
Ochrana hlavy



protecting planet
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uvex pheos planet
uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

Aby bola naša vlastná misia pre väčšiu udržateľnosť viditeľná, etablovala 
spoločnosť uvex štítok protecting planet.
protecting planet je pre spoločnosť uvex viac než len štítok. Na základe sloganu značky 
protecting people – ochrana ľudí – sľubujeme zodpovedné začlenenie troch pilierov udržateľnosti – 
ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí do všetkých aktivít v rámci všetkých divízií spoločnosti. 

Preto spoločnosť uvex komplexne kontroluje, vyhodnocuje a optimalizuje všetky kroky v reťazci 
tvorby hodnôt, na konci ktorého je čo najviac udržateľný výrobok.



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material
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uvex pheos planet B-WR uvex pheos planet B-S-WR
Č. pol. 9772042  9772043
Farba biela biela
Vyhotovenie s dlhým šiltom s krátkym šiltom
Materiál HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS

Dôležitou súčasťou produktového systému 
planet series  
je uvex pheos planet.

Všetky jednotlivé obaly pozostávajú z regranu-
lovaného materiálu a boli prevzaté z cyklického 
hospodárstva. Obaly sú triedené a po použití je ich 
možné recyklovať. Šetria sa tým aj fosílne suroviny. 
Návody na použitie sú vyrobené zo 100 % recyklo-
vaného odpadového papiera.

Škrupina prilby pozostáva z 30 percent z plastu na biologic-
kej báze. Organická surovina cukrová trstina sa spracúva pri 
dodržiavaní najprísnejších požiadaviek na kvalitu a dosahuje 
vysokú úroveň stability a pevnosti. Na hlavový krúžok sa po-
užíva 50 percent drviny zo škrupín prilby. To výrazne znižuje 
výrobný odpad súvisiaci s procesom.

uvex pheos planet B-WR  
uvex pheos planet B-S-WR
• škrupina prilby je čiastočne vyrobená z plastu na biologickej báze
• hlavové krúžky z regranulovaných škrupín prilieb



uvex pheos E
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Stručný prehľad noriem
EN 397 · EN 50365

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

Záväzné požiadavky: všetky prilby certifikované podľa 
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 rozop-

ne pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N

Voliteľné požiadavky: Prilba certifikovaná podľa EN 397 
môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o záväzné požia-
davky.
• veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)
• veľmi vysoké teploty (+150 °C)
• elektrická izolácia (440 V)
• roztavený kov (MM)
• bočná deformácia

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

Požiadavky: 
•  všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky podľa EN 397.
•  ochrana pred striedavým napätím do 1 000 V (striedavý 

prúd) alebo jednosmerným napätím do 1 500 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 uvex perfexxion

Veľmi vysoké  
teploty  
(+150 °C)

uvex thermo boss

Elektrická izolácia  
440 V

uvex airwing E uvex thermo boss

Roztavený kov 
(MM)

uvex pheos

Bočná deformácia

uvex perfexxion



uvex pheos alpine uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Prehľad noriem
EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Prilby pre horolezcov 
Ochrana pred nebezpečenstvami, ktoré môžu hroziť počas horolezeckých aktivít

Požiadavky: 
• tlmenie nárazov v zvislom, frontálnom, laterálnom a dorzál- 
 nom smere
• odolnosť proti prieniku
• nosný prvok (popruh pod bradu sa rozopne pri sile min. 500 N)
•  pevnosť nosného prvku: popruh pod bradu sa môže predĺ-

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

EN 1078 – Európska norma pre prilby cyklistov 
Prilby pre cyklistov a používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ

Požiadavky: 
• schopnosť absorbovať nárazy v prípade pôsobenia zvislej sily
• odolnosť proti prieniku
• nízke teploty (-20 °C)
•  zabezpečenie účinnosti nosného zariadenia testom oderu
•  zaistenie mechanickej pevnosti podbradného popruhu s 

maximálnym povoleným predĺžením 35 mm 
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uvex perfexxion
Variabilná ochrana hlavy s najlepším komfortom nosenia 

uvex perfexxion zároveň 
spĺňa štandardy ochrany 
ako priemyselná, horolezec-
ká a cyklistická prilba – a 
vďaka optimálnej klimatizá-
cii a pohodlnému noseniu je 
obzvlášť príjemná na nose-
nie.

Žiadne zahrievanie 
– vďaka maximálne-
mu vetraniu
Variabilné vetracie otvory zaručujú 
optimálnu cirkuláciu vzduchu a 
zabraňujú nepríjemnému 
zahrievaniu pod prilbou

Vysoký  
komfort nosenia
Integrovaná vnútorná sieťka a 
čalúnený upevňovací popruh 
poskytujú dodatočné pohodlie. 
Sieťovina zaisťuje optimálne 
vetranie.

Perfektne sedí 
vďaka plynulému nastavovaniu 
šírky a výšky



9720940

9720950

9720040

9720050
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uvex perfexxion
Č. pol. 9720940 9720950 9720040 9720050
Farba čierna čierna biela biela
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397, -30 °C, LD EN 397, -30 °C, LD EN 397, -30 °C, LD EN 397, -30 °C, LD

EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078
Veľkosť M (52 až 58 cm) L (59 až 63 cm) M (52 až 58 cm) L (59 až 63 cm)
Objednávková jednotka ks ks ks ks
Balenie kartón 6 ks kartón 6 ks kartón 6 ks kartón 6 ks

Ochrana hlavy
uvex perfexxion

uvex perfexxion 
• unikátna kombinácia noriem EN 397 (čiastočne), EN 12492 a EN 1078
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 

chráničov sluchu 
• ďalšie sloty na rozšírenie pomocou všestranného príslušenstva
• spĺňa nasledujúce normy: 

 - EN 397 (čiastočne) – Bezpečnostné prilby používané v priemysle 
• Voliteľné požiadavky: LD, -30 °C

 - EN 12492 – Prilby pre horolezcov
 - EN 1078 – Prilby pre cyklistov

• zvýšená bočná tuhosť (LD) ponúka dodatočnú ochrannú funkciu
• variabilné a pohodlné vetračné otvory pre maximálne vetranie
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska pre plynulú regulá-

ciu šírky a výšky 

• upevňovací popruh s pohodlnou vnútornou sieťkou pre dodatočné po-
hodlie pri nosení

• optimálny ergonomický tvar vďaka dvom rôznym veľkostiam (M a L)
• súčasťou balenia je ďalší pripínací štít

Otestované na bočnú tuhosť
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uvex airwing B s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál 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
Veľkosť 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
Objednávková ks ks ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

uvex super boss s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9750020 9750120 9750520
Farba biela žltá modrá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

uvex airwing B-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál 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
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

Ochrana hlavy
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 uvex a prilbo-

vých mušľových chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s eurootvormi (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 pre maximálne vetranie 

• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B)
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú  

reguláciu šírky (uvex airwing B-WR)
• obsahuje potný pás 9760005
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

uvex super boss
• ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbo-

vých mušľových chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie  

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

veľmi nízkych teplotách (-20 °C)
• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
• obsahuje potný pás 9790004 
• nastaviteľné postranné vetracie štrbiny
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex airwing B-S s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál 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
Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

uvex thermo boss
Č. pol. 9754000 9754100 9754300
Farba biela žltá červená
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál PC vystužený sklenenými vláknami
Norma EN 397 EN 397 EN 397

+150 °C, 440 V AC +150 °C, 440 V AC +150 °C, 440 V AC
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

uvex airwing B-S-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál 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
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

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

vých mušľových chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s eurootvormi (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 na maximálne vetranie 

• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu  
(uvex airwing B-S)

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú  
reguláciu šírky (uvex airwing B-S-WR)

• obsahuje potný pás 9760005
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

Ochrana hlavy
uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

uvex thermo boss
• ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových  

mušľových chráničov sluchu a dažďových žliabkov uvex
• škrupina prilby je vyrobená z teplozdorného polykarbonátu a je vhodná 

na použitie v prostrediach s vysokými teplotami
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie  

mušľových chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky  

(440 V, striedavý prúd a +150 °C)
• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu 
• obsahuje potný pás 9790004
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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uvex pheos alpine so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál 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
Veľkosť 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
Objednávková ks, ks, ks, ks, ks, ks, ks, 
jednotka balené samostatne balené samostatne balené samostatne balené samostatne balené samostatne balené samostatne balené samostatne

v kartóne v kartóne v kartóne v kartóne v kartóne v kartóne  v kartóne
Balenie kartón 6 ks kartón 6 ks kartón 6 ks kartón 6 ks kartón 6 ks kartón 6 ks kartón 6 ks

Ochrana hlavy
uvex pheos alpine

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

daviek platných pre lezecké prilby (EN 12492)
• ľahká škrupina prilby z ABS poskytuje vysokú úroveň ochrany a odolnosti
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora 
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráni-

čov sluchu a tvárových štítov
• možnosti pripojenia čelových lámp a uzavretých okuliarov
• nepretržite otvorené vetračné otvory
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri 

veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
• pevne prinitovaný popruh pod bradu na použitie podľa EN 12492
• šesťbodové textilné zavesenie zaisťuje ergonomický tvar a vysoký  

komfort
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú  

reguláciu šírky

• štandardne sa prilba dodáva s čiernym potným pásom  
z PU (č. pol. 9760009); voliteľne je k dispozícii aj so svetlým  
potným pásom zo syntetickej kože (č. pol. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex pheos forestry − predmontovaná súprava
Č. pol. 9774236 9774237 9774238
Farba žltá oranžová červená
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál 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

Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks
jednotka
Balenie kartón 15 ks kartón 15 ks kartón 15 ks

uvex pheos forestry − náhradné diely
Č. pol. Objednávková jednotka
9790210 Náhradný kovový tvárový štít ks
2600214 uvex K2P mechanické ks
9760106 Náhradný upevňovací popruh pheos ABS ks
9760009 Potný pás pheos ABS ks
9790021 4-bodový popruh pod bradu ks
9790146 Signalizačná píšťalka ks

uvex pheos ABS B-S-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9772071 9772171 9772271 9772371
Farba biela žltá oranžová červená
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál 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
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks
jednotka
Balenie kartón 24 ks kartón 24 ks kartón 24 ks kartón 24 ks

Ochrana hlavy
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

uvex pheos forestry
• súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov v 

lesníctve, pozostáva z ochrannej prilby uvex pheos ABS-B-S_WR, tvárové-
ho štítu na použitie v lesníctve uvex pheos a mechanických mušľových 
chráničov sluchu uvex pheos K2P

• oblepená súpravou reflexných nálepiek, vrátane predmontovaného popru-
hu pod bradu a signalizačnej píšťalky

• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri 
veľmi nízkych teplotách (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731

• plne integrovaný tvárový štít s kovovou mriežkou s vysokou priepustnos-
ťou (svetla) chráni používateľa pred cudzími telesami a zároveň nebráni vo 
výhľade

• veľmi kvalitne odzizolované ochranné mušle (SNR: 30 dB) dokonale dopĺňa-
jú systém a spoľahlivo chránia pred hlukom z reťazových píl a krovinorezov

• tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie, odvetráva-
nie v smere pohybu

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu 
šírky jednou rukou

uvex pheos ABS
• ochranná prilba z ABS s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbo-

vých mušľových chráničov sluchu a lámp na prilbu uvex
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie  

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

pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
• vysoká bočná tuhosť
• tri variabilné ventilačné otvory na maximálne vetranie
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska (9760106)  

s potným pásom (9760009) 
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

Ďalšie informácie nájdete na  
uvex-safety.com/en/forestryset 
(alebo pri zosnímaní QR kódu).

9774236 9774237

9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos B s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Farba biela žltá oranžová červená modrá čierna
Vyhotovenie s dlhým šiltom
Materiál 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
Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR KAR KAR KAR KAR KAR

po 25 KS po 25 KS po 25 KS po 25 KS po 25 KS po 25 KS

uvex pheos B-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál 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
Veľkosť 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
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

uvex pheos B-S-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Farba biela žltá oranžová červená modrá tmavosivá čierna
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál 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
Veľkosť 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
Objednávková ks ks ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

Ochrana hlavy
uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

uvex pheos B-S-WR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľo-

vých chráničov sluchu a lámp na prilbu
• bočné adaptéry s eurootvormi (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 striekan-
cami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)

• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú  
reguláciu šírky 

• obsahuje potný pás 9760005
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľo-

vých chráničov sluchu a lámp na prilbu
• bočné adaptéry s eurootvormi (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 striekan-
cami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)

• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos B)
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú  

reguláciu šírky (uvex pheos B-WR)
• obsahuje potný pás 9760005
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos E-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá tmavosivá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál 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, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC

Veľkosť 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
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

uvex pheos E-S-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá tmavosivá čierna
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál 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
1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC

Veľkosť 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
Objednávková ks ks ks ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

uvex pheos E s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9770020 9770120
Farba biela žltá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC

Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS

Ochrana hlavy
uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových  

chráničov sluchu a lámp na prilbu
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov 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“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)

• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos E)
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú  

reguláciu šírky (uvex pheos E-WR)
• obsahuje potný pás 9760005 (uvex pheos E) alebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos E-S-WR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľo-

vých chráničov sluchu a lámp na prilbu
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov 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 rozta-
veného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie 
podľa EN 50365 (1 000 V, AC)

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú  
reguláciu šírky 

• obsahuje potný pás 9760009
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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uvex pheos IES so systémom otočného kolieska 
Č. pol. 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Farba biela žltá oranžová červená modrá
Vyhotovenie s dlhým šiltom 
Materiál 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
Veľkosť 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

Reflexná súprava uvex pheos L
Č. pol. Farba Vyhotovenie Č. pol. Farba Vyhotovenie
9772026 biela uvex pheos B s reflexnými nálepkami 9772038 biela uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772126 žltá uvex pheos B s reflexnými nálepkami 9772137 žltá uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772226 oranžová uvex pheos B s reflexnými nálepkami 9772239 oranžová uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772326 červená uvex pheos B s reflexnými nálepkami 9772334 červená uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772526 modrá uvex pheos B s reflexnými nálepkami 9772537 modrá uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772926 čierna uvex pheos B s reflexnými nálepkami 9770026 biela uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9772035 biela uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami 9770126 žltá uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9772138 žltá uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami 9770036 biela uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9772236 oranžová uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami 9770136 žltá uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9772437 zelená uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami 9770536 modrá uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9772538 modrá uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772936 čierna uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami

Násobok objednávaného množstva/ 25 ks
Objednávková jednotka

uvex pheos S-KR 
Č. pol. 9772034 9772134 9772234 9772335 9772534
Farba biela žltá oranžová červená modrá
Vyhotovenie s krátkym šiltom 
Materiál 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
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks ks
jednotka
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS KAR po 25 KS

Ochrana hlavy
uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Reflexné pásiky

Reflexná súprava uvex pheos L
• ochranná prilba so súpravou vysokoreflexných 

nálepiek
• prilby sa dodávajú s už nalepenými nálepkami

Reflexná súprava uvex pheos L 
(vyberte si preferovanú farbu prilby)

  Obráťte sa na našu bezplatnú 
servisnú horúcu linku na čísle 
0800 6644893.

uvex pheos IES
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových  

mušľovýchchráničov sluchu, lámp na prilbu uvex a systému  
Integrated Eyewear System (IES)

• bočné adaptéry s eurootvormi (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 na maximálne vetranie
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska umožňuje plynule nastavenie šírky –  

zároveň je k dispozícii možnosť na montáž ochranných okuliarov uvex pheos, uvex pheos s alebo uvex i-works  
• obsahuje potný pás 9760007
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos S-KR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľo-

vých chráničov sluchu a lámp na prilbu
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráni-

čov sluchu
• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
• obsahuje potný pás 9760005 
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu 

šírky  
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort
• predmontovaný 4-bodový vidlicový popruh pod bradu 
• upevňovacia spona (9790022) na umiestnenie vidlicového popruh pod 

bradu do parkovacej polohy alebo ako držiak na okuliare
• na požiadanie sú k dispozícii výrobky spĺňajúce požiadavky BG Bau

9772040

9772034

9772240

9772234

9772340

9772335

9772540

9772534

9772140

9772134
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Zimná čiapka uvex Kukla uvex Nátylníkový chránič uvex Chladivý nátylníkový chránič
Č. pol. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Vyhotovenie 100 % polyester 100 % polyester 100 % polyester 100 % polyester 100 % polyester 100 % polyester
Farba žiarivá žltá žiarivá oranžová čierna oranžová žltá žltá
Veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks

Hygienická čiapka Zimné čiapky
Č. pol. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Vyhotovenie 100 % rúno 50 % bavlna 50 % bavlna 60 % polyester, 30 % bavlna 60 % polyester, 30 % bavlna

50 % vlna 50 % strižná vlna 8 % nylon, 2 % elastan 8 % nylon, 2 % elastan
Farba biela námornícka modrá čierna čierna námornícka modrá
Veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť S až M L až XL univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka 100 ks ks ks ks ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo

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

okolité prostredie
• hrejivá flaušová podšívka

Kukla uvex
• kukla uvex je ideálnym doplnkom k zimnej čiapke – sklopné zapínanie na 

suchý zips umožňuje plynulé nastavenie veľkosti

Nátylníkový chránič uvex  
• nátylníkový chránič uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a 

slnečným žiarením
• na použitie so všetkými prilbami uvex
• integrovaná spona na okuliare 9790022 umožňuje pripnúť nátylníkový 

chránič vnútri škrupiny prilby uvex pheos 

Nátylníkový chránič uvex s chladivým efektom
• s jedinečnou funkciou chladenia, chladivý efekt až do 8 hodín,  

ochrana pred slnečným žiarením

9790065
s ochrannou prilbou 
(prilba nie je súčasťou 
balenia)

9790076 
s ochrannou prilbou 
(prilba nie je súčasťou 
balenia)

9790075 
s ochrannou prilbou 
(prilba nie je súčasťou 
balenia)

9790086 
s ochrannou prilbou 
(prilba nie je súčasťou balenia)

Hygienické čiapky · Zimné čiapky

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Upevňovací popruh pre uvex super Potný pás pre uvex thermo boss
boss a uvex thermo boss a uvex thermo boss

Č. pol. 9790000 9790004
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie syntetická koža

s potným pásom
Objednávková ks ks
jednotka

Reflexná súprava uvex pheos M
Č. pol. 9790018
Objednávková jednotka ks

Upevňovací popruh pre IES Potný pás pre
uvex pheos pheos IES 
(nie pre pheos E a pheos alpine)

Č. pol. 9772001 9760007
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie s textil, pena

potným pásom z textilu a so 
sponou na okuliare uvex pheos

Objednávková ks ks
jednotka

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

Č. pol. 9760012 9760011
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie šesťbodové textilné zavesenie

s potným pásom s potným pásom
Objednávková ks ks
jednotka

Konvenčný upevňovací popruh Upevňovací popruh pre uvex pheos
pre uvex pheos a uvex airwing a uvex airwing (nie pre uvex 

pheos E) so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9760000 9760001
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie šesťbodové textilné zavesenie

s potným pásom s potným pásom
Objednávková ks ks
jednotka

Potný pás pre uvex pheos alpine Výstelka otočného kolieska
a pre uvex pheos E-WR

Č. pol. 9760009 9760014
Vyhotovenie PU, koža polyester
Objednávková ks ks
jednotka

Potný pás pre uvex pheos, uvex airwing a uvex pheos alpine
Č. pol. 9760005
Vyhotovenie syntetická koža

s potným pásom
Objednávková ks
jednotka

Ochrana hlavy
Príslušenstvo

Reflexná súprava uvex pheos M
• súprava vysokoreflexných nálepiek
• mimoriadne vysoký jas vďaka prizmatickej fólii
• bezproblémové nalepenie
• na všetky ochranné prilby uvex pheos a uvex pheos alpine

Príslušenstvo pre uvex super boss a  
uvex thermo boss

Príslušenstvo pre uvex pheos IES

Príslušenstvo pre uvex pheos E-WR a  
uvex pheos alpine

Príslušenstvo pre uvex pheos a uvex airwing

9760000

97600119760012

9760001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005

9790018
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Kožené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre pheos IES a pheos E),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss a uvex thermo boss

Č. pol. 9790005
Vyhotovenie robustné kožené vyhotovenie s plastovými očkami s kovovými nitmi, 

s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková ks
jednotka

Vetvené popruhy pod bradu Kožený popruh pod bradu pre uvex pheos
pre uvex airwing a pheos (nie uvex pheos alpine)

Č. pol. 9790007 9790035
Vyhotovenie textilný pás s rýchlozapínaním na patentné robustné kožené vyhotovenie s

gombíky, plastovými očkami a popruhom plastovými háčikmi s kovovými nitmi, 
pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky s možnosťou nastavenia dĺžky

Objednávková ks ks
jednotka

Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre uvex pheos alpine) 
a uvex pheos E

Č. pol. 9790021
Vyhotovenie textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky 

a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková ks
jednotka

Spona na okuliare IES s posúvačom Držiak pera pre uvex pheos 
Pre systém uvex pheos IES a uvex pheos E

Č. pol. 9772002 9790023
Vyhotovenie plast plast
Objednávková 10 ks ks
jednotka

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

Č. pol. 9790022
Vyhotovenie plastová spona na upevnenie popruhu uzavretých okuliarov alebo

popruhu pod bradu na prilbe
Balenie 10 ks

Opora krku uvex spiderneck
Č. pol. 9790149
Vyhotovenie vhodné pre prilby uvex pheos a uvex airwing s otočným kolieskom

upevňovací popruh, vhodný pre uvex pheos alpine po odobratí
otočného čalúnenia
zväčšenie kontaktnej oblasti na krku, zvýšenie pohodlia,
lepšie rozloženie hmotnosti prilby 
jednoduchá montáž: prevlečie sa cez otočné koleso

Objednávková ks
jednotka

Držiak na vizitky
Č. pol. 9790166
Obsah 10 držiakov + 20 PVC vizitiek
Balenie 10 ks

Taška na prilbu uvex na Súprava zátok
skladovanie a prepravu na utesnenie otvorov
ochranných prílb uvex

Č. pol. 9790071 9790077
Vyhotovenie polyester plast
Objednávková ks ks
jednotka

uvex pheos nálepka na prilbu
Č. pol. 9790150 9790151 9790152 9790153 9790154 9790155 9790156
Farba strieborná žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Materiál PVC fólia PVC fólia PVC fólia PVC fólia PVC fólia PVC fólia PVC fólia
Objednávková ks ks ks ks ks ks ks
jednotka

Ochrana hlavy
Príslušenstvo

Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex pheos 
alpine, uvex airwing, uvex super boss a 
uvex thermo boss

uvex pheos nálepka na prilbu
• optimálne na označovanie rôznych prác
• trvanlivá, vysokovýkonná PVC fólia odolná proti poveternostným vplyvom

9790035

9790007

9790023

9790022

9790166

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002

9790149

9790153
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Čelová LED lampa pheos Lights Čelová LED lampa pheos Lights EX Čelová LED lampa KS-6002-DUO Čelová LED lampa uvex u-cap sport Adaptér na prilbu uvex pheos
Č. pol. 9790062 9790063 9790029 9790064 9790069
Vyhotovenie pre prilby uvex pheos pre prilby uvex pheos – ATEX pre prilby uvex pheos pre uvex u-cap sport pre čelovú LED lampu uvex u-cap sport

kombinovateľné s prilbami
uvex pheos a uvex pheos alpine

Objednávková ks ks ks ks ks
jednotka

Suprabeam V3air rechargeable Univerzálny silikónový popruh
Č. pol. 9790213 9790214
Vyhotovenie s čelovým popruhom; s položkou 9790214 pre všetky prilby uvex pre V3air rechargeable
Objednávková jednotka ks ks

KS 7630 MCII
Č. pol. 9790028
Vyhotovenie pre prilby uvex pheos  
Objednávková jednotka ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo: Lampy na prilby

KS-6002-DUO
•  LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými 

reflektormi na bodové a plošné svietenie
• kompaktná konštrukcia
•  oblasť, ktorú je potrebné osvetliť, je plynulo 

nastaviteľná
• zdroj prúdu: Lítium-iónová batéria 3,7 V, 1,7 Ah
• svietivosť: Max. 8 500 luxov
• prevádzková teplota: -20 °C až +60 °C
•  trieda tesnosti: IP 67 (prachotesné a  

vodotesné)
• nabíjačka je súčasťou balenia
• doba nabíjania: cca 5 hodín 
 
 

Stlačenie tlačidla Režimy Lúmeny Dosah Doba 
svietenia

Plošné svietenie
Normálny 80 5 m 11 h
Silný 200 10 m 4 h

Dištančné svetlo
Normálny 80 80 m 11 h
Silný 160 180 m 5,5 h

Čelová LED lampa u-cap 
sport · Adaptér na prilbu 
uvex pheos
• čelová LED lampa s dvoma samostatnými re-

flektormi na dištančné a plošné svietenie
• kompaktná konštrukcia, pri veľmi nízkej hmot-

nosti (55 g bez batérií)
• zdroj prúdu: 3 x batéria AAA (nie sú súčasťou 

balenia)
• svietivosť: cca 4 000 luxov
• prevádzková teplota: -20 °C až +45 °C
• stupeň ochrany IP 66 (úplná ochrana pred 

prachom a intenzívne striekajúcou vodou)
• adaptér na použitie s prilbami uvex pheos a 

uvex pheos alpine

Stlačenie tlačidla 1 s Režimy Lúmeny Dosah Doba 
svietenia

Plošné svietenie
Vysoký 30 7 m 80 h
Nízky 10 3 m 150 h

Dištančné svetlo
Stredný 40 80 m 70 h
Vysoký 100 110 m 30 h
Nízky 5 10 m 150 h

  Všetky čelové 
LED lampy od 
spoločnosti uvex  
sa dajú osadiť do 
predného otvoru 
prílb uvex pheos, 
uvex pheos alpine.

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

tormi na bodové a plošné svietenie
• kompaktná konštrukcia, veľmi nízka hmotnosť 

(80 g), extrémne robustná
• zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
• svietivosť: max. 6 500 luxov 
• prevádzková teplota: -20°C až +50 °C
• nabíjací adaptér je súčasťou balenia
• doba nabíjania: cca 4,5 hodiny
• stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné) 
• 9790063: Certifikácia ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 

 

Stlačenie tlačidla Režimy Lúmeny Dosah Doba 
svietenia

Plošné svietenie
Nízky 55 5 m 11 h
Vysoký 115 10 m 5,5 h

Dištančné svetlo
Nízky 55 50 m 11 h
Vysoký 115 100 m 5,5 h

Suprabeam V3air rechargeable · Univerzálny silikónový 
popruh pre Suprabeam V3air rechargeable
• čelová LED  lampa s posuvným ohniskom na 

dištančné a plošné svietenie
• plynulé znižovanie jasu 180 až 8 lúmenov
• robustná konštrukcia s nízkou hmotnosťou 

(148 g), hmotnosť vyvážená akumulátorom na 
zadnej strane

• zdroj prúdu: 1,4 Ah lítium-polymérový akumulá-
tor

• svetelný tok: do max. 320 lúmenov
• doba svietenia: max. 100 hodín
• prevádzková teplota: −20 °C do +50 °C

• stupeň ochrany IP X4 (ochrana pred striekajú-
cou vodou

• veľmi dobre nastaviteľný uhol: diaľkové osvet-
lenie alebo osvetlenie priamo pred používate-
ľom zo všetkých smerov)

• dosah do 210 metrov
•  9790214: Na upevnenie na všetkých ochran-

ných prilbách uvex
• 9790214: Zabraňuje zošmyknutiu lampy z 

prilby 

KS-7630-MCII
• kompaktná konštrukcia
• Stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodo- 
 tesné)
• prevádzková teplota -15 °C až +50 °C
• zdroj prúdu: Lítium-iónová batéria
• doba nabíjania: Cca 9 hodín
• > 80 % kapacity po 500 nabíjacích cykloch
• schválenie ATEX (smernica 2014/34/EÚ) 

Režim Lúmeny Intenzita** Dosah Doba 
svietenia

Núdzové svetlo 70 lm ≥ 3000 lx 80 m ≥ 30 h
Pracovné svetlo 180 lm ≥ 5500 lx 140 m ≥ 14 h
Intenzívne svetlo* 230 lm ≥ 10000 lx 190 m ≥ 6 h

* len pre KS-7630-MCII
** merané vo vzdialenosti 1 m

9790213

9790214

9790064

9790069

9790029

9790062
9790063
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Sklá tvárových štítov, označenie a normy
Na každú požiadavku správne riešenie

Polykarbonátové sklá s povrchovou  
úpravou uvex supravision excellence
Polykarbonát disponuje vysokou vrubovou húževnatosťou. Sklá s povr-
chovou úpravou sú odolné proti zahmlievaniu na vnútornej strane, proti 
poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť proti zahmlie-
vaniu pritom zostáva zachovaná trvalo. Sklá sa vďaka čistiacemu nano-
efektu mimoriadne dobre čistia a sú menej náchylné na znečistenie.

Acetylcelulózové sklá
Štíty na ochranu tváre z acetylcelulózy sú najvhodnejšie na ochranu 
pred chemikáliami.

Sieťové mriežky z ušľachtilej ocele
Sú robustné a mimoriadne stabilné, s dlhou životnosťou. Mriežky z 
ušľachtilej ocele poskytujú vyššiu priepustnosť svetla ako nylonové 
mriežky a používajú sa pri hrubších prácach v poľnohospodárstve a 
lesníctve.

Označenie  
nosnej kostry

Označenie  
ochranných skiel

Označenie podľa EN 166

Podrobný  
opis označenia  
nosnej kostry a  
ochranných  
skiel nájdete na  
strane 25 

EN 166 – Osobné prostriedky na ochranu očí
Európska norma EN 166 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí vo všeobecnosti. Tvárové štíty sa podľa EN 166 skladajú 
z nosnej kostry a ochranného skla.

Stručný prehľad noriem
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Označenie a normy

EN 170 – ultrafialový ochranný filter
Norma EN 170 definuje stupne ochrany a požiadavky na priepustnosť 
pre filtre proti ultrafialovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich 
produktové požiadavky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafialového svetla 
na šošovky oka môžu stratiť transparentnosť. To môže mať za následok 

poškodenia alebo stratu zraku. Sklá tvárových štítov preto podľa normy 
EN 170 spĺňajú výkonnostné požiadavky, ktoré oko chránia pri nebez-
pečných prácach pred ultrafialovým žiarením.

GS-ET 29
Pri prácach na elektrických zariadeniach a prevádzkových prostried-
koch pod napätím sa musí vyhodnotiť nebezpečenstvo rušivého 
elektrického oblúka. Rušivé elektrické oblúky sú spravidla spôsobené 
skratom medzi elektrickými vodičmi.
Princíp skúšky GS-ET 29 je dodatočná požiadavka na skúšanie a cer-
tifikáciu ochrany tváre elektrikárov. U tvárových štítov tohto typu ide o 

výrobok kategórie 3, čo znamená, že existuje nebezpečenstvo ujmy na 
draví a ohrozenia života. 
Vzhľadom na rôzne intenzity rušivého elektrického oblúka je z certifiko-
vaných výrobkov zrejmé, či sú vhodné na príslušné použitie. Rozlišujú 
sa dve triedy, trieda 1 – do 4 kA a trieda 2 – do 7 kA. 

EN 1731 – ochrana tváre z pletiva
Európska norma EN 1731 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na  
ochranu očí a tváre z pletiva. Tvárové štíty sa podľa EN 1731 skladajú z nosnej  
kostry a ochranného skla.

Technické informácie na nosnej kostre a na ochrannom skle sa v súlade s  
EN 1731 uvádzajú v nasledujúcom poradí:
• Identifikačná značka výrobcu
• Číslo európskej normy
• Symbol mechanickej pevnosti

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi

* Aby sa za ochranou tváre dosiahlo minimálne osvetlenie 30 luxov, musí sa použiť dodatočné osvetlenie.

Priepustnosť denného svetla > 50 % a < 75 %*

IEC 60417-6353 (2016-02)
Ochrana pred tepelným ohrozením  

elektrickým oblúkom

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi do 4 kA Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi do 7 kA

Priepustnosť denného svetla ≥ 75 % Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi

Značka podľa GS-ET 29

Mechanická pevnosť

Bez Minimálna pevnosť (len filter)

S Zvýšená pevnosť (len filter)

F Náraz s nízkou energiou (45 m/s)

B Náraz so strednou energiou (120 m/s)

A Náraz s vysokou energiou (190 m/s)

T Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

Predtým Po zásahu rušivý  
elektrickým oblúkom 7 kA

8 1 0 8 2 1
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Tvárové štíty a ochrana tváre
Systém tvárového štítu uvex pheos

Bežný 
systém na prilbu

Systém na prilbu 
pheos

Dokonalé „úložné miesto“ pre tvárový štít a chrániče sluchu
Ak tvárový štít nepotrebujete, môžete ho 
zaistiť nad škrupinou prilby, chrániče sluchu 
môžete sklopiť dozadu do úložného miesta. 
Všetky súčasti sú na prilbe v tesnej blízkosti 
a optimálne vyvážené nad ťažiskom tela. 

Svalstvo na šiji tak nezaťažuje nepotrebná 
hmotnosť. Výsledkom je komfort nosenia a 
maximálna voľnosť pohybu.

Spoľahlivá ochrana tváre
Tvárový štít odolný proti zahmlievaniu a po-
škrabaniu z kvalitného polykarbonátu zodpo-
vedá opticky najvyššej triede akosti. Tvárový 
štít dokonale dopĺňa prilbu:  

Transparentný kryt liaty vstrekovaním chráni 
pred preniknutím častíc na vnútornú stranu 
tvárového štítu. 

Systém magnetických a mechanických zámkov
Všetky tvárové štíty sú predmontované s 
adaptérom na prilbu. Zaistí sa do bočného 
otvoru prilby a ostane tam trvalo pripevnený. 

V prípade systému magnetických zámkov mô-
žete nadstavbové prvky, tvárový štít a mušľové 
chrániče sluchu kedykoľvek odmontovať. Tvá-
rový štít sa uvoľní na bočnom systéme zámku 
po jednom kliknutí.  
 

Pri opätovnej montáži sa prvky znovu zaistia 
automaticky. Prilbu pri tom pre vaše pohodlie 
môžete mať na hlave. 

V prípade systému mechanických zámkov 
môžete mušľové chrániče sluchu kedykoľvek 
demontovať pomocou bajonetového pripo-
jenia. Mechanický tvárový štít zostane trvalo 
pripevnený na prilbe. 

Tvárový štít uvex pheos
• Polykarbonátové tvárové štíty s technoló-

giou povrchovej úpravy uvex supravision 
excellence

• Tvárový štít je odolný proti zahmlievaniu na 
vnútornej strane, extrémne odolný proti po-
škrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. 
Odolnosť proti zahmlievaniu pritom ostáva 
trvalo zachovaná

• Dobré čistenie vďaka čistiacemu nanoefektu
• Dostupné s dvomi variantmi upevnenia: 

Mechanické ramienka alebo samozaisťovací 
systém magnetických zámkov 
 

• Tvárové štíty 9906002, 9906003 a 
9906009 sú kombinovateľné s priemyselný-
mi ochrannými prilbami:
- uvex pheos B-S-WR 
- Ochranná prilba na práce vo výškach uvex 
pheos alpine (je potrebný adaptér na tvárový 
štít č. pol. 9790067)

• Tvárové štíty uvex pheos SLB 1 (9906005 
a 9906006) a uvex pheos SLB 2 (9906007 
a 9906008) sú kombinovateľné výlučne s 
priemyselnými ochrannými prilbami uvex 
pheos E-S-WR

• Možnosť výmeny skiel
• Spĺňa normy EN 166 a EN 170

• Označenie v súlade s oblasťami použitia 3 
(tekutiny) a 9 (roztavený kov a horúce pevné 
látky)

• Tvárové štíty uvex pheos SLB 1 certifikované 
ako tvárový štít na ochranu pred rušivými 
elektrickými oblúkmi triedy 1 (4 kA) podľa 
normy GS-ET 29

• Tvárové štíty uvex pheos SLB 2 certifikované 
ako tvárový štít na ochranu pred rušivými 
elektrickými oblúkmi triedy 2 (7 kA) podľa 
normy GS-ET 29

• Možnosti kombinovania nájdete na nasledu-
júcej strane (strana 132)

Systém 
magnetických zámkov pre tvárový štít a 
mušľové chrániče sluchu s magnetickým 
pripevnením

Systém 
magnetických zámkov pre tvárový štít a mušľo-
vé chrániče sluchu s bajonetovým pripojením
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uvex pheos uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 2
Č. pol. 9906002 9906005 9906007
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s mechanickými ramienkami klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2
a bajonetové pripojenie pre ochranu sluchu s mechanickými ramienkami s mechanickými ramienkami

a bajonetové pripojenie pre ochranu sluchu a bajonetové pripojenie pre ochranu sluchu
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Nosná kostra čierna čierna čierna

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
Sklo PC bez farby, UV 400 PC bez farby, UV 400 PC modrá, 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
Objednávková jednotka ks, balené samostatne v plastovom vrecku ks, balené samostatne v plastovom vrecku ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Balenie kartón á 24 ks kartón á 24 ks kartón á 14 ks
Náhradný zorník 9906013, balené samostatne 9906012, balené samostatne 9906017, balené samostatne

v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic uvex pheos magnetic s ochranou brady
Č. pol. 9906003 9906006 9906008 9906009
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s magnetickými ramienkami klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2 s malým popruhom pod bradu
a s magnetickými ramienkami s magnetickými ramienkami s magnetickými ramienkami

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170
Nosná kostra čierna čierna čierna čierna

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 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Sklo PC bez farby, UV 400 PC bez farby, UV 400 PC modrá, UV 400 PC bez farby, 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 2C − 1,2 W 1 B 9 KN CE
Objednávková jednotka ks, balené samostatne ks, balené samostatne ks, balené samostatne ks, balené samostatne

v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku
Balenie kartón á 20 ks kartón á 20 ks kartón á 14 ks kartón á 20 ks
Náhradný zorník 9906013, balené samostatne 9906012, balené samostatne 9906017, balené samostatne 9906014, balené samostatne

v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku

Tvárové štíty a ochrana tváre
Systém tvárového štítu uvex pheos

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006 9906009

9906008
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Adaptér na tvárový štít
Č. pol. 9790067
Vyhotovenie na kombinovanie s ochrannou prilbou na práce vo výškach uvex pheos alpine

na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu 
(tvárový štít nie je súčasťou balenia)

Objednávková ks, balené samostatne v plastovom vrecku
jednotka

Adaptér na prilbu magnetický
Č. pol. 9790078
Vyhotovenie adaptér na prilbu pri používaní mušľových chráničov sluchu uvex pheos K2P magnet

(2600215) bez tvárového štítu, vyžaduje sa len vtedy, keď sa tvárový štít nepoužíva
Objednávková pár, balené párovo v plastovom vrecku
jednotka

Ochrana pred slnkom/dažďom
Č. pol. 9790074
Vyhotovenie na ochranu pred slnkom a dažďom, na nasadenie na vnútornú stranu

krytu čela tvárového štítu, nedá sa kombinovať s tvárovými štítmi
uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2

Objednávková ks, balené samostatne v plastovom vrecku
jednotka

Textilné vrecko na tvárové štíty
Č. pol. 9954362
Vyhotovenie vrecko na úschovu a prepravu tvárových štítov a prílb uvex, čierna
Objednávková ks, vždy voľne
jednotka

Tvárové štíty a ochrana tváre
Systém tvárového štítu uvex pheos − možnosti kombinovania a príslušenstvo

Príslušenstvo pre systém tvárových štítov 
uvex pheos

Možnosti kombinovania tvárových štítov uvex pheos

Č. pol. Rám štítu Tvárový štít Ochrana Vhodné prilby Mušľové chrániče sluchu

9906002 Mechanický Polykarbonát, bez farby

Mechanické vplyvy  
(napr. iskry, úlomky)

Všetky prilby uvex 
pheos s krátkym 
šiltom

uvex pheos alpine 
(s adaptérom 
na tvárový štít 
9790067)

2600214

9906003 Magnetický Polykarbonát, bez farby

2600215
9906009 Magnetický Polykarbonát, číry s ochra-

nou brady

9906005 Mechanický Polykarbonát, bez farby 
s filtrom na pohlcovanie 
ultrafialového žiarenia

Elektrickými rušivé 
oblúky do 4 kA 
(kiloampéry)

uvex pheos  
E-S-WR

2600214

9906006 Magnetický Polykarbonát, bez farby 
s filtrom na pohlcovanie 
ultrafialového žiarenia

2600215

9906007 Mechanický Polykarbonát,  
modrá s filtrom na pohlco-
vanie ultrafialového žiare-
nia a chráničom brady Elektrické rušivé 

oblúky do 7 kA 
(kiloampéry)

2600214

9906008 Magnetický Polykarbonát,  
modrá s filtrom na pohlco-
vanie ultrafialového žiare-
nia a chráničom brady

2600215

9790067

9790074

9954362

9790078
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Sklo tvárového štítu 9790
Č. pol. 9790048
Vyhotovenie bez povrchovej úpravy

klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 
montuje sa na upínací rám prilby 9790047

Norma EN 166, EN 170, GS-ET 29
Sklo PC bez farby, UV 400

2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Objednávková ks, balené samostatne v plastovom vrecku
jednotka
Balenie kartón 100 ks

Upínací rám prilby pre tvárový štít 9790 Adaptér na tvárový štít 9790
Č. pol. 9790047 9924010
Vyhotovenie upínací rám prilby pre adaptér na montáž tvárového štítu

tvárový štít 9790 (9790048) bez prilbových mušľových chráničov sluchu
Nosná kostra čierna

W 166 3 8-1 9 B CE 0196
Objednávková ks, balené samostatne ks, balené samostatne
jednotka v plastovom vrecku v plastovom vrecku
Balenie kartón 90 ks kartón 500 ks

9725 9726
Č. pol. 9725514 9726014
Vyhotovenie acetylcelulózové sklo polykarbonátové sklo

s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane bez povrchovej úpravy
hrúbka materiálu: 1 mm hrúbka materiálu: 1 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Nosná kostra čierna čierna

W 166 3-F CE W 166 3-B CE
Sklo CA bez farby, UV 380 PC bez farby, UV 400

2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 B CE
Objednávková ks, balené samostatne ks, balené samostatne
jednotka v plastovom vrecku v plastovom vrecku
Balenie kartón 20 ks kartón 20 ks
Náhradné sklo 9050517 9723017

Tvárové štíty a ochrana tváre
9790 · 9725 · 9726 · Tvárový štít na práce v lesníctve

uvex 9725 · uvex 9726
• polykarbonátové a acetylcelulózové tvárové štíty s  

adaptérmi na montáž do bočných otvorov prilby
• jednoduchá výmena skiel
• kombinácia s mušľovými chráničmi sluchu nie je možná
• vhodné pre prilby uvex airwing a uvex superboss

  Prilba nie je súčasťou balenia!

Tvárový štít uvex pheos na práce v lesníctve
• tvárový štít s mriežkou z kovu na práce v lesníctve
• vhodný pre prilbu uvex pheos ABS 
• označenie tvárového štítu: W EN 1731:2006-F

Ďalšie informácie nájdete na strane 119

uvex 9790
• tvárový štít z robustného polykarbonátu pre priemyselné ochranné prilby 

uvex airwing, pheos a prilbové mušľové chrániče sluchu uvex 3200H, 
K1H a K2H

• elektrikári musia používať vhodnú elektroizolačnú prilbu a nevodivé pril-
bové mušľové chrániče sluchu

• sklo, upínacie rámy prilby a adaptér sa musia objednávať ako samostat-
né diely

• na kombinovanie s prilbou a tvárovým štítom (bez prilbových mušľových 
chráničov sluchu) sú potrebné prídavné adaptéry (č. pol. 9924010)

  Prilba, upínací rám prilby a mušľové chrániče na ochranu sluchu nie sú 
súčasťou balenia.

9790047

9790048

9924010

9725514
9726014
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uvex pheos faceguard
Systém ochrany tváre

Inovatívna ochrana tváre sa skladá z výškovo a šírkovo 
nastaviteľného hlavového držiaka, ako aj kvalitného polykar-
bonátového tvárového štítu. Tvárový štít poskytuje vďaka 
technológii povrchovej úpravy uvex výhľad do diaľky bez 
zahmlievania a môže sa plynulo zaaretovať. Mušľové chrá-
niče sluchu sa vďaka otočnému mechanizmu namontujú a 
odmontujú rýchlo. V závislosti od oblasti použitia môžete 
systém rozšíriť vďaka rozsiahlemu príslušenstvu a prispôso-
biť ho svojim potrebám.

Ďalšie informácie nájdete na  
uvex-safety.com/en/pheosfaceguard 
(alebo naskenovaním QR kódu).

Prehľad výhod uvex pheos faceguard:
•  kompletne predmontovaný systém ochrany tváre – kedykoľvek použiteľný
• široké zorné pole s najvyššou optickou triedou akosti
•  robustný polykarbonátový tvárový štít s povrchovou úpravou odolnou proti 

zahmlievaniu a poškrabaniu uvex supravision excellence
•  nízka hmotnosť, štíhly dizajn a optimálne ťažisko na odľahčenie chrbtice
• rozšíriteľný systém vďaka vysokej miere modulárnosti
• vymeniteľné jednotlivé diely
• komfort nosenia aj pri používaní okuliarov a masiek na ochranu dýchacích orgánov

Prehľad pre multifunkčný systém uvex

Upevňovací popruh 
a potný pás 
Príjemne sa prispôsobí 
tvaru hlavy

Demontovateľné 
mušľové chráni-
če sluchu
Na dodatočnú 
ochranu

Nastavenie veľkosti pomocou sys-
tému otočného kolieska so širokou 
oporou krku
Plynulé regulovanie šírky pomocou 
systému otočného kolieska jednou 
rukou na individuálne prispôsobenie 
a komfort.
Na hlavy s veľkosťou 52 až 64

Tvárový štít z robustného polykarbonátu
Vonkajšia strana odolná proti poškriabaniu
Vnútorná strana odolná proti zahmlievaniu  
ochrana pred UV 400

Individuálne nastavenie výšky  
systému na individuálny ergonomický tvar

Doplňujúca 
protinárazová 
čiapka 
sa zacvakne do 
systému a chráni 
hlavu pred nárazmi 

Plynulo aretovateľ-
ný tvárový štít
Možnosť výmeny 
skiel

Ťažisko v  
strede hlavy
Uvoľnenie  
svalstva na šiji  
a chrbtice
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uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu Mriežkový tvárový štít uvex pheos faceguard s ochranou sluchu
Č. pol. 9790211 9790212 9790215
Vyhotovenie predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm

polykarbonátové sklo, polykarbonátové sklo, uvex supravision excellence mriežkový tvárový štít z ušľachtilej ocele s vysokým prestupom svetla
povrchová úprava uvex supravision excellence povrchová úprava, s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB),
bez chráničov sluchu ďalšie informácie nájdete na strane 105 ďalšie informácie nájdete na strane 105

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352 EN 1731
Nosná kostra W 166 39B CE W 166 39B CE W EN 1731:2006 F CE
Sklo PC bez farby, UV 400 PC bez farby, UV 400 tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele, priepustnosť svetla > 60 %

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 W EN 1731:2006 F CE
Objednávková ks, balené samostatne v kartóne ks, balené samostatne v kartóne ks, balené samostatne v kartóne
jednotka

Náhradný upevňovací Náhradný Náhradné sklo Ochrana proti slnku Mušľové chrániče sluchu uvex pheos faceguard Náhradné sklo Ochrana proti
popruh potný pás Tvárový štít K1P Protinárazová čapica Tvárový štít s mriežkou slnečnému žiareniu

a nátylníkový chránič
Č. pol. 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216 9790159 9790160 9790170
Vyhotovenie plastový vnútorný textil polykarbonát na ochranu mušľové chrániče sluchu protinárazová čiapka pre náhradné sklo textil s chladiacim

popruh pre uvex supravision pred slnkom a dažďom pre uvex pheos uvex pheos faceguard tvárový štít s mriežkou funkcia na
veľkosti hláv excellence nastrčí sa na tvárový tvárový ochranný štít systém, tvrdá škrupina z ušľachtilej ocele ochranu pred slnkom
52 – 64 cm povrchová úprava štít SNR 28 dB z ABS, čierna, pre uvex

52 - 64 cm pheos faceguard
EN 812

Objednávková ks, samostatne v ks, samostatne v ks, samostatne v ks, samostatne v pár, ks, samostatne v ks, samostatne v ks, samostatne v
jednotka balené v plasto- balené v plasto- balené v plasto- balené v plasto- balené párovo v kartóne balené v plasto- balené v plasto- balené v plasto-

vom vrecku vom vrecku vom vrecku vom vrecku vom vrecku vom vrecku vom vrecku

Konštrukcia na ochranu tváre a krčnej chrbtice
Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôsobili anatómii ľudského tela. Systém na 
ochranu tváre je vyvážený v strede hlavy. Vďaka nízkej hmotnosti a optimálnemu ťažis-
ku, ktoré podporuje prirodzené držanie hlavy, sa minimalizuje preťaženie krčnej chrbtice 
a chrbta. Štíhly dizajn a široké zorné pole prispievajú k podpore prirodzeného držania 
krčnej chrbtice. 

uvex pheos faceguard
Systém ochrany tváre

Príslušenstvo

99060139760107 9760108 26002169790074 9790159 9790160 9790170

9790211

9790212

9790215
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Ochrana tváre 9705 Ochrana tváre 9706 Ochrana tváre 9707 Ochrana tváre 9708
Č. pol. 9705014 9706514 9707014 9708514
Vyhotovenie bez povrchovej úpravy s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane bez povrchovej úpravy s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Nosná kostra čierna čierna čierna čierna

W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE
Sklo CA bez farby, UV 380 CA bez farby, UV 380 CA bez farby, UV 380 CA bez farby, 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
Objednávková jednotka ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Balenie kartón 15 ks kartón 15 ks kartón 10 ks kartón 10 ks
Náhradný zorník 9060017 9050517 9060017 9050517

Tvárové štíty a ochrana tváre
Ochrana tváre · Uzavreté okuliare

uvex 9705 · uvex 9706
• tvárové štíty z acetylcelulózového skla s integrovaným krytom čela
• jednoduchá výmena skiel
• kombinácia s ochrannými prilbami nie je možná
• plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
• komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou 

otočného uzáveru

uvex 9707 · uvex 9708
• tvárový štít z acetylcelulózového skla s integrovaným krytom čela a prí-

davnou čiapkou na hlavu z nárazuvzdorného polystyrénu
• jednoduchá výmena skiel
• plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
• komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou 

otočného uzáveru

9705014
9707014

9706514 9708514
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Príslušenstvo
uvex pheos 

9760000 Konvenčný upevňovací popruh

9760001 Upevňovací popruh s otočným kolieskom 

9760011 Upevňovací popruh pheos alpine

9760012 Upevňovací popruh 
uvex pheos E-WR 

9772001 Upevňovací popruh IES 

9760009 Potný pás uvex pheos alpine a  
uvex pheos E-WR

9760007 Potný pás IES

9760005 Potný pás, béžová

9790035 Kožený popruh pod bradu IES

9790005 Kožený popruh pod bradu 

9790021 Vetvené popruhy pod bradu

9790023 Držiak pera 

9772002 Spona na okuliare IES

9790022 Spona na uzavreté okuliare

9790065 Zimná čiapka, žltá 

9790066 Kukla

9790068 Zimná čiapka, oranžová

9790075 Nátylníkový chránič, oranžová

9790076 Nátylníkový chránič, žltá 

9790086 Chladivý nátylníkový chránič

9790166 Držiak na vizitky

9790018 uvex pheos súprava reflexných nálepiek M

9790151-
9790156 uvex pheos nálepka na prilbu

9906002  Tvárový štít uvex pheos9906003
9906005  Tvárový štít uvex pheos SLB19906006
9906007  Tvárový štít uvex pheos SLB29906008
2600201
2600202 uvex K1H/ uvex K2H

2630210
2630220
2630230

uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H

2600214 
2600215 
2600216

uvex K1P/ uvex K2P

9790078 Adaptér na prilbu magnetický

9790062 Čelová LED lampa pheos Lights

9790063 Čelová LED lampa pheos Lights EX

9790028 Čelová LED lampa KS-7630-MCII

9790029 Čelová LED lampa KS-6002 DUO 

9790064 Čelová LED  lampa u-cap sport 

9790069 Adaptér na prilbu uvex pheos

■  Súčasť štandardnej dodávky ■ Kompatibilita – Nekompatibilita
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Príslušenstvo
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 Konvenčný upevňovací popruh

9760001 Upevňovací popruh s otočným kolieskom

9790000 Upevňovací popruh pre uvex super boss/uvex thermo boss

9760005 Potný pás, béžová

9790004 Potný pás pre uvex super boss/uvex thermo boss

9790005 Kožený popruh pod bradu

9790007 Vetvené popruhy pod bradu

9790065 Zimná čiapka, žltá

9790066 Kukla

9790068 Zimná čiapka, oranžová

9790075 Nátylníkový chránič, oranžová

9790076 Nátylníkový chránič, žltá

9790086 Chladivý nátylníkový chránič

9790047 Upínací rám prilby uvex 9790

9790048 Sklo uvex 9790

2600201
2600202 uvex K1H/ uvex K2H

2630210 
2630220 
2630230

uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H

■  Súčasť štandardnej dodávky ■ Kompatibilita – Nekompatibilita
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Ochrana hlavy v súlade s vašou podnikovou identitou
Individuálna ochrana hlavy

Tampónová potlač na prilbe
(1 až 5 farby)

Miesta na potlač na príklade modelu uvex pheos.

Akú mieru individualizácie požadujete?
Radi vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa technických možností 
individualizácie našich ochranných prilieb.

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

Platia nasledujúce rámcové podmienky:
• minimálna objednávka 25 kusov
• doobjednané množstvo: 25 kusov
• počet farieb, ktoré môže obsahovať výšivka: do 14
• textilná čiapka so šiltom v špeciálnej farbe: od 1 000 kusov
• vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s vektorovou grafikou 

(.ps, .ai) a súboru s obrázkom (.jpg, .pdf)

Individualizácia na prilbe 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 pre 
elektrikárov alebo chemikov

Od 300 kusov

-  Existujúca farba so skráteným 
šiltom

Od 100 kusov

-  Existujúca prilba, iný upevňovací 
popruh, s popruhom pod bradu

Od 25 kusov

Vylepšenie:  potlač, nálepka, súprava 
reflexných prvkov

Od 25 kusov  
Doobjednané množstvo: 25 kusov

Individualizácia čiapok proti nárazom 

Špeciálna farba Od 1 000 kusov

Nový variant:

 - S existujúcou farbou Od 600 kusov

Vylepšenie: výšivka, potlač Od 25 kusov

Spoločnosť uvex vám dáva možnosť prispôsobiť všetky prilby uvex a čiapky proti 
nárazom tak, aby ochranné pracovné prostriedky vašich zamestnancov zodpovedali 
špecifikáciám vašej podnikovej identity. 

V prípade záujmu sa kedykoľvek obráťte na servisné centrum uvex.
Tel. 0800 66 44 896 · E-mail: Individualisierung@uvex.de
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uvex u-cap sport
Zaručená ochrana hlavy so športovým vzhľadom

Integrované prvky na tlmenie 
nárazov s voštinovou kon-
štrukciou
Špeciálne vyvinutá nosná vošti-
nová konštrukcia tejto prilby 
s integrovanými prvkami na 
tlmenie nárazov zaisťuje úplnú 
ochranu podľa EN 812. 

Čelová LED lampa uvex u-cap sport s magne-
tickým upevnením
• Jednoduchá manipulácia: Magnetické upevnenie 

umožňuje jednoduché upevnenie a odstránenie 
pri použití s modelom u-cap sport.

• Lampu možno otáčať viacerými smermi pomo-
cou kĺbu, vďaka čomu je zaručené optimálne 
osvetlenie.

• Možnosť prepínania medzi rôznymi úrovňami 
osvetlenia.

Plynulé nastavenie
Model uvex u-cap sport 
sa dá pomocou sklopného 
zapínania na suchý zips 
rýchlo a spoľahlivo nasadiť 
na hlavu a zafixovať. 

Spoľahlivá ochrana, ktorá vyzerá dobre: uvex u-cap sport je inovatívna 
čiapka proti nárazom s dizajnom bejzbalky podľa EN 812. Ergonomicky tva-
rovaná tvrdá škrupina s integrovanými tlmiacimi prvkami zaisťuje bezpečnosť 
a optimálne komfort nosenia. Aby ste mohli zjednotiť vzhľad svojho tímu, je tento 
model k dispozícii aj ako štandardná textilná čiapka pre zamestnancov pracujú-
cich v prostrediach bez povinnej ochrannej čiapky.

Flexibilita vďaka  
dizajnu Armadillo

Dizajn Armadillo modelu uvex u-cap sport 
poskytuje dodatočnú flexibilitu a ergono-

micky sa prispôsobuje rôznym tvarom a 
veľkostiam hláv.  

Predĺžený výrez na uši uľahčuje nosenie 
mušľových chráničov sluchu.
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uvex u-cap sport
Č. pol. 9794409 9794403 9794404 9794442 9794422 9794424
Vyhotovenie s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, 

tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Farba čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Balenie kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks

Č. pol. 9794400 9794401 9794402 9794443 9794423 9794425
Vyhotovenie s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny s dlhým šiltom (7 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, 

tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Farba čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Balenie kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks

Upevňovací popruh uvex u-cap sport
Č. pol. 9794415
Vyhotovenie mäkký, pohodlný upevňovací popruh zo sieťovanej tkaniny na

vyšší komfort nosenia v čiapkach proti nárazom uvex u-cap sport
Norma EN 812
Farba čierna
Veľkosť univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka ks
Balenie kartón 60 ks

Bejzbalka
Č. pol. 9794110 9794111
Vyhotovenie s dlhým šiltom (7 cm), s krátkym šiltom (4 cm),

bez tvrdej škrupiny bez tvrdej škrupiny
Farba čierna čierna
Veľkosť 55 až 63 cm 55 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks
Balenie kartón 60 ks kartón 60 ks

uvex u-cap sport
Široký sortiment pre mnohé oblasti použitia

uvex u-cap sport 

Upevňovací popruh uvex u-cap sport Bejzbalka

LED lampa uvex u-cap sport na  
všetky čiapky so šiltom u-cap sport 
Varianty sú k dispozícii na strane 126.

9794400
9794401 
9794402

9794443
9794423
9794425

9794110

9794409
9794403 
9794404

9794442
9794422
9794424

9794415
9794111
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uvex u-cap sport
Č. pol. 9794407 9794408
Vyhotovenie s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS,

textilnou čiapkou z bavlny
Norma EN 812 EN 812
Farba námornícka modrá námornícka modrá
Veľkosť 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks
Balenie kartón 60 ks kartón 60 ks

uvex u-cap sport vent
Č. pol. 9794430 9794420 9794421
Vyhotovenie s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, 

textilnou čiapkou z bavlny a sieťovinovou tkaninou
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Farba čierna čierna čierna
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks
Balenie kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks

Č. pol. 9794444 9794416 9794417
Vyhotovenie s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny,

tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny a sieťovinová tkanina
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Farba čierna čierna čierna
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks
Balenie kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz
Č. pol. 9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491
Vyhotovenie s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny v reflexných farbách, v súlade s požiadavkami podľa EN 471, 

čo zvyšuje viditeľnosť a bezpečnosť používateľa
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Farba žiarivá žltá žiarivá žltá žiarivá žltá žiarivá oranžová žiarivá oranžová žiarivá oranžová
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Balenie kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks

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

LED lampa uvex u-cap sport na 
 všetky čiapky so šiltom u-cap sport 
Varianty sú k dispozícii na strane 126.

9794407
9794408

9794430
9794420 
9794421

9794444
9794416
9794417

9794490 
9794491 
9794492

9794480 
9794481
9794482 
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Ochrana hlavy
Stručný prehľad

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9770231 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Oranžová 121
9770330 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Červená 121
9770331 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Červená 121
9770430 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Zelená 121
9770431 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Zelená 121
9770530 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Modrá 121
9770531 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Modrá 121
9770536 uvex pheos E-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Modrá 122
9770830 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Tmavosivá 121
9770832 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Tmavosivá 121
9770931 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Čierna 121
9772001 Príslušenstvo Upevňovací popruh IES 124
9772002 Príslušenstvo Spona na okuliare 125
9772020 uvex pheos B Ochranná prilba Biela 120
9772026 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 122
9772030 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Biela 120
9772031 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Biela 120
9772034 uvex pheos S-KR Ochranná prilba Biela 122
9772035 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 122
9772038 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 122
9772040 uvex pheos IES Ochranná prilba Biela 122
9772042 uvex pheos planet B-WR Ochranná prilba Biela 110/111
9772043 uvex pheos planet B-S-WR Ochranná prilba Biela 110/111
9772071 uvex pheos ABS B-S-WR Ochranná prilba Biela 119
9772120 uvex pheos B Ochranná prilba Žltá 120
9772126 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 122
9772130 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Žltá 120
9772131 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Žltá 120
9772134 uvex pheos S-KR Ochranná prilba Žltá 122
9772137 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 122
9772138 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 122
9772140 uvex pheos IES Ochranná prilba Žltá 122
9772171 uvex pheos ABS B-S-WR Ochranná prilba Žltá 119
9772220 uvex pheos B Ochranná prilba Oranžová 120
9772226 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Oranžová 122
9772230 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Oranžová 120
9772231 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Oranžová 120
9772234 uvex pheos S-KR Ochranná prilba Oranžová 122
9772236 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Oranžová 122
9772239 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Oranžová 122
9772240 uvex pheos IES Ochranná prilba Oranžová 122
9772271 uvex pheos ABS B-S-WR Ochranná prilba Oranžová 119
9772320 uvex pheos B Ochranná prilba Červená 120
9772326 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Červená 122
9772330 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Červená 120
9772332 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Červená 120
9772334 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Červená 122
9772335 uvex pheos S-KR Ochranná prilba Červená 122
9772340 uvex pheos IES Ochranná prilba Červená 122
9772371 uvex pheos ABS B-S-WR Ochranná prilba Červená 119
9772430 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Zelená 120
9772437 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Zelená 122
9772520 uvex pheos B Ochranná prilba Modrá 120
9772526 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Červená 122
9772530 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Modrá 120
9772531 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Modrá 120
9772534 uvex pheos S-KR Ochranná prilba Modrá 122
9772537 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Modrá 122
9772538 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Modrá 122
9772540 uvex pheos IES Ochranná prilba Modrá 122
9772832 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Tmavosivá 120
9772920 uvex pheos B Ochranná prilba Čierna 120
9772926 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Čierna 122
9772930 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Čierna 120
9772932 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Čierna 120
9772936 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Čierna 122
9773050 uvex pheos alpine Ochranná prilba Biela 118
9773150 uvex pheos alpine Ochranná prilba Žltá 118

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9050517 Príslušenstvo Náhradné sklo, 

s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA
Číra 133/136

9060017 Príslušenstvo Náhradné sklo, CA Bez farby 136
9705014 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, CA Bez farby 136
9706514 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, 

s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA
Bez farby 136

9707014 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, CA Bez farby 136
9708514 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, 

s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA
Bez farby 136

9720040 uvex perfexxion Ochranná prilba Biela 115
9720050 uvex perfexxion Ochranná prilba Biela 115
9720940 uvex perfexxion Ochranná prilba Čierna 115
9720950 uvex perfexxion Ochranná prilba Čierna 115
9723017 Príslušenstvo Náhradné sklo, PC Bez farby 133
9725514 Príslušenstvo Tvárový štít, CA Bez farby 133
9726014 Príslušenstvo Tvárový štít, PC Bez farby 133
9750020 uvex super boss Ochranná prilba Biela 116
9750120 uvex super boss Ochranná prilba Žltá 116
9750520 uvex super boss Ochranná prilba Modrá 116
9754000 uvex thermo boss Ochranná prilba Biela 117
9754100 uvex thermo boss Ochranná prilba Žltá 117
9754300 uvex thermo boss Ochranná prilba Červená 117
9760000 Príslušenstvo Upevňovací popruh, konvenčný 124
9760001 Príslušenstvo Upevňovací popruh s otočným kolieskom 124
9760005 Príslušenstvo Potný pás, syntetická koža 124
9760007 Príslušenstvo Potný pás, textil/pena 124
9760009 Príslušenstvo Potný pás pheos ABS 119/124
9760011 Príslušenstvo Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine 124
9760012 Príslušenstvo Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR 124
9760014 Príslušenstvo Výstelka otočného kolieska 124
9760106 Príslušenstvo Náhradný upevňovací popruh pheos ABS 119
9760107 Príslušenstvo Upevňovací popruh faceguard 135
9760108 Príslušenstvo Potný pás pre upevňovací popruh 135
9762020 uvex airwing B Ochranná prilba Biela 116
9762021 uvex airwing B-S Ochranná prilba Biela 117
9762030 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Biela 116
9762031 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Biela 117
9762120 uvex airwing B Ochranná prilba Žltá 116
9762121 uvex airwing B-S Ochranná prilba Žltá 117
9762130 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Žltá 116
9762131 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Žltá 117
9762220 uvex airwing B Ochranná prilba Oranžová 116
9762221 uvex airwing B-S Ochranná prilba Oranžová 117
9762230 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Oranžová 116
9762231 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Oranžová 117
9762320 uvex airwing B Ochranná prilba Červená 116
9762321 uvex airwing B-S Ochranná prilba Červená 117
9762330 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Červená 116
9762331 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Červená 117
9762420 uvex airwing B Ochranná prilba Zelená 116
9762421 uvex airwing B-S Ochranná prilba Zelená 117
9762430 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Zelená 116
9762431 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Zelená 117
9762520 uvex airwing B Ochranná prilba Modrá 116
9762521 uvex airwing B-S Ochranná prilba Modrá 117
9762530 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Modrá 116
9762531 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Modrá 117
9762920 uvex airwing B Ochranná prilba Čierna 116
9770020 uvex pheos E Ochranná prilba Biela 121
9770026 uvex pheos E Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 122
9770030 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Biela 121
9770031 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Biela 121
9770036 uvex pheos E-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 122
9770120 uvex pheos E Ochranná prilba Žltá 121
9770126 uvex pheos E Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 122
9770130 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Žltá 121
9770131 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Žltá 121
9770136 uvex pheos E-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 122
9770230 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Oranžová 121
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Ochrana hlavy
Stručný prehľad

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9773250 uvex pheos alpine Ochranná prilba Oranžová 118
9773350 uvex pheos alpine Ochranná prilba Červená 118
9773450 uvex pheos alpine Ochranná prilba Zelená 118
9773550 uvex pheos alpine Ochranná prilba Modrá 118
9773950 uvex pheos alpine Ochranná prilba Čierna 118
9774236 uvex pheos forestry Žltá 119
9774237 uvex pheos forestry Oranžová 119
9774238 uvex pheos forestry Červená 119
9790000 Príslušenstvo Upevňovací popruh 124
9790004 Príslušenstvo Potný pás, koža 124
9790005 Príslušenstvo Kožený popruh pod bradu 125
9790006 Príslušenstvo Hygienická čiapka Biela 123
9790007 Príslušenstvo Vetvené popruhy pod bradu 125
9790010 Príslušenstvo Zimná čiapka Námornícka modrá    123
9790012 Príslušenstvo Zimná čiapka Námornícka modrá    123
9790015 Príslušenstvo Zimná čiapka Čierna 123
9790016 Príslušenstvo Zimná čiapka Čierna 123
9790018 Reflexná súprava 

uvex pheos M
Súprava vysokoreflexných nálepiek 124

9790021 Príslušenstvo Vetvené popruhy pod bradu 119/125
9790022 Príslušenstvo Spona na uzavreté okuliare/spona na popruh pod bradu 125
9790023 Príslušenstvo Držiak pera 125
9790028 Príslušenstvo Čelová LED lampa KS-7630-MCII 126
9790029 Príslušenstvo Čelová LED lampa KS-6002-DUO 126
9790035 Príslušenstvo Kožený popruh pod bradu 125
9790047 Príslušenstvo Upínací rám prilby Čierna 133
9790048 Príslušenstvo Sklo tvárového štítu, PC Bez farby 133
9790062 Príslušenstvo Čelová LED lampa pheos Lights 126
9790063 Príslušenstvo Čelová LED lampa pheos Lights EX 126
9790064 Príslušenstvo Čelová LED  lampa u-cap sport 126
9790065 Príslušenstvo Zimná čiapka Žiarivá žltá 123
9790066 Príslušenstvo Kukla Čierna 123
9790067 Príslušenstvo Adaptér na tvárový štít Čierna 132
9790068 Príslušenstvo Zimná čiapka Žiarivá oranžová 123
9790069 Príslušenstvo Adaptér na prilbu pre čelovú LED lampu u-cap sport 126
9790071 Príslušenstvo Taška na prilbu 125
9790074 Príslušenstvo Ochrana pred slnkom/dažďom 132/135
9790075 Príslušenstvo Nátylníkový chránič Oranžová 123
9790076 Príslušenstvo Nátylníkový chránič Žltá 123
9790077 Príslušenstvo Súprava na utesnenie otvorov prilby 125
9790078 Príslušenstvo Adaptér na prilbu, magnetický 132
9790086 Príslušenstvo Chladivý nátylníkový chránič 123
9790146 Príslušenstvo Signalizačná píšťalka 119
9790149 Príslušenstvo Opora krku 125
9790150 Príslušenstvo uvex pheos nálepka na prilbu Strieborná 125
9790151 Príslušenstvo uvex pheos nálepka na prilbu Žltá 125
9790152 Príslušenstvo uvex pheos nálepka na prilbu Oranžová 125
9790153 Príslušenstvo uvex pheos nálepka na prilbu Červená 125
9790154 Príslušenstvo uvex pheos nálepka na prilbu Zelená 125
9790155 Príslušenstvo uvex pheos nálepka na prilbu Modrá 125
9790156 Príslušenstvo uvex pheos nálepka na prilbu Čierna 125
9790159 Príslušenstvo Protinárazová čiapka uvex pheos faceguard Čierna 135
9790160 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít s mriežkou 135
9790166 Príslušenstvo Držiak na vizitky 125
9790170 Príslušenstvo Ochrana proti slnku/ochrana krku 135
9790210 Príslušenstvo Náhradný kovový tvárový štít 119
9790211 uvex pheos  

faceguard
Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard 135

9790212 uvex pheos  
faceguard

Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard s chráničmi 
sluchu

135

9790213 Príslušenstvo V3air rechargeable 126
9790214 Príslušenstvo Univerzálny silikónový popruh 126
9790215 uvex pheos  

faceguard
Mriežkový tvárový štít uvex pheos faceguard s ochranou 
sluchu

135

9794110 Bejzbalka S dlhým šiltom, veľ. 55 až 63 cm Čierna 141
9794111 Bejzbalka S krátkym šiltom, veľ. 55 až 63 cm Čierna 141
9794400 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 141
9794401 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 141
9794402 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 141
9794403 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 141

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9794404 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 141
9794407 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Námornícka 

modrá
142

9794408 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Námornícka 
modrá

142

9794409 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 141
9794415 uvex u-cap sport Upevňovací popruh Čierna 141
9794416 uvex u-cap sport  

vent
Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 142

9794417 uvex u-cap sport  
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 142

9794420 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 142

9794421 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 142

9794422 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 141
9794423 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 141
9794424 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 141
9794425 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 141
9794430 uvex u-cap sport  

vent
Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 142

9794442 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 141
9794443 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 141
9794444 uvex u-cap sport 

vent
Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 142

9794480 uvex u-cap sport  
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Žiarivá žltá 142

9794481 uvex u-cap sport  
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Žiarivá žltá 142

9794482 uvex u-cap sport  
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Žiarivá žltá 142

9794490 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Žiarivá 
oranžová

142

9794491 uvex u-cap sport  
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Žiarivá 
oranžová

142

9794492 uvex u-cap sport  
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Žiarivá 
oranžová

142

9906002 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos, PC Bez farby 131
9906003 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos magnetic, PC Bez farby 131
9906005 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 1, PC Bez farby 131
9906006 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, PC Bez farby 131
9906007 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 2, PC Modrá 131
9906008 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, PC Modrá 131
9906009 Príslušenstvo uvex pheos magnetic s ochranou brady Čierna 131
9906012 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos Bez farby 131
9906013 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 1 Bez farby         131/135
9906014 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos Bez farby 131
9906017 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 2 Modrá 131
9924010 Príslušenstvo Adaptér Čierna 133
9954362 Príslušenstvo Textilné vrecko na tvárové štíty 132


