexxion

K�dispozícii od 
prvého štvrťroka 

2018

uvex perfexxion
Č.�pol. 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Farba biela biela s�logom biela biela s�logom čierna čierna s�logom čierna čierna s�logom
Verzia s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom
Norma EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052

EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492
EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078

Veľkosti M (52�až 57�cm) M (52�až 57�cm) L (58 až 63�cm) L (58 až 63�cm) M (52�až 57�cm) M (52�až 57�cm) L (58 až 63�cm) L (58 až 63�cm)
Balenie 1 1 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 6 6 6 6 6 6 6 6
vonkajšej škatuli

súprava reflexných nálepiek uvex perfexxion
Č.�pol. 9790.083
Balenie 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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 uvex pheos�IES
Systém IES zaručuje, že ochrana zraku zostane vždy tam, kde má byť.

Pri kombinovaní prílb a�ochrany zraku závisí poloha ochrany 
zraku od polohy škrupiny prilby. Ak sa prilba posunie v 
 dôsledku náhleho pohybu, nevyhnutne sa pohne aj tvárový 
štít, čo môže byť nebezpečné, keďže to zmení svetelné 
 podmienky.

Skratka IES znamená Integrated Eyewear System (integ-
rovaný systém ochrany zraku) a�tento názov hovorí za 
všetko: vďaka tomuto systému sa ochranné okuliare so 
straničkami uvex môžu zatlačiť nahor vnútri prilby 
uvex� pheos alebo stiahnuť nadol, aby sedeli na nose. 
 Posuvný prvok sa dá otáčať tak, aby pohyby prilby neo-
vplyvnili polohu ochrany zraku.

Integrated Eyewear System
Nosový mostík ochranných 
okuliarov so straničkami 
uvex�pheos�sa zacvakne do up-
nutia a�zaistí v�posuvnom prvku 
vnútri prilby.

Funkčnosť systému 
uvex�pheos�IES
Na prilbe sa nachádza miesto 
na odkladanie okuliarov so 
 straničkami. Ak sa vyžaduje po-
užitie ochrany zraku, možno ich 
stiahnuť nadol rýchlo a�ľahko.

Zvýšená bezpečnosť
Táto jedinečná konštrukcia zabraňuje prenosu 
rázových síl, ktoré pôsobia na prilbu, na ochranu 
zraku, takže zaručuje najlepšiu možnú ochranu 
používateľa.

Zvýšená flexibilita
Dvojité sférické zorníky ochranných okuliarov so 
straničkami uvex�pheos nielenže zaručujú široké 
zorné pole a�optimálne nasadenie, ale sú tiež 
k�dispozícii v�celej škále rôznych tónovaných 
prevedení a�povrchových úprav.

Jednoduché použitie
Upevňovací systém s�integrovanými okuliarmi so 
straničkami umožňuje bezproblémové pripájanie 
a�odpájanie ochrany zraku v�prípade potreby 
 vyčistenia alebo výmeny.

2013
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Ochranné prilby
 uvex pheos�IES · uvex pheos B · uvex pheos�B-WR

uvex pheos�IES
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu, lámp 

a�systému Integrated Eyewear System (IES) od spoločnosti uvex
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách 

(–30�°C) a�na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM�– molten metal)
• tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nasta-

venie šírky�– zároveň je k�dispozícii možnosť pripojenia ochranných okuliarov so straničkami 
uvex�pheos alebo uvex�i-works  

• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne prispôsobenie a�pohodlie

 uvex pheos B · uvex pheos�B-WR
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu a�lámp 

uvex
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách 

(–30�°C) a�na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM�– molten metal)
• tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
• štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné prispôsobenie (uvex�pheos�B)
• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nasta-

venie šírky (uvex�pheos�B-WR)
• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne prispôsobenie a�pohodlie

uvex pheos�IES
Č.�pol. 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Farba biela žltá oranžová červená modrá
Verzia s�dlhým štítkom a�systémom IES (Integrated Eyewear System) 
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
Veľkosti 55 až 61�cm 55 až 61�cm 55 až 61�cm 55 až 61�cm 55 až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

uvex�pheos�B
Č.�pol. 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Farba biela žltá oranžová červená modrá čierna
Verzia s�dlhým s�dlhým s�dlhým s�dlhým s�dlhým s�dlhým 

štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom
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
Veľkosti 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

uvex pheos�B-WR
Č.�pol. 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Verzia s�dlhým s�dlhým s�dlhým s�dlhým s�dlhým s�dlhým s�dlhým 

štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom
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
Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

2013
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uvex pheos�E · uvex pheos�E-WR
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových 

chráničov sluchu a�lámp uvex
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových chrá-

ničov sluchu
• vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (–30�°C) a�na ochranu pred striekancami 
roztaveného kovu (MM�– molten metal), zároveň je schválená na použi-
tie v�súlade s�normou EN�50365 (1000�V, striedavý prúd)

• štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné pri-
spôsobenie (uvex�pheos�E)

• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou 
umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex�pheos�E-WR)

• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne prispô-
sobenie a�pohodlie

Ochranné prilby
uvex pheos�B-S-WR · uvex pheos�E · uvex pheos�E-WR

 uvex pheos�B-S-WR
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových 

chráničov sluchu a�lámp uvex
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových chrá-

ničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (–30�°C) a�na ochranu pred striekancami 
roztaveného kovu (MM�– molten metal)

• tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie

• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou 
umožňuje variabilné nastavenie šírky 

• kratší štítok zaručuje širšie zorné pole smerom dohora
• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne 

 prispôsobenie a�pohodlie

uvex pheos�B-S-WR
Č.�pol. 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Farba biela žltá červená modrá tmavosivá čierna
Verzia s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom
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
Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

uvex pheos�E
Č.�pol. 9770.020 9770.120
Farba biela žltá
Verzia s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom
Norma EN�397 EN�397

EN�50365 EN�50365
(1000�V striedavý prúd) (1000�V striedavý prúd)
–30�°C, MM –30�°C, MM

Veľkosti 51 až 61�cm 51 až 61�cm
Balenie 1 1
Množstvo vo 25 25
vonkajšej škatuli

uvex pheos�E-WR
Č.�pol. 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Verzia s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365
(100�V striedavý prúd) (100�V striedavý prúd) (100�V striedavý prúd) (100�V striedavý prúd) (100�V striedavý prúd) (100�V striedavý prúd)
–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM

Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo vonkajšej škatuli 5 5 5 5 5 5

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Ochranné prilby
uvex pheos�E-S-WR · uvex�9780 antistatic · uvex�9780 antistatic-WR

uvex pheos�E-S-WR
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových 

chráničov sluchu a�lámp uvex
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových chrá-

ničov sluchu
• vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (–30�°C) a�na ochranu pred striekancami 
roztaveného kovu (MM�– molten metal), zároveň je schválená na použi-
tie v�súlade s�normou EN�50365 (1000�V, striedavý prúd)

• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou 
umožňuje variabilné nastavenie šírky 

• kratší štítok zaručuje širšie zorné pole smerom dohora
• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne prispô-

sobenie a�pohodlie

uvex�9780 antistatická · uvex�9780 antistatická-WR
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových 

 chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočnú požiadavku na 

ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM�– molten metal)
• vhodná na použitie bez obmedzení v�súlade so skupinami prostried-

kov�I a�II určených na použitie v�potenciálne výbušnej atmosfére 
(v�súlade so smernicou ATEX�94/9/ES)

• tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
• štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné 

 prispôsobenie (uvex�9870�antistatic)
• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou 

umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex�9870 antistatic-WR)
• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne prispô-

sobenie a�pohodlie

uvex pheos�E-S-WR
Č.�pol. 9770.031 9770.131 9770.231 9770.331 9770.431 9770.531 9770.832 9770.931
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá tmavosivá čierna
Verzia s�krátkym s�krátkym s�krátkym s�krátkym s�krátkym s�krátkym s�krátkym s�krátkym 

štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365
(1000�V, striedavý prúd) (1000�V, striedavý prúd) (1000�V, striedavý prúd) (1000�V, striedavý prúd) (1000�V, striedavý prúd) (1000�V, striedavý prúd) (1000�V, striedavý prúd) (1000�V, striedavý prúd)
–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM

Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 5 5 5 5 5 5 5 5
vonkajšej škatuli

uvex�9780 antistatická uvex�9780 antistatická-WR
Č.�pol. 9780.020 9780.030 9780.550
Farba biela biela svetlomodrá
Verzia s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

smernica ATEX smernica ATEX smernica ATEX
94/9/ES 94/9/ES 94/9/ES

Veľkosti 51 až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25
vonkajšej škatuli

9780.0309780.020 9780.550

9770.8329770.1319770.031
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Ochranné prilby
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• multifunkčná prilba pre práce vo výškach a�záchranné operácie
• kombinácia vlastností pracovných ochranných prílb (EN�397) a�požia-

daviek platných pre lezecké prilby (EN�12492)
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových 

 chráničov sluchu
• možnosti pripojenia čelových lámp, okuliarov a�ochrany tváre
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (–30�°C)
• pevne prinitovaný štvorbodový popruh pod bradu na použitie v�súlade 

s�normou EN�12492
• súčasťou balenia je popruh pod bradu (č.�pol. 9790.005) na použitie 

v�súlade s�normou EN�397
• ľahká škrupina prilby z�materiálu ABS poskytuje vysokú úroveň 

 ochrany a�trvanlivosti

• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje 
 optimálne prispôsobenie a�vysokú mieru pohodlia

• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou 
kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie 
šírky 

• kratší štítok zaručuje širšie zorné pole smerom dohora
• štandardne sa dodáva s�čiernym PU pásikom 

na zachytávanie potu (č.�pol. 9760.009); voliteľne 
je k�dispozícii aj možnosť dodania s�ľahkým pásikom na 
zachytávanie potu zo syntetickej kože (č.�pol. 9760.005)

uvex pheos alpine
Č.�pol. 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Verzia s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom
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
–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C

Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 6 6 6 6 6 6 6
vonkajšej škatuli

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Ochranné prilby
uvex pheos forest · Reflexné pásiky

Reflexná súprava uvex pheos�L
(vyberte preferovanú farbu pril-
by)

Reflexná súprava 
uvex pheos�M
• súprava vysokoreflexných nálepiek
• mimoriadne vysoký jas vďaka prizma-

tickej fólii
• bezproblémové pripevnenie
• vhodné pre všetky ochranné prilby 

uvex�pheos a�uvex�pheos�alpine

Reflexná súprava uvex pheos�L
• ochranná prilba so súpravou 

 vysokoreflexných nálepiek
• prilby sa dodávajú s�už nalepený-

mi nálepkami
• individuálne prispôsobené prilby 

nie je možné vymeniť

Súprava uvex�pheos pre pracovníkov v�lesníctve
• súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov 

v�lesníctve, pozostáva z�ochrannej prilby uvex�pheos�B-WR�9772.230, 
mušľových chráničov sluchu uvex�dBex 3000.165 a�tvárového štítu 
s�kovovou sieťkou 9790.044

• spĺňa požiadavky noriem EN�166, 1731, 352-1 a�397 a�dodatočné požia-
davky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (–30�°C)

• tvárový štít so sieťkou, ktorý sa dá zaistiť na mieste, chráni používateľa 
pred cudzími telesami a�zároveň nebráni vo výhľade 

• mušľové chrániče sluchu v�kombinácii s�ochrannou prilbou zaisťujú 
komplexnú ochranu

• tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou 

umožňuje variabilné nastavenie šírky 

  Poznámka:
V�prípade používania súpravy bez ochrany sluchu sa vyžaduje použitie 
dodatočných adaptérov na pripojenie tvárového štítu (č.�pol. 
9790.042).

Reflexná súprava uvex pheos�M
Č.�pol. 9790.018
Balenie 1

  Obráťte sa na našu bezplat-
nú servisnú poradenskú linku 
na čísle +421 517 732 138.

Reflexná súprava uvex pheos�L
Č.�pol. Farba Verzia
9772.026 biela uvex�pheos�B s�reflexnou nálepkou
9772.126 žltá uvex�pheos�B s�reflexnou nálepkou
9772.226 oranžová uvex�pheos�B s�reflexnou nálepkou
9772.326 červená uvex�pheos�B s�reflexnou nálepkou
9772.526 modrá uvex�pheos�B s�reflexnou nálepkou
9772.926 čierna uvex�pheos�B s�reflexnou nálepkou
9772.035 biela uvex�pheos�B-WR s�reflexnou nálepkou
9772.138 žltá uvex�pheos�B-WR s�reflexnou nálepkou
9772.236 oranžová uvex�pheos�B-WR s�reflexnou nálepkou
9772.538 modrá uvex�pheos�B-WR s�reflexnou nálepkou
9772.936 čierna uvex�pheos�B-WR s�reflexnou nálepkou
9772.038 biela uvex�pheos�B-S-WR s�reflexnou nálepkou
9772.137 žltá uvex�pheos�B-S-WR s�reflexnou nálepkou
9772.537 modrá uvex�pheos�B-S-WR s�reflexnou nálepkou
9770.026 biela uvex�pheos�E s�reflexnou nálepkou
9770.126 žltá uvex�pheos�E s�reflexnou nálepkou
9770.036 biela uvex�pheos�E-WR s�reflexnou nálepkou
9770.136 žltá uvex�pheos�E-WR s�reflexnou nálepkou

Súprava uvex�pheos pre pracovníkov v�lesníctve
Č.�pol. 9774.233
Verzia kompletná súprava na prácu v�lesníctve
Norma EN�397, EN�1731, EN�352-1, EN�166

–30�°C
Farba oranžová 
Veľkosti 52�až 61�cm
Balenie 1
Množstvo vo 25
vonkajšej škatuli

Jednotlivé časti súpravy uvex�pheos pre pracovníkov v�lesníctve
Č.�pol. Balenie
9790.040 Konzola pre prilbu 1�ks
9790.044 Tvárový štít so sieťkou (kovovou) alebo 1�ks
9790.043 Tvárový štít so sieťkou (nylonovou) 1�ks
3000.165 Mušľové chrániče sluchu uvex�dBex�3000H 1�pár

s�pripojením na prilbu
9790.042 Adaptér (na pripojenie bez mušľových 1�pár

chráničov sluchu pre prilbu)

9790.018

9774.233
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Ochranné prilby
uvex airwing�B · uvex airwing�B-WR · uvex super boss

uvex airwing�B · uvex airwing�B-WR
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov a�mušľových 

chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových 

 chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (–30�°C)
• tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie

• štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné 
 prispôsobenie (uvex�airwing�B)

• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou 
umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex�airwing�B-WR)

• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne 
 prispôsobenie a�pohodlie

uvex super boss
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov a�mušľových 

chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových 

 chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (–20�°C)
• štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné 

 prispôsobenie 
• nastaviteľné postranné vetracie štrbiny
• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne 

 prispôsobenie a�pohodlie

uvex airwing�B
Č.�pol. 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Verzia s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Veľkosti 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

uvex airwing�B-WR
Č.�pol. 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Verzia s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

uvex super boss
Č.�pol. 9750.020 9750.120 9750.520
Farba biela žltá modrá
Verzia s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

–20�°C –20�°C –20�°C
Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25
vonkajšej škatuli

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920

9750.020 9750.5209750.120
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Ochranné prilby
 uvex airwing�B-S · uvex airwing�B-S-WR · uvex thermo boss

uvex airwing�B-S · uvex airwing�B-S-WR
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov a�mušľových 

chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových 

 chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (–30�°C)
• tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie

• štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné 
 prispôsobenie (uvex�airwing�B-S)

• upevňovací popruh s�nastavovaním pomocou kolieska so západkou 
umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex�airwing�B-S-WR)

• kratší štítok zaručuje širšie zorné pole smerom dohora
• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne 

 prispôsobenie a�pohodlie

 uvex thermo boss
• ochranná prilba s�otvormi na pripojenie tvárových štítov a�mušľových 

chráničov sluchu 
• škrupina prilby je vyrobená zo žiaruvzdorného polykarbonátu a�je 

vhodná na použitie v�prostrediach s�vysokými teplotami
• bočné adaptéry s�euro-otvormi (30�mm) na pripojenie mušľových 

 chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN�397 a�dodatočnú požiadavku (440�V, 

 striedavý prúd) +150�°C
• štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné pri-

spôsobenie 
• šesťbodové pripojenie s�textilným pásikom zaisťuje optimálne prispô-

sobenie a�pohodlie

uvex airwing�B-S
Č.�pol. 9762.021 9762.121 9762.221 9762.321 9762.421 9762.521
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Verzia s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Veľkosti 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm 51 až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

uvex airwing�B-S-WR
Č.�pol. 9762.031 9762.131 9762.231 9762.331 9762.431 9762.531
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Verzia s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

uvex thermo boss
Č.�pol. 9754.000 9754.100 9754.300
Farba biela žltá červená
Verzia s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

+150�°C +150�°C +150�°C
440�V, striedavý prúd 440�V, striedavý prúd 440�V, striedavý prúd

Veľkosti 52�až 61�cm 52�až 61�cm 52�až 61�cm
Balenie 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25
vonkajšej škatuli

9754.000 9754.3009754.100

9762.021 9762.121 9762.221

9762.331 9762.431 9762.531
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Ochranné prilby
 Systém na pripojenie tvárového štítu uvex�pheos

 Tvárový štít uvex pheos
• polykarbonátové tvárové štíty s�technológiou 

povrchovej úpravy uvex�supravision�excellence
• k�dispozícii s�dvoma alternatívnymi systéma-

mi upevnenie: mechanické páčky alebo auto-
matické magnetické uzamykanie

• tvárové štíty 9906.002 a�9906.003 sú kom-
patibilné s�ochrannými prilbami uvex pheos 
E-S-WR a�uvex�pheos�B-S-WR, ako aj s 
ochrannou prilbou uvex�pheos�alpine na prá-
cu vo výškach (adaptér pre tvárový štít s č. 
pol. 9790.067 sa vyžaduje v�prípade kombi-
nácie s�ochrannou prilbou uvex�pheos�alpine)

• tvárové štíty uvex�pheos�SLB 1 a�uvex pheos 
SLB�2 sa dajú kombinovať s�ochrannou pril-
bou uvex�pheos�E-S-WR

• tvárový štít 9906.002 sa dá kombinovať s 
mušľovými chráničmi sluchu uvex�pheos�K2H 
(mechanickými), č.�pol.�2600.204

• tvárový štít 9906.003 sa dá kombinovať s 
mušľovými chráničmi sluchu uvex�pheos 
K2H�magnet, č.�pol. 2600.205

• zorníky sa dajú vymieňať
• spĺňa požiadavky noriem EN�166 a�EN�170, 

zároveň je certifikovaný pre kategórie použi-
tia�3 (kvapaliny) a�9 (roztavené kovy a�horúce 
tuhé látky)

• tvárové štíty uvex pheos�SLB�1 (č. pol. 
9906.005 a�č.�pol.�9906.006) sú certifikova-
né v�súlade s�normou GS-ET�29 ako tvárové 
štíty triedy�1 na ochranu pred elektrickými 
oblúkmi (4�kA)

• tvárové štíty uvex pheos�SLB�2 (č. pol. 
9906.007 a�č.�pol.�9906.008) sú certifikova-
né v�súlade s�normou GS-ET�29 ako tvárové 
štíty triedy�2 na ochranu pred elektrickými 
oblúkmi (7�kA)

 Prilba nie je súčasťou balenia!

uvex pheos uvex pheos magnetic
Č.�pol. 9906.002 9906.003
Náhradné zorníky 9906.013 9906.013
Verzia uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s�mechanickými páčkami s�magnetickými páčkami
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám čierny čierny

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorníky polykarbonátové číre polykarbonátové číre

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE�0196

Balenie 1 1

uvex pheos�SLB�1 uvex pheos�SLB�1 magnetic
Č.�pol. 9906.005 9906.006
Náhradné zorníky 9906.012 9906.012
Verzia uvex supravision excellence uvex supravision excellence

certifikované ako tvárové štíty triedy�1 na ochranu pred certifikované ako tvárové štíty triedy�1 na ochranu
elektrickými oblúkmi, s�mechanickými páčkami pred elektrickými oblúkmi, s�magnetickými páčkami

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám čierny čierny

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorníky polykarbonátové číre polykarbonátové číre

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B�8-1-0�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B�8-1-0�9�KN�CE�0196

Balenie 1 1

uvex pheos�SLB�2 uvex pheos�SLB�2 magnetic
Č.�pol. 9906.007 9906.008
Náhradné zorníky 9906.017 9906.017
Verzia uvex supravision excellence uvex supravision excellence

certifikované ako tvárové štíty triedy�2 na ochranu certifikované ako tvárové štíty triedy�2 na ochranu
pred elektrickými oblúkmi pred elektrickými oblúkmi
s�mechanickými páčkami a�ochranou brady s�magnetickými páčkami a�ochranou brady

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám čierny čierny

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorníky polykarbonátové modré polykarbonátové modré

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B�8-2-0�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B�8-2-0�9�KN�CE�0196

Balenie 1 1

9906.005
9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006
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Systém na pripojenie tvárového štítu uvex�pheos

 Systém na pripojenie tvárového štítu 
uvex�pheos

Adaptér pre tvárový štít Adaptér na prilbu
Č.�pol. 9790.067 9790.078
Verzia na použitie v�kombinácii s Adaptér na prilbu pre mušľové chrániče

ochrannou prilbou uvex pheos alpine sluchu
na prácu vo výškach uvex pheos�K2H magnet (2600.205)
(tvárový štít nie je súčasťou balenia)

Balenie 1 1�pár

Filter na ochranu pred oslnením/kryt na Vrecko z�mikrovlákna
ochranu pred dažďom

Č.�pol. 9790.074 9954.326
Verzia na ochranu pred slnkom a�dažďom; plátenné vrecko na skladovanie a�pre

nemožno kombinovať s pravu
tvárovými štítmi uvex�pheos�SLB 1 a tvárovými štítmi uvex a�prilbami uvex,
uvex�pheos�SLB�2 čierna

Balenie 1 1

 Tvárové štíty uvex�pheos v�kombinácii s�ochrannými prilbami uvex

Č.�pol. Rám tvárového štítu Štít Ochrana Vhodné prilby Mušľové chrániče sluchu

9906.002 mechanický polykarbonát, číry pred mechanickými 
vplyvmi 
(napr.�iskry, úlomky)

všetky prilby 
uvex�pheos�s 
 krátkym štítkom

uvex pheos alpine 
(s�adaptérom pre 
tvárový štít 
9790.067)

2600.204

9906.003 magnetický polykarbonát, číry pred mechanickými 
vplyvmi 
(napr.�iskry, úlomky)

2600.205

9906.005 mechanický polykarbonát, číry 
s�filtrom na 
 pohlcovanie ultra-
fialového žiarenia

pred elektrickými 
oblúkmi do 4�kA 
 (kiloampéry)

uvex pheos 
E-S-WR na vyžiadanie.

9906.006 magnetický polykarbonát, číry 
s�filtrom na 
 pohlcovanie ultra-
fialového žiarenia

pred elektrickými 
oblúkmi do 4�kA 
 (kiloampéry)

9906.007 mechanický polykarbonát, 
 modrý s�filtrom na 
pohlcovanie ultra-
fialového žiarenia a 
častou na ochranu 
brady

pred elektrickými 
oblúkmi do 7�kA 
 (kiloampéry)

9906.008 magnetický polykarbonát, 
 modrý s�filtrom na 
pohlcovanie ultra-
fialového žiarenia a 
častou na ochranu 
brady

pred elektrickými 
oblúkmi do 7�kA 
 (kiloampéry)

9790.067

9790.074

9954.362

9790.078
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Tvárové štíty uvex

 uvex�9790
• robustný polykarbonátový tvárový štít pre pracovné ochranné prilby 

uvex a�mušľové chrániče sluchu�2H, uvex�3H a�uvex�3200H
• na použitie prilby v�kombinácii s�tvárovým štítom sa vyžadujú dodatočné 

adaptéry (č.�pol.�9924.010)

  Prilba, konzola pre prilbu a�mušľové chrániče sluchu nie sú súčasťou 
balenia.

uvex�9725 · uvex�9726
• polykarbonátové a�acetylcelulózové tvárové štíty so špeciálne vyvinu-

tými adaptérmi na pripojenie do postranných otvorov prilby
• ľahko vymeniteľné zorníky
• nekompatibilné s�mušľovými chráničmi sluchu

  Prilba nie je súčasťou balenia!

Zorníky
Č.�pol. 9790.048
Verzia bez povrchovej úpravy

Klasifikácia�8, ochrana pred pôsobením elektrických oblúkov
Norma EN�166, EN�170
Zorníky polykarbonátové číre, UV�400

2C-1,2�W�1�A�89�CE
Balenie 1

Konzola pre prilbu
Č.�pol. 9790.047
Rám čierny

EN�166�389�A�CE
Balenie 1

Adaptér
Č.�pol. 9924.010
Verzia Adaptér na pripojenie

bez mušľových chráničov sluchu
Balenie 1

Tvárové štíty
Č.�pol. 9725.514 9726.014
Náhradné zorníky 9050.517 9723.017
Verzia úprava antifog na vnútornej strane bez povrchovej úpravy

Hrúbka materiálu: 1�mm Hrúbka materiálu: 1�mm
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám čierny čierny

W�166�3-F�DIN�CE�0196 W�166�3-B�DIN�CE�0196
Zorníky acetylcelulózové číre, UV�380 polykarbonátové číre, UV�400

W�1�FN�DIN�CE W�1�B�DIN�CE
Balenie 1 1

9790.047

9790.048
9924.010

9725.514
9726.014



113

Ochranné prilby
Ochrana tváre · Ochranné okuliare s�panoramatickými sklami a�konzolou pre prilbu

uvex�9705 · uvex�9706
• acetylcelulózový tvárový štít s�integrovaným 

krytom čela
• ľahko vymeniteľné zorníky
• nemôže sa kombinovať s�ochrannými prilbami
• mechanizmus s�vyklápaním dohora a�plynu-

lým nastavovaním
• veľkosť možno poľahky prispôsobiť veľkosti 

hlavy pomocou otočného zaisťovacieho prvku

uvex�9707 · uvex�9708
• acetylcelulózový tvárový štít s�integrovaným 

krytom čela a�dodatočným krytom na ochra-
nu hlavy vyrobeným z�polystyrénu odolného 
voči nárazom

• ľahko vymeniteľné zorníky
• mechanizmus s�vyklápaním dohora a�plynu-

lým nastavovaním
• veľkosť možno poľahky prispôsobiť veľkosti 

hlavy pomocou otočného zaisťovacieho prvku

Tvárové štíty
Č.�pol. 9705.014 9706.514 9707.014 9708.514
Náhradné zorníky 9060.017 9050.517 9060.017 9050.517
Verzia bez povrchovej úpravy úprava antifog na bez povrchovej úpravy úprava antifog na

vnútornej strane vnútornej strane
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám čierny čierny čierny čierny

W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196
Zorníky acetylcelulózové číre, acetylcelulózové číre, acetylcelulózové číre, acetylcelulózové číre,

UV�380 UV�380 UV�380 UV�380
W�1�F�DIN�CE W�1�FN�DIN�CE W�1�F�DIN�CE  W�1�F�DIN�CE  

Balenie 1 1 1 1

Okuliare uvex s�konzolou 
pre prilbu

  Prilba a�mušľové chrániče sluchu nie sú sú-
časťou balenia!

  Na pripojenie okuliarov bez mušľových 
 chráničov sluchu sa vyžadujú dodatočné 
adaptéry: Č.�pol.�9924.010

uvex ultrasonic
Č.�pol. 9302.510
Verzia uvex supravision extreme

obmedzené odvetrávanie
Norma EN�166, EN�170
Rám modrý, sivý

W�166�349�B�CE
Zorníky polykarbonátové číre, UV�400

2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE
Balenie 4

uvex ultravision
Č.�pol. 9301.544
Verzia úprava antifog
Norma EN�166, EN�170
Rám transparentný sivý

W�166�34�F�CE
Zorníky acetylcelulózové číre, UV�380

2-1,2�W�1�FN�DIN�CE
Balenie 1

9705.014 9707.014

9706.514 9708.514

9301.544

9302.510
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Príslušenstvo

9790.065
s�ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou 
balenia)

Zimná čapica uvex · Kukla uvex
• zimná čapica na použitie vo všetkých prilbách uvex
• vonkajší materiál odolný proti vetru a�neprepúšťajúci vodu
• reflexný pásik po celom obvode
• postranná sieťka (v�oblasti ucha) zvyšuje schopnosť používateľa vnímať 

okolité prostredie
• hrejivá flísová podšívka
• kukla uvex je ideálnym doplnkom k�zimnej čapici�– sklopné zapínanie 

na suchý zips umožňuje plynulé nastavenie veľkosti

Ochrana krku uvex
Ochrana krku uvex s�chladivým efektom
• ochrana krku uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a 

 slnečným žiarením
• na použitie so všetkými prilbami uvex
• integrované upínanie�9772.002 umožňuje pripnúť ochranu krku vnútri 

škrupiny prilby uvex�pheos
• ochrana krku s�chladivým efektom: ochrana pred slnečným žiarením, 

chladenie prostredníctvom odparovania po dobu dvoch až ôsmich 
 hodín, antibakteriálne vlastnosti

Papierové čapice · Zimné čapice
Papierová čapica Zimné čapice

Č.�pol. 9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012
Verzia Hygienické čapice vyrobené z Zimná čapica na Zimná čapica Zimná čapica Zimná čapica na

mäkkého, pohodlného nosenie pod na nosenie na nosenie nosenie pod prilbou
flísu pre návštevníkov prilbou, pletené (WIN) pod prilbou pod prilbou pletené (Alaska)

Farba biela čierna čierna čierna čierna
Veľkosti univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť S až M L až XL univerzálna veľkosť
Balenie 100 10 10 10 10
Množstvo vo 800 10 10 10 10
vonkajšej škatuli

9790.076
s�ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou 
 balenia)

9790.075
s�ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou 
balenia)

Zimná čapica uvex Kukla uvex Ochrana krku uvex Ochrana krku uvex s�chladivým efektom
Č.�pol. 9790.065 9790.068 9790.066 9790.075 9790.076 9790.086
Verzia polyester/flís polyester/flís flís polyester polyester polyester
Farba reflexná žltá reflexná oranžová čierna oranžová žltá žltá
Veľkosti univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 10 10 10 50 50 50
vonkajšej škatuli

9790.086
s�ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)9790.068

9790.066

9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012

9790.086
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Príslušenstvo

Príslušenstvo pre uvex super boss 
a�uvex thermo boss

Upevňovací popruh pre uvex Pásik na zachytávanie potu pre
super boss a�uvex thermo boss modely uvex super boss a

uvex thermo boss
Č.�pol. 9790.000 9790.004
Verzia šesťbodový textilný popruh koža

s�pásikom na zachytávanie potu
Balenie 1 1
Množstvo vo 10 10
vonkajšej škatuli

Príslušenstvo pre uvex�pheos�IES
Upevňovací popruh IES Pásik na zachytávanie potu pre
pre uvex�pheos upevňovací popruh IES

Č.�pol. 9772.001 9760.007
Verzia plastový upevňovací popruh textilný/penový materiál

s�upnutím pre uvex�pheos
Balenie 1 1
Množstvo vo 10 10
vonkajšej škatuli

Príslušenstvo pre uvex�pheos�E-WR 
a�uvex�pheos�alpine

Upevňovací popruh Upevňovací popruh
pre uvex pheos�E-WR pre uvex pheos alpine

Č.�pol. 9760.012 9760.011
Verzia šesťbodový textilný popruh šesťbodový textilný popruh

s�pásikom na zachytávanie potu s�pásikom na zachytávanie potu
Balenie 1 1
Množstvo vo  10 10
vonkajšej škatuli

Pásik na zachytávanie potu pre Výstelka s�kolieskom
modely uvex pheos alpine so západkou
a�uvex pheos�E-WR

Č.�pol. 9760.009 9760.014
Verzia polyuretán, koža polyester
Balenie 1 10
Množstvo vo  10 10
vonkajšej škatuli

Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex airwing 
a�uvex�9780 antistatic

Upevňovací popruh pre Upevňovací popruh pre uvex
uvex pheos a�uvex airwing pheos a�uvex airwing s�kolieskom
so štandardným vybavením západkou (nie pre

uvex�pheos�E-WR)
Č.�pol. 9760.000 9760.001
Verzia šesťbodový textilný popruh

s�pásikom na zachytávanie potu
Balenie 1 1
Množstvo vo  10 10
vonkajšej škatuli

Upevňovací popruh pre Pásik na zachytávanie potu pre
uvex�9780 antistatická uvex pheos, uvex pheos alpine,
s�kolieskom so západkou uvex�9780 antistatic a

uvex airwing
Č.�pol. 9780.001 9760.005
Verzia šesťbodový textilný popruh syntetická koža

s�pásikom na zachytávanie potu
Balenie 1 1
Množstvo vo  10 10
vonkajšej škatuli

9760.000

9760.0119760.012

9760.001

9780.001

9790.000
9790.004

9772.001

9760.007

9760.009 9760.014

9760.005
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Príslušenstvo

Príslušenstvo pre modely uvex pheos, uvex 
pheos alpine, uvex airwing, uvex�9780 
 antistatic, uvex super boss a�uvex thermo 
boss

Kožené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre pheos�IES
pheos�E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss a
uvex thermo boss

Č.�pol. 9790.005
Verzia robustné kožené vyhotovenie s�plastovými očkami, možnosť nastavenia

dĺžky
Balenie 10
Množstvo vo 10
vonkajšej škatuli

Vetvené popruhy pod bradu Kožený popruh pod bradu pre
pre modely uvex airwing uvex pheos�IES a

uvex�9780 antistatická
Č.�pol. 9790.007 9790.035
Verzia textilný pásik s�gombíkovými robustné kožené vyhotovenie s

rýchloupínačmi s�plastovými plastovými očkami,
očkami a popruhom pod bradu, možnosť nastavenia dĺžky
možnosť nastavenia dĺžky

Balenie 1 10
Množstvo vo 10 10
vonkajšej škatuli

Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre uvex pheos alpine)
a�uvex�9780 antistatická

Č.�pol. 9790.021
Verzia plast
Balenie 1
Množstvo vo 10
vonkajšej škatuli

Upínanie IES s�posuvným prvkom Držiak pera pre model uvex pheos
pre uvex pheos�IES

Č.�pol. 9772.002 9790.023
Verzia plast plast
Balenie 10 1
Množstvo vo 10 10
vonkajšej škatuli

Upínanie IES s�posuvným prvkom Upínanie IES s�posuvným prvkom
uvex pheos�s pre uvex pheos�IES uvex�i-works pre uvex pheos�IES

Č.�pol. 9790.084 9790.085
Verzia plast plast
Balenie 10 10
Množstvo vo 10 10
vonkajšej škatuli

Spona na okuliare pre uvex pheos/spona na popruh pod bradu pre
uvex pheos alpine

Č.�pol. 9790.022
Verzia plast
Balenie 1
Množstvo vo 10
vonkajšej škatuli

Taška na prilbu uvex pre Súprava zátok na
skladovanie a�prepravu na utesnenie otvorov prilby
ochrannej prilby uvex

Č.�pol. 9790.071 9790.077
Verzia nylon plast
Balenie 1 1
Množstvo vo – 50
vonkajšej škatuli

9790.035

9790.007

9790.021

9790.005

9790.023

9790.022

9772.002

9790.085

9790.084

9790.071
Bal
Mn
von

9790.077
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Príslušenstvo: Čelové lampy

Čelová lampa LED KS-6001-DUO
• čelová lampa LED s�dvojstupňovým spínaním
• zdroj napájania: lítiová batéria, 

doba nabíjania�<�7�hod.
• svetelný tok: max. 55�lúmenov
• svietivosť:  núdzové svetlo >�200�luxov,

štandardné svetlo >�1400�luxov
• doba svietenia:  núdzové svetlo >�80�hod.,

štandardné svetlo >�11�hod.
• prevádzková teplota: od –20�°C do +60�°C
• nabíjačka je súčasťou balenia
• trieda ochrany�IP67 (vodotesné do hĺbky 1�m)

Čelová lampa LED u-cap sport 
• čelová lampa LED s�dvoma samostatnými reflektor-

mi na bodové a�plošné svietenie
• zdroj napájania: 3�x�batérie AAA 

(nie sú súčasťou balenia)
• svetelný tok: max. 100�lúmenov
• dosah svetla: 3 až 80�m (v�závislosti od použitého 

režimu svietenia)
• doba svietenia: 30 až 150�hod. (v�závislosti od 

 použitého režimu svietenia)
• prevádzková teplota: od –20�°C do +45�°C
• jednoduché upevnenie na prilbu na ochranu hlavy 

pred nárazom uvex u-cap sport vďaka magnetické-
mu adaptéru

• adaptér pre prilbu na ochranu hlavy pred nárazom 
a�čelová páska sú súčasťou balenia

• trieda ochrany IP66 (úplná ochrana proti prachu 
a�intenzívne tryskajúcej vode)

Adaptér pre prilbu uvex�pheos 
• Adaptér pre čelovú lampu LED u-cap sport na kom-

binovanie s�prilbami uvex pheos, uvex pheos alpine 
a�uvex perfexxion

  Všetky čelové lampy LED od 
spoločnosti uvex sa dajú 
osadiť do predného otvoru 
prílb uvex pheos, uvex pheos 
alpine, uvex�9780 antistatic 
a�uvex perfexxion.

Čelová lampa LED pheos Lights · pheos Lights EX 
• lampa LED na prilbu s�dvoma samostatnými reflek-

tormi na bodové a�plošné svietenie
• kompaktný dizajn, vyvinutý pre systém na pripojenie 

tvárového štítu uvex�pheos
• štyri rôzne prevádzkové režimy
• zdroj napájania: 1,7�Ah lítiovo-iónová batéria
• svetelný tok: max. 115�lúmenov

• svetelný tok: min. 55�lúmenov
• doba svietenia: 25�hodín
• prevádzková teplota: od –20�°C do +60�°C
• nabíjací adaptér a�mikro USB nabíjačka sú súčasťou 

balenia
• 9790.063: certifikácia ATEX II�2G�Ex�ib�IIC�T4
• trieda ochrany IP�67 (prachotesné a�vodotesné)

Čelová lampa LED KS-6001-DUO
Č.�pol. 9790.029
Verzia pre prilby uvex pheos, uvex pheos alpine,

uvex�9780 antistatická a�uvex perfexxion
Balenie 1�ks

Čelová lampa LED uvex u-cap sport
Č.�pol. 9790.064
Verzia pre uvex u-cap sport
Balenie 1

Adaptér pre prilbu uvex�pheos
Č.�pol. 9790.069
Verzia pre čelovú lampu LED u-cap sport na

kombinovanie s�prilbami uvex pheos,
uvex pheos alpine a�uvex perfexxion

Balenie 1

Čelová lampa LED pheos Lights Čelová lampa LED pheos Lights EX
Č.�pol. 9790.062 9790.063

pre prilby uvex pheos a�uvex perfexxion pre prilby uvex pheos�– ATEX
Balenie 1 1

9790.062
9790.063

9790.064

9790.029

9790.069



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ – –

– – – – – – – – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

– – – – – – ■ – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ –

■ ■ ■ – – – ■ – –

■ ■ ■ – – – – – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

– – – – – – ■ – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

– – ■ – – ■ – – ■

– – – – – ■ – – –

– – – – – ■ – – –

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ – – – ■ – ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■

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

 97
80

 an
tis

ta
tic

uv
ex

 p
he

os
 al

pi
ne

118

Príslušenstvo
uvex pheos 

9760.000 Štandardný upevňovací popruh

9760.001 Upevňovací popruh s�otočným nastavovaním veľkosti

9760.011 Upevňovací popruh pre pheos alpine

9760.012 Upevňovací popruh pre uvex pheos�E-WR 

9772.001 Upevňovací popruh IES 

9780.001 Upevňovací popruh s�otočným nastavovaním veľkosti

9760.009 Pásik na zachytávanie potu uvex pheos alpine a�
uvex pheos�E-WR

9760.007 Pásik na zachytávanie potu IES

9760.005 Pásik na zachytávanie potu, syntetická koža

9790.035 Kožené popruhy pod bradu IES

9790.005 Kožené popruhy pod bradu 

9790.021 Vetvené popruhy pod bradu

9790.023 Držiak pera 

9772.002 Upínanie

9790.022 Spona na okuliare, spona na popruh pod bradu

9790.065 Zimná čapica, reflexná žltá

9790.066 Kukla

9790.068 Zimná čapica, reflexná oranžová

9790.075 Ochrana krku, oranžová

9790.076 Ochrana krku, žltá 

9790.086 Ochrana krku uvex s�chladivým efektom

9906.002  Tvárový štít uvex pheos9906.003
9906.005  Tvárový štít uvex pheos�SLB19906.006
9906.007  Tvárový štít uvex pheos�SLB29906.008

2600.201 uvex�K1H

2600.202 uvex�K2H

9790.062 Čelová lampa LED pheos Lights

9790.063 Čelová lampa LED pheos Lights EX

9790.029 Čelová lampa LED�KS-6001�Duo 

9790.064 Čelová lampa LED u-cap sport 

9790.069 Adaptér pre prilbu uvex�pheos

■ súčasť štandardnej dodávky ■ kompatibilné – nekompatibilné
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Príslušenstvo
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760.000 Štandardný upevňovací popruh

9760.001 Upevňovací popruh s�otočným nastavovaním veľkosti

9790.000 Upevňovací popruh pre uvex super boss/uvex thermo boss

9760.005 Pásik na zachytávanie potu

9790.004 Pásik na zachytávanie potu pre uvex super boss/uvex thermo boss

9790.005 Kožené popruhy pod bradu

9790.007 Vetvené popruhy pod bradu

9790.065 Zimná čapica, žltá

9790.066 Kukla

9790.068 Zimná čapica, oranžová

9790.075 Ochrana krku, oranžová

9790.076 Ochrana krku, žltá

9790.086 Ochrana krku uvex s�chladivým efektom

9790.047 Konzola pre prilbu uvex�9790

9790.048 Zorník pre tvárový štít, polykarbonátový

2600.201 uvex�K1H

2600.202 uvex�K2H

■ súčasť štandardnej dodávky ■ kompatibilné – nekompatibilné
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Ochranné prilby v�súlade s�vašou podnikovou identitou
Individuálne ochranné prilby

Spoločnosť uvex vám dáva možnosť prispôsobiť všetky prilby uvex a�prilby na ochranu 
pred nárazom tak, aby ochranné prostriedky vašich zamestnancov zodpovedali špecifi-
káciám vašej podnikovej identity. 
Vaše požiadavky môžete kedykoľvek smerovať na stredisko služieb spoločnosti uvex.
Tel.: +421 517 732 138 · E-mail: uvex@uvex-safety.sk

Tampónová tlač na prilbe
(1 až 5�farieb)
Miesta pre tlač na príklade modelu uvex pheos.

Aké sú vaše požiadavky na 
 individuálny vzhľad?
Radi vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa technic-
kých možností prispôsobovania našich ochranných prílb.

Výšivky
Miesta, na ktoré možno umiestniť výšivky, na príklade modelu uvex 
u-cap sport 

Platia nasledujúce podmienky:
• minimálny odber�– 25�prílb na ochranu hlavy
• množstvo pri opätovnom objednaní: 25�ks
• počet farieb, ktoré môže obsahovať výšivka: do 14
• textilná čapica v�špeciálnej farbe: od 1000�kusov
• vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s�vektorovou grafikou 

(.eps, .ai) a�súboru s�obrázkom (.jpg, .pdf)

Prispôsobenie prilby uvex pheos, uvex airwing, 
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Špeciálna farba od 300�kusov s�príplatkom
od 600�kusov bez dodatočných nákladov

od 600�kusov 
bez dodatočných 
nákladov

nový variant:

–  existujúca farba ako variant, 
elektrikár alebo chemik

od 300�kusov

–  existujúca farba so skráte-
ným štítkom

od 100�kusov

–  existujúca prilba, iný vnútraj-
šok, 
s�popruhom pod bradu

od 25�kusov

Vyhotovenie: potlač, nálepka, 
súprava reflexných prvkov

od 25�kusov
množstvo pri opätovnom objednaní: 25�ks

Prispôsobenie prílb na ochranu hlavy pred nárazom

Špeciálna farba od 1�000�kusov

nový variant:

– s�existujúcou farbou od 600�kusov

Vyhotovenie: výšivka, potlač od 25�kusov
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uvex u-cap sport
Zaručená ochrana hlavy so športovým vzhľadom

Integrované prvky na tlmenie nárazov 
so štruktúrou včelieho plástu 
Špeciálne vyvinutá štruktúra včelieho 
plástu tejto prilby s�integrovanými 
 prvkami na tlmenie nárazov zaisťuje 
 úplnú ochranu v�súlade s�normou 
EN�812.

Magnetická čelová lampa
jednoduché použitie: magnetické upevňovanie 
umožňuje bezproblémové pripájanie a�odpájanie 
v�prípade použitia s�modelom u-cap�sport svetelný 
lúč možno otáčať viacerými smermi pomocou 
 pohyblivého kĺbu, vďaka čomu je zaručené 
 optimálne osvetlenie prepínanie medzi rôznymi 
 typmi svetelného lúča

Plynule nastaviteľné 
Model uvex u-cap sport sa 
dá rýchlo a�ľahko nasadiť 
na hlavu pomocou nastavi-
teľného zapínania na suchý 
zips.

Spoľahlivá ochrana, ktorá dobre vyzerá: uvex u-cap sport je inovatívna 
prilba na ochranu hlavy pred nárazom so�vzhľadom čapice so šiltom, ktorá 
spĺňa požiadavky normy EN�812. Ergonomicky tvarovaná tvrdá škrupina 
s�integrovanými prvkami na tlmenie nárazov zaisťuje bezpečnosť a�optimál-
ne pohodlie. Aby ste mohli zjednotiť vzhľad vášho tímu, tento model je 
k�dispozícii aj ako štandardná čapica so šiltom pre zamestnancov pracujú-
cich v�prostrediach, v�ktorých ochrana hlavy nie je povinná.

Dizajn s�výrezmi zaisťuje flexibilitu
Dizajn s�výrezmi modelu uvex u-cap sport 
poskytuje dodatočnú flexibilitu a�ergono-

micky sa prispôsobuje rôznym tvarom 
a�veľkostiam hláv. Predĺžený výrez 
v� blízkosti ucha uľahčuje nosenie 

 mušľových chráničov sluchu.
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uvex u-cap sport
Široký sortiment pre mnohé oblasti použitia

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Č.�pol. 9794.409 9794.403 9794.404 9794.442 9794.422 9794.424
Verzia s�krátkym štítkom s�krátkym štítkom a�upevňovacím popruhom so sieťovanou tkaninou
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Farba čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Veľkosti 52�až 54�cm 55 až 59�cm 60 až 63�cm 52�až 54�cm 55 až 59�cm 60 až 63�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 60 60 60 60 60 60
vonkajšej škatuli

Č.�pol. 9794.400 9794.401 9794.402 9794.443 9794.423 9794.425
Verzia s�dlhým štítkom s�dlhým štítkom a�upevňovacím popruhom so sieťovanou tkaninou
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Farba čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Veľkosti 52�až 54�cm 55 až 59�cm 60 až 63�cm 52�až 54�cm 55 až 59�cm 60 až 63�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 60 60 60 60 60 60
vonkajšej škatuli

Upevňovací popruh pre uvex u-cap sport
Upevňovací popruh pre uvex u-cap sport
Č.�pol. 9794.415
Verzia upevňovací popruh z�mäkkej, pohodlnej sieťovanej tkaniny zvýšené pohodlie

používateľa pri nosení prílb na ochranu hlavy pred nárazom uvex u-cap sport
Norma EN�812
Farba čierna
Veľkosti univerzálna veľkosť
Balenie 1
Množstvo vo 60
vonkajšej škatuli

Čapica so šiltom
Čapica so šiltom
Č.�pol. 9794.110 9794.111
Verzia s�dlhým štítkom s�krátkym štítkom

bez tvrdej škrupiny bez tvrdej škrupiny
Farba čierna čierna
Veľkosti 55 až 63�cm 55 až 63�cm
Balenie 1 1
Množstvo vo 60 60
vonkajšej škatuli

9794.400
9794.401
9794.402

9794.443
9794.423
9794.425

9794.110

9794.409
9794.403
9794.404

9794.442
9794.422
9794.424

9794.415
9794.111
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uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Č.�pol. 9794.407 9794.408
Verzia s�dlhým štítkom
Norma EN�812 EN�812
Farba námornícky modrý námornícky modrý
Veľkosti 55 až 59�cm 60 až 63�cm
Balenie 1 1
Množstvo vo 60 60
vonkajšej škatuli

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent
Č.�pol. 9794.430 9794.420 9794.421
Verzia s�krátkym štítkom a�sieťovanou tkaninou
Norma EN�812 EN�812 EN�812
Farba čierna čierna čierna
Veľkosti 52�až 54�cm 55 až 59�cm 60 až 63�cm
Balenie 1 1 1
Množstvo vo 60 60 60
vonkajšej škatuli

Č.�pol. 9794.444 9794.416 9794.417
Verzia s�krátkym štítkom, sieťovanou tkaninou a�vnútrajškom so sieťovanou tkaninou

na zaistenie lepšieho odvetrávania
Norma EN�812 EN�812 EN�812
Farba čierna čierna čierna
Veľkosti 52�až 54�cm 55 až 59�cm 60 až 63�cm
Balenie 1 1 1
Množstvo vo 60 60 60
vonkajšej škatuli

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
Č.�pol. 9794.482 9794.480 9794.481 9794.492 9794.490 9794.491
Verzia s�krátkym štítkom a�textilnými komponentmi vo výstražných farbách, v�súlade s�požiadavkami normy EN�471�– poskytujú vyššiu viditeľnosť a�bezpečnosť pre používateľa
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Farba reflexná žltá reflexná žltá reflexná žltá reflexná oranžová reflexná oranžová reflexná oranžová
Veľkosti 52�až 54�cm 55 až 59�cm 60 až 63�cm 52�až 54�cm 55 až 59�cm 60 až 63�cm
Balenie 1 1 1 1 1 1
Množstvo vo 60 60 60 60 60 60
vonkajšej škatuli

9794.407
9794.408

9794.430
9794.420
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417

9794.490
9794.491
9794.492

9794.480
9794.481
9794.482
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic

  Prilby na ochranu hlavy pred nárazom vyrobené v�súlade s�normou 
EN�812 poskytujú ochranu pred zraneniami v�dôsledku nárazov do 
pevných predmetov. Čapice neposkytujú dostatočnú ochranu pred 
padajúcimi predmetmi a�smú sa používať iba v�situáciách, v�ktorých 
nie je povinné používanie ochranných prílb v�súlade s�normou 
EN�397. 

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz
• špičková prilba na ochranu hlavy pred nára-

zom s�výnimočným dizajnom 
• chráni pred odreninami a�zraneniami 

v� dôsledku nárazov
• integrované reflexné pásiky na štítku a�textil-

ných častiach
• farby textilných častí spĺňajú požiadavky 

 normy EN�471, poskytujú vyššiu viditeľnosť 
a�bezpečnosť pre používateľa 
(uvex u-cap hi-viz)

• pružná plastová škrupina sa prispôsobuje 
rôznym tvarom a�veľkostiam hláv

• penová vložka zvyšuje pohodlie (uvex�u-cap 
basic)

• pohodlný upevňovací popruh zaručuje vysokú 
mieru funkčnosti a�maximálne pohodlie pou-
žívateľa (uvex u-cap premium)

• plynulé nastavenie veľkosti pomocou nastavi-
teľnej pásky

uvex u-cap premium
Č.�pol. 9794.300 9794.301 9794.310 9794.311
Verzia s�dlhým štítkom s�krátkym štítkom s�dlhým štítkom s�krátkym štítkom
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Farba antracitová antracitová antracitová antracitová
Veľkosti univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť
Balenie 1 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25 25
vonkajšej škatuli

uvex u-cap basic uvex u-cap hi-viz
Č.�pol. 9794.200 9794.800 9794.900
Verzia s�dlhým štítkom a�penovou vložkou s�dlhým štítkom a�textilnými časťami vo výstražných

farbách, spĺňa požiadavky normy EN�471
Norma EN�812 EN�812, EN�471
Farba antracitová reflexná žltá reflexná oranžová
Veľkosti univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť
Balenie 1 1 1
Množstvo vo 25 25 25
vonkajšej škatuli

9794.300

9794.310
9794.200

9794.301

9794.311

9794.800

9794.900
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Ochranné prilby
Prehľad

Č.�pol. Názov Opis Farba Strana
3000.165 Konzola pre prilbu 107
9050.517 Náhradný zorník, acetylcelulózový, 

úprava proti zahmlievaniu
číra 112/113

9060.017 Náhradný zorník, acetylcelulózový číra 113
9301.544 uvex ultravision Ochranné okuliare s�panoramatickými sklami 

a� konzolou pre prilbu, sivá
113

9302.510 uvex ultrasonic Ochranné okuliare s�panoramatickými sklami a  
 konzolou pre prilbu, modrá, sivá

113

9705.014 Acetylcelulózový ochranný tvárový 
štít

číra 113

9706.514 Acetylcelulózový ochranný tvárový štít s�úpravou 
 antifog, číra

113

9707.014 Acetylcelulózový ochranný tvárový 
štít

číra 113

9708.514 Acetylcelulózový ochranný tvárový štít s�
úpravou antifog, číra

113

9720.020 uvex perfexxion Ochranná prilba biela 101
9720.030 uvex perfexxion Ochranná prilba biela 101
9720.120 uvex perfexxion Ochranná prilba žltá 101
9720.130 uvex perfexxion Ochranná prilba žltá 101
9720.220 uvex perfexxion Ochranná prilba oranžová 101
9720.230 uvex perfexxion Ochranná prilba oranžová 101
9720.920 uvex perfexxion Ochranná prilba čierna 101
9720.930 uvex perfexxion Ochranná prilba čierna 101
9723.017 Náhradný zorník, polykarbonátový číra 112
9725.514 Acetylcelulózový tvárový štít 

s� úpravou antifog
číra 112

9726.014 Polykarbonátový tvárový štít číra 112
9750.020 uvex super boss Ochranná prilba biela 108
9750.120 uvex super boss Ochranná prilba žltá 108
9750.520 uvex super boss Ochranná prilba modrá 108
9754.000 uvex thermo boss Ochranná prilba biela 109
9754.100 uvex thermo boss Ochranná prilba žltá 109
9754.300 uvex thermo boss Ochranná prilba červená 109
9760.000 Príslušenstvo Štandardný upevňovací popruh 115
9760.001 Príslušenstvo Upevňovací popruh s�otočným nastavovaním veľkosti 115
9760.005 Príslušenstvo Pásik na zachytávanie potu, 

 syntetická koža
115

9760.007 Príslušenstvo Pásik na zachytávanie potu, 
textilný/penový materiál

115

9760.009 Príslušenstvo Pásik na zachytávanie potu, 
 polyuretán/koža

115

9760.011 uvex pheos alpine Upevňovací popruh 115
9760.012 uvex pheos�E-WR Upevňovací popruh 115
9762.020 uvex airwing�B Ochranná prilba biela 108
9762.021 uvex airwing�B-S Ochranná prilba biela 109
9762.030 uvex airwing�B-WR Ochranná prilba biela 108
9762.031 uvex airwing�B-S-WR Ochranná prilba biela 109
9762.120 uvex airwing�B Ochranná prilba žltá 108
9762.121 uvex airwing�B-S Ochranná prilba žltá 109
9762.130 uvex airwing�B-WR Ochranná prilba žltá 108
9762.131 uvex airwing�B-S-WR Ochranná prilba žltá 109
9762.220 uvex airwing�B Ochranná prilba oranžová 108
9762.221 uvex airwing�B-S Ochranná prilba oranžová 109
9762.230 uvex airwing�B-WR Ochranná prilba oranžová 108
9762.231 uvex airwing�B-S-WR Ochranná prilba oranžová 109
9762.320 uvex airwing�B Ochranná prilba červená 108
9762.321 uvex airwing�B-S Ochranná prilba červená 109
9762.330 uvex airwing�B-WR Ochranná prilba červená 108
9762.331 uvex airwing�B-S-WR Ochranná prilba červená 109
9762.420 uvex airwing�B Ochranná prilba zelená 108
9762.421 uvex airwing�B-S Ochranná prilba zelená 109
9762.430 uvex airwing�B-WR Ochranná prilba zelená 108
9762.431 uvex airwing�B-S-WR Ochranná prilba zelená 109
9762.520 uvex airwing�B Ochranná prilba modrá 108
9762.521 uvex airwing�B-S Ochranná prilba modrá 109
9762.530 uvex airwing�B-WR Ochranná prilba modrá 108
9762.531 uvex airwing�B-S-WR Ochranná prilba modrá 109
9762.920 uvex airwing�B Ochranná prilba čierna 108
9770.020 uvex pheos�E Ochranná prilba biela 104
9770.026 uvex pheos�E Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
biela 107

9770.030 uvex pheos�E-WR Ochranná prilba biela 104
9770.031 uvex pheos�E-S-WR Ochranná prilba biela 105
9770.036 uvex pheos�E-WR Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
biela 107

9770.120 uvex pheos�E Ochranná prilba žltá 104

Č.�pol. Názov Opis Farba Strana
9770.126 uvex pheos�E Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
žltá 107

9770.130 uvex pheos�E-WR Ochranná prilba žltá 104
9770.131 uvex pheos�E-S-WR Ochranná prilba žltá 105
9770.136 uvex pheos�E-WR Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
žltá 107

9770.230 uvex pheos�E-WR Ochranná prilba oranžová 104
9770.231 uvex pheos�E-S-WR Ochranná prilba oranžová 105
9770.330 uvex pheos�E-WR Ochranná prilba červená 104
9770.331 uvex pheos�E-S-WR Ochranná prilba červená 105
9770.430 uvex pheos�E-WR Ochranná prilba zelená 104
9770.431 uvex pheos�E-S-WR Ochranná prilba zelená 105
9770.530 uvex pheos�E-WR Ochranná prilba modrá 104
9770.531 uvex pheos�E-S-WR Ochranná prilba modrá 105
9770.832 uvex pheos�E-S-WR Ochranná prilba tmavosivá 105
9770.931 uvex pheos�E-S-WR Ochranná prilba čierna 105
9772.001 Príslušenstvo Upevňovací popruh IES 115
9772.002 Príslušenstvo Upínanie 116
9772.020 uvex�pheos�B Ochranná prilba biela 103
9772.026 uvex�pheos�B Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
biela 107

9772.030 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba biela 103
9772.031 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba biela 104
9772.035 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
biela 107

9772.038 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba s�reflexnou 
 nálepkou

biela 107

9772.040 uvex pheos�IES Ochranná prilba biela 103
9772.120 uvex�pheos�B Ochranná prilba žltá 103
9772.126 uvex�pheos�B Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
žltá 107

9772.130 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba žltá 103
9772.131 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba žltá 104
9772.137 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
žltá 107

9772.138 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba s�reflexnou 
 nálepkou

žltá 107

9772.140 uvex pheos�IES Ochranná prilba žltá 103
9772.220 uvex�pheos�B Ochranná prilba oranžová 103
9772.226 uvex�pheos�B Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
oranžová 107

9772.230 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba oranžová 103
9772.236 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
oranžová 107

9772.240 uvex pheos�IES Ochranná prilba oranžová 103
9772.320 uvex�pheos�B Ochranná prilba červená 103
9772.326 uvex�pheos�B Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
červená 107

9772.330 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba červená 103
9772.332 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba červená 104
9772.340 uvex pheos�IES Ochranná prilba červená 103
9772.430 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba zelená 103
9772.520 uvex�pheos�B Ochranná prilba modrá 103
9772.526 uvex�pheos�B Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
červená 107

9772.530 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba modrá 103
9772.531 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba modrá 104
9772.537 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
modrá 107

9772.538 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s�reflexnou 
 nálepkou

modrá 107

9772.540 uvex pheos IES Ochranná prilba modrá 103
9772.832 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba tmavosivá 104
9772.920 uvex�pheos�B Ochranná prilba čierna 103
9772.926 uvex�pheos�B Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
čierna 107

9772.930 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba čierna 103
9772.932 uvex pheos�B-S-WR Ochranná prilba čierna 104
9772.936 uvex pheos�B-WR Ochranná prilba s�reflexnou 

 nálepkou
čierna 107

9773.050 uvex pheos alpine Ochranná prilba biela 106
9773.150 uvex pheos alpine Ochranná prilba žltá 106
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9773.250 uvex pheos alpine Ochranná prilba oranžová 106
9773.350 uvex pheos alpine Ochranná prilba červená 106
9773.450 uvex pheos alpine Ochranná prilba zelená 106
9773.550 uvex pheos alpine Ochranná prilba modrá 106
9790.012 Príslušenstvo Zimná čapica čierna 114
9790.015 Príslušenstvo Zimná čapica čierna 114
9790.016 Príslušenstvo Zimná čapica čierna 114
9790.018 Reflexná súprava 

uvex pheos�M
Reflexná súprava 107

9790.021 Príslušenstvo Vetvené popruhy pod bradu 116
9790.022 Príslušenstvo Spona na okuliare/spona na popruh 

pod bradu
116

9790.023 Príslušenstvo Držiak pera 116
9790.029 Príslušenstvo Čelová lampa LED KS-6001-DUO 117
9790.035 Príslušenstvo Kožené popruhy pod bradu 116
9790.040 Príslušenstvo Konzola pre prilbu 107
9790.042 Príslušenstvo Adaptér na pripojenie bez mušľových 

chráničov sluchu pre prilbu
107

9790.043 Príslušenstvo Tvárový štít so sieťkou (nylonovou) 107
9790.044 Príslušenstvo Tvárový štít so sieťkou (kovovou) 107

9790.047 Príslušenstvo Konzola pre prilbu čierna 112

9790.048 Príslušenstvo Zorník pre tvárový štít, 
polykarbonátový

číra 112

9790.062 Príslušenstvo Čelová lampa LED pheos Lights 117
9790.063 Príslušenstvo Čelová lampa LED pheos Lights EX 117
9790.064 Príslušenstvo Čelová lampa LED u-cap sport 117
9790.065 Príslušenstvo Zimná čapica reflexná žltá 114
9790.066 Príslušenstvo Kukla čierna 114
9790.067 Príslušenstvo Adaptér pre tvárový štít čierna 111
9790.068 Príslušenstvo Zimná čapica reflexná oranžová 114
9790.069 Príslušenstvo Adaptér na pripojenie čelovej lampy 

LED u-cap sport na prilbu
117

9790.071 Príslušenstvo Taška na prilbu 116
9790.074 Príslušenstvo Filter na ochranu pred oslnením/

kryt na ochranu pred dažďom
111

9790.075 Príslušenstvo Ochrana krku oranžová 114
9790.076 Príslušenstvo Ochrana krku žltá 114
9790.077 Príslušenstvo Súprava zátok na utesnenie 

otvorov prilby
116

9790.078 Príslušenstvo Adaptér na prilbu 111
9790.083 uvex perfexxion Reflexná súprava 101
9790.084 Príslušenstvo Upínanie IES s�posuvným prvkom 116
9790.085 Príslušenstvo Upínanie IES s�posuvným prvkom 116
9790.086 Príslušenstvo Ochrana krku s�chladivým efektom 114
9794.110 Čapica so šiltom s�dlhým štítkom, 

veľkosť�55�– 63�cm
čierna 122

9794.111 Čapica so šiltom s�krátkym štítkom, 
veľkosť�55�– 63�cm

čierna 122

9794.200 uvex u-cap basic Základná prilba na ochranu hlavy 
pred nárazom

antracitová 124

9794.300 uvex u-cap premium Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom s�dlhým štítkom

antracitová 124

9794.301 uvex u-cap premium Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom s�dlhým štítkom

antracitová 124

9794.310 uvex u-cap premium Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom s�dlhým štítkom

antracitová 124

9794.311 uvex u-cap premium Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom s�dlhým štítkom

antracitová 124

9794.400 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�52�– 54�cm

čierna 122

9794.401 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm

čierna 122

9794.402 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm

čierna 122

9794.403 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm

čierna 122
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9794.404 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 

 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm
čierna 122

9794.407 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm

námornícky 
 modrý

123

9794.408 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm

námornícky 
 modrý

123

9794.409 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�52�– 54�cm

čierna 122

9794.415 uvex u-cap sport Upevňovací popruh čierna 122
9794.416 uvex u-cap sport vent Prilba na ochranu hlavy pred 

 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm
čierna 123

9794.417 uvex u-cap sport vent Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm

čierna 123

9794.420 uvex u-cap sport vent Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm

čierna 123

9794.421 uvex u-cap sport vent Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm

čierna 123

9794.422 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm

čierna 122

9794.423 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm

čierna 122

9794.424 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm

čierna 122

9794.425 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm

čierna 122

9794.430 uvex u-cap sport vent Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�52�– 54�cm

čierna 123

9794.442 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�52�– 54�cm

čierna 122

9794.443 uvex u-cap sport Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�52�– 54�cm

čierna 122

9794.444 uvex u-cap sport vent Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�52�– 54�cm

čierna 123

9794.480 uvex u-cap sport hi-viz Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm

reflexná žltá 123

9794.481 uvex u-cap sport hi-viz Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm

reflexná žltá 123

9794.482 uvex u-cap sport hi-viz Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�52�– 54�cm

reflexná žltá 123

9794.490 uvex u-cap sport hi-viz Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�55�– 59�cm

reflexná oranžová 123

9794.491 uvex u-cap sport hi-viz Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť 60�– 63�cm

reflexná oranžová 123

9794.492 uvex u-cap sport hi-viz Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom, veľkosť�52�– 54�cm

reflexná oranžová 123

9794.800 uvex u-cap hi-viz Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom s�dlhým štítkom

reflexná žltá 124

9794.900 uvex u-cap hi-viz Prilba na ochranu hlavy pred 
 nárazom s�dlhým štítkom

reflexná oranžová 124

9906.002 uvex pheos Štít číra 110
9906.003 uvex pheos magnetic Štít číra 110
9906.005 uvex pheos�SLB�1 Štít číra 110
9906.006 uvex pheos�SLB�1 

 magnetic
Štít číra 110

9906.007 uvex pheos�SLB�2 Štít modrá 110
9906.008 uvex pheos�SLB�2 

 magnetic
Štít modrá 110

9906.012 Náhradné zorníky číra 110
9906.013 Náhradné zorníky číra 110
9906.017 Náhradné zorníky modrá 110
9924.010 Príslušenstvo Adaptér čierna 112
9954.362 Príslušenstvo Plátenná taška na tvárové štíty uvex čierna 111

Ochranné prilby
Prehľad




