
Ochrana hlavy
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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 certifi kované 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 

rozopne pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N

Voliteľné požiadavky: Prilba certifi kovaná podľa 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)
• 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 (strie-

davý prúd) alebo jednosmerným napätím do 1 500 V 
 (jednosmerný 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

Bočná deformácia
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Prehľad noriem
EN 12492

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

Požiadavky: 
•  tlmenie nárazov v zvislom, frontálnom, laterálnom a 

 dorzálnom smere
• odolnosť proti prieniku
•  nosný prvok (popruh pod bradu sa rozopne pri sile 

min. 500 N)
•  pevnosť nosného prvku: popruh pod bradu sa môže 

 predĺžiť maximálne o 25 mm
•  účinnosť nosného prvku: prilba nesmie skĺznuť z hlavy
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uvex pheos IES
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových 

mušľových chráničov 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 ochran-
ných 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 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 jednotka ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

 uvex pheos IES
S IES je ochrana očí samozrejmosťou

Pri zvyčajnom kombinovaní prílb a výrobkov na ochranu 
očí závisí poloha okuliarov vždy priamo od polohy škrupiny 
prilby. Ak sa prilba posunie v dôsledku náhleho pohybu, 
automaticky sa pohne aj tvárový štít a horozí nebezpečne-
stvo prieniku nebezpečného žiarenia do očí. 

Skratka IES znamená Integrated Eyewear System (integ-
rovaný systém ochrany očí) a tento názov reprezentuje 
program na ochranu očí:: 
Držiak okuliarov umožňuje skrytie ochranných okuliarov 
uvex pheos pomocou posuvného prvku do prilby uvex 
pheos alebo ich stiahnutie na nos. Posuvný prvok sa dá 
vďaka kĺbovému komponentu otáčať tak, aby sa pohyby 
prilby neprenášali na okuliare. 

Integrated Eyewear System
Ochranné okuliare uvex pheos/pheos 
s/i-works sa pomocou nosového mostíka 
zachytia v spone na okuliare a zaistia sa 
pomocou posuvného prvku spojeného s 
upevňovacím popruhom. 

Spôsob fungovania systému uvex pheos IES
Okuliare majú v prilbe defi nované úložné miesto. Ak okuliare potrebujete, 
jednoducho ich vysuňte nadol.

9772040 9772240 9772340 97725409772140

2013
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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
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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 jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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 muš-
ľových 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 striekancami 
roztaveného kovu (MM = „molten metal“)

• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú regulá-

ciu 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 muš-
ľových 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 striekancami 
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 regulá-

ciu 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
Č. pol. 9770020 9770120
Farba biela žltá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Norma EN 397 EN 397

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

Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Balenie 1 1

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
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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 jednotka ks ks ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 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 chrá-

ničov 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 muš-
ľových 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)

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú regulá-
ciu 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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Reflexná súprava uvex pheos M
Č. pol. 9790018
Objednávková jednotka ks

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

Objednávacia jednotka/ 25 ks
Objednávková jednotka

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
Č. pol. 9780020 9780030 9780550
Farba biela biela nebeská modrá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál PP PP PP
Norma EN 397, MM EN 397, MM EN 397, MM

IEC 60079-32 IEC 60079-32 IEC 60079-32
Veľkosť 51 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

Ochrana hlavy
uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · Reflexné pásiky

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

tickej fólii
• bezproblémové nalepenie
• na 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

Refl exná súprava uvex pheos L
(vyberte si preferovanú farbu prilby)

  Obráťte sa na našu bezplat-
nú servisnú horúcu linku na 
čísle +49 911 9736-0.

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm)
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na ochranu 

pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
• antistatická podľa EN ISO 60079-32-2
• šesťbodové textilné zavesenie zaisťuje ergonomický tvar a komfort 
• obsahuje potný pás 9760005
• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex 9780 

antistatic)
•  upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú

reguláciu šírky (uvex 9780 antistatic-WR)

97800309780020 9780550

9790018
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uvex pheos forestry
Na každú požiadavku správne riešenie

Bohaté príslušenstvo
Súprava štandardne pozostáva zo 4-bodového popruhu pod bradu 
a signalizačnej píšťalky. Signalizačná píšťalka umožňuje v prípade nú-
dze vydať trvalý záchranný alebo výstražný signál v 2 frekvenciách, 
ktorý je výrazne hlasnejší ako ľudský hlas: veľmi hlasná aj v maximál-
nom dosahu. 
Z jedného kusu bez pohyblivých dielov na zabezpečenie trvalo spo-
ľahlivej funkčnosti. Zasunutá v prilbe a vďaka tomu v prípade núdze 
ihneď po ruke. Alternatívne môžete píšťalku upevniť na zväzku kľúčov 
alebo na šnúrke.

Dokonalé „úložné 
miesto“ pre tváro-
vý štít a chrániče 
sluchu
Systém je vytvorený pre tvárový 
štít uvex pheos a vďaka tomu po-
skytuje jedinečné úložné miesto. 
Všetky súčasti sú na prilbe v 
tesnej blízkosti a optimálne vyvá-
žené nad ťažiskom tela. Svalstvo 
na šiji tak nezaťažuje nepotrebná 
hmotnosť. Výsledkom je komfort 
nosenia a maximálna voľnosť 
pohybu. Narážanie hlavou do 
konárov alebo uviaznutie medzi 
konármi je viac minulosťou. Ani pri 
použití úložného miesta (otvorený 
tvárový štít) neobmedzí tvárový 
štít výhľad.

Vysoký 
komfort nosenia
Vďaka mäkkému potnému pásu a 
výstelke otočného kolieska

Dokonalá 
klíma prilby:
Tri variabilné vetracie otvory zaru-
čujú maximálne odvetrávanie. Pri 
nízkych teplotách môžete otvory 
jednoducho zatvoriť zvonka 
pomocou posúvačov.
Odvetrávaním v smere pohybu sa 
zabezpečuje optimálne prúdenie 
vzduchu. 

Obsahom súpravy 
uvex pheos forestry je 
signalizačná píšťalka
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uvex pheos forestry
• súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov v 

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

• oblepená súpravou reflexných nálepiek, vrátane predmontovaného 
popruhu 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 odizolované ochranné mušle (SNR: 30 dB) dokonale 
dopĺňajú systém a spoľahlivo chránia pred hlukom z reťazových píl a 
krovinorezov

•  tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie, odvetrá-
vanie 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 (9760012) s 

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

tvar a komfort

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
Vonkajší obal kartón á 15 ks kartón á 15 ks kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 24 ks kartón á 24 ks kartón á 24 ks kartón á 24 ks

Ochrana hlavy
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

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 alpine
sotva môže existovať rozmanitejšia ochrana hlavy

uvex pheos alpine svojim prispô-
sobeným tvarom integruje požia-
davky z priemyselných odvetví 
(EN 397) a požiadaviek platných 
pre lezecké prilby (EN 12492).

Vysoká 
kompatibilita
Vďaka prednému a bočnému 
otvoru môžete príslušenstvo 
pripevniť veľmi jednoducho.

Všestranné 
použitie
Vďaka spone na okuliare vzadu na 
prilbe je popruh pod bradu podľa 
EN 12492 ukrytý v prilbe a v prí-
pade potreby ho môžete uvoľniť. 
Súčasťou je tiež kožený popruh 
pod bradu podľa EN 397.

Extra 
komfort
Vďaka mäkkému potnému pásu a 
výstelke otočného kolieska.

Spony na upevnenie uzavretých 
okuliarov alebo LED čelových 
lámp s čelovým popruhom.



113

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, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené
jednotka samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne
Vonkajší obal kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 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 

požiadaviek platných pre lezecké prilby (EN 12492)
• ľahká škrupina prilby z ABS poskytuje vysokú úroveň ochrany a odol-

nosti
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora 
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chrá-

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

pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
• pevne prinitovaný popruh pod bradu (č. pol. 970005) na použitie 

podľa EN 397
•  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 svet-
lým potným pásom zo syntetickej kože (č. pol. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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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 jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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 jednotka ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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 jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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 na maximálne vetranie

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

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú regulá-
ciu 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 jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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 jednotka ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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 jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 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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Zimná čiapka uvex Kukla uvex Nátylníkový chránič uvex Chladivý nátylníkový chránič
Č. pol. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Vyhotovenie polyester/flauš polyester/flauš flauš polyester polyester 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

Papierové čiapky Zimné čiapky
Č. pol. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Vyhotovenie hygienické čiapky pre návštevníkov vyrobené zimná čiapka z zimná čiapka z zimná čiapka z zimná čiapka z 

z mäkkého, pohodlného flaušu bavlny a vlny polyesteru a vlny polyesteru a vlny bavlny a vlny
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

Zátylkový chránič uvex  
• zátylkový chránič uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a 

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

chránič vnútri škrupiny prilby uvex pheos

Zátylkový 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 súčas-
ťou balenia)

9790086
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)

Papierové 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 plast

s potným pásom
Objednávková ks ks
jednotka

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 jednotka ks ks

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 jednotka ks ks

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 jednotka ks ks

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

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

Upevňovací popruh pre potný pás pre uvex pheos,
uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic,
so systémom otočného kolieska uvex airwing a uvex pheos alpine

Č. pol. 9780001 9760005
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie šesťbodové textilné zavesenie

s potným pásom s potným pásom
Objednávková jednotka ks ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo

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, 
uvex airwing a uvex 9780 antistatic

9760000

97600119760012

9760001

9780001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005
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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 jednotka ks

Vetvené popruhy pod bradu Kožené popruhy pod bradu
pre uvex airwing a pheos uvex pheos IES

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

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

Objednávková jednotka ks ks

Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre 
uvex pheos alpine), uvex pheos E a uvex 9780 antistatic

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

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

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

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

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

Č. pol. 9790022
Vyhotovenie textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky 

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

Držiak na vizitky
Č. pol. 9790106
Obsah 10 držiakov + 20 PVC vizitiek
Objednávacia jednotka 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 jednotka ks ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo

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

9790035

9790007

9790023

9790022
9790106

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002
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Čelová LED lampa KS-6001-DUO
Č. pol. 9790029 
Vyhotovenie pre prilby uvex pheos
Objednávková jednotka ks

Čelová LED lampa uvex u-cap sport Adaptér na prilbu uvex pheos
Č. pol. 9790064 9790069
Vyhotovenie pre uvex u-cap sport pre čelovú LED lampu uvex u-cap sport na kombinovanie s prilbami uvex pheos

a uvex pheos alpine
Objednávková jednotka ks ks

Čelová LED lampa pheos Lights Čelová LED lampa pheos Lights EX
Č. pol. 9790062 9790063
Vyhotovenie pre prilby uvex pheos pre prilby uvex pheos – ATEX
Objednávková jednotka ks ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo: Lampy na prilby

KS-6001-DUO
• LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými pres-

nými optikami na dištančné a plošné svietenie
• štyri rôzne prevádzkové režimy
• kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť (115 g)
• zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor 
• svetelný tok: do max. 200 lúmenov 
• svietivosť: max. 8 500 luxov
• doba svietenia:  max. 11 hodín
• prevádzková teplota: -20 °C až +60 °C
• nabíjačka je súčasťou balenia
• doba nabíjania: cca 5 hodín
• stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)

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 reflektor-

mi na dištančné a plošné svietenie
• dva rôzne prevádzkové režimy
• kompaktná konštrukcia, pri veľmi nízkej hmotnosti 

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

balenia)
• svetelný tok: do max. 190 lúmenov
• svietivosť: cca 4 000 luxov
• doba svietenia: max. 150 hodín
• prevádzková teplota: -20 °C až +45 °C
• stupeň ochrany IP 66 (úplná ochrana pred prachom 

a intenzívne striekajúcou vodou)

Stlačenie tlačidla 1 s Režimy Lúmeny Dosah Doba svietenia

Dištančné svetlo
stredný 40 80 m 70 h
vysoký 100 110 m 30 h
nízky 5 10 m 150 h

Plošné svietenie
vysoký 30 7 m 80 h
nízky 10 3 m 150 h

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

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

tormi na bodové a plošné svietenie
• štyri rôzne prevádzkové režimy
• kompaktná konštrukcia, veľmi nízka hmotnosť 

(80 g), extrémne robustná
• zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
• svetelný tok: do max. 115 lúmenov
• svietivosť: max. 6 500 luxov 
• doba svietenia: max. 11 hodín
• 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

9790062
9790063

9790064

9790069

9790029
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Suprabeam V3air rechargeable
Č. pol. 9790213
Vyhotovenie s čelovým popruhom; s položkou 9790214 pre všetky prilby uvex
Objednávková jednotka ks

Univerzálny silikónový popruh
Č. pol. 9790214
Vyhotovenie pre V3air rechargeable
Objednávková jednotka ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo: Lampy na prilby

Suprabeam V3air rechargeable
• čelová LED lampa s posuvným ohniskom na 

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

(148 g), hmotnosť vyvážená akumulátorom na 
zadnej strane

• zdroj prúdu: 1,4 Ah lítium-polymérový aku-
mulátor

• svetelný tok: do max. 320 lúmenov
• doba svietenia: max. 100 hodín
• prevádzková teplota: -30 °C až +60 °C
• stupeň ochrany IP X4 (ochrana pred strieka-

júcou vodou
• veľmi dobre nastaviteľný uhol: diaľkové osvet-

lenie alebo osvetlenie priamo pred používate-
ľom zo všetkých smerov)

• dosah do 210 metrov

Univerzálny silikónový popruh pre Suprabeam V3air 
 rechargeable
• na upevnenie na všetkých ochranných prilbách uvex
• zabraňuje zošmyknutiu lampy z prilby 

9790213

9790214
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Tvárové štíty a ochrana tváre
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Zorníky tvárových štítov, označenie a normy
Na každú požiadavku správne riešenie

Polykarbonátové zorníky s povrchovou 
úpravou uvex supravision excellence
Polykarbonát disponuje vysokou vrubovou húževnatosťou. Zorníky 
s povrchovou úpravou sú odolné proti zahmlievaniu na vnútornej 
strane, proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť 
proti zahmlievaniu pritom zostáva zachovaná trvalo. Zorníky sa vďaka 
čistiacemu nanoefektu mimoriadne dobre čistia a sú menej náchylné 
na znečistenie.

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

Nylonové mriežky
Sú ľahké a nevodivé. Sú veľmi fl exibilné a odolné a často sa preto pou-
žívajú v poľnohospodárstve a lesníctve.

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 17 

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 defi nuje stupne ochrany a požiadavky na priepustnosť 
pre fi ltre proti ultrafi alovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich 
produktové požiadavky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafi alového svetla 
na šošovky oka môžu stratiť transparentnosť. To môže mať za následok 

poškodenia alebo stratu zraku. Zorníky tvárových štítov preto podľa 
normy EN 170 spĺňajú výkonnostné požiadavky, ktoré oko chránia pri 
nebezpečných prácach pred ultrafi alovým 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 
certifi káciu ochrany tváre elektrikárov. Ide o produkt kategórie 3, čo 

znamená, že existuje nebezpečenstvo ujmy na draví a ohrozenia života. 
Vzhľadom na rôzne intenzity rušivého elektrického oblúka je z certifi ko-
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:
• identifi kačná značka výrobcu
• číslo európskej normy
• symbol mechanickej pevnosti

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi Priepustnosť denného svetla > 50 % a < 75 %*

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 Nárazu nízkou energiou (45 m/s)

B Náraz strednou energiou (120 m/s)

A Náraz 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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Inovatívny systém ochrany tváre. 
Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôsobili anatómii 
ľudského tela. Ťažisko zostáva vyvážené v strede tela, čo 
podporuje prirodzené držanie tela. Štíhly dizajn zabez-
pečuje optimálnu voľnosť pohybu, robustný tvárový štít z 
polykarbonátu zabezpečuje jasný výhľad. 

Vďaka technológii povrchovej úpravy uvex je sklo na 
vnútornej strane chránené proti zahmlievaniu, na vonkajšej 
strane je extrémne odolné proti poškrabaniu a chemikáliám. 
Uvex UV400 poskytuje maximálnu možnú ochranu pred 
UV žiarením. Vďaka širokému sortimentu príslušenstva sa 
multifunkčný systém prispôsobí svojim oblastiam použitia a 
je použiteľný všestranne.

Merateľne väčšie odľahčenie pri ochrane tváre
uvex i-gonomics defi nuje komfort nosenia úplne novým spôsobom: Inovatívny systém výrobkov presvedčí ergonomickým 
tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi klimatickými vlastnosťami. Pre ochranu tváre to znamená príjemné nosenie a
optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.

uvex pheos faceguard

uvex i-gonomics
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Výpočet indexu reliéfu:
Index reliéfu sa vypočíta z priemernej 
hodnoty troch hodnôt indexov (IW) pre 
silu, hmotnosť a klímu – a má hodnotu 
0 (= neprimeraná) až 5 (= optimálna).

Viac informácií 
o uvex i-gonomics 
Produktový systém.

Meracia metóda:
Určenie torzného momentu v 
oblasti krku* 

Výsledok merania:
Torzný moment = 0,4 Nm (IW 4,0)

Uvoľnenie hlavy a krku, znížená 
únava

Meracia metóda:
testovanie referenčnej hodnoty 
uvex „AntiFog“

Výsledok merania:
AntiFog Performance = 29 bodov 
(IW 4,8)

Výhľad bez zahmlievania aj pri 
extrémnej klíme

Meracia metóda:
Váženie ochrany tváre bez chráničov sluchu

Výsledok merania:
Hmotnosť výrobku = 391 g (IW 3,9)

Príjemné nosenie, vyššia výkonnosť

4,23
Index reliéfu

Sila 4,0 

Hmotnosť 3,9 

Klíma 4,8

20°

0
0,8 Nm

5
0,3 Nm

4,0

0
0 pt

5
30 pt

4,8

0
700 g

5
300 g

3,9
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uvex pheos uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 2
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
s mechanickými ramienkami s mechanickými ramienkami

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
Zorník 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
Vonkajší obal kartón á 24 ks kartón á 24 ks kartón á 14 ks
Náhradné sklo 9906013, balené samostatne v plastovom vrecku 9906012, balené samostatne v plastovom vrecku 9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic
Č. pol. 9906003 9906006 9906008
Vyhotovenie 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 magnetickými ramienkami s magnetickými ramienkami

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
Zorník 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
Vonkajší obal kartón á 20 ks kartón á 20 ks kartón á 14 ks
Náhradné sklo 9906013, balené samostatne v plastovom vrecku 9906012, balené samostatne v plastovom vrecku 9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

Tvárové štíty a ochrana tváre
 Systém tvárového štítu uvex pheos

Bežný
systém na prilbu

Systém na 
prilbu pheosDokonalé „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 poškrabaniu 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. 

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006

9906008
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Tvárové štíty a ochrana tváre
Systém tvárového štítu uvex pheos

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 môžete nadstavbové prvky, tvárový štít a muš-
ľové chrániče sluchu kedykoľvek odmontovať. Tvárový 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 uzáveru. Mechanický tvárový štít zostane trvalo 
pripevnený na prilbe. 

Tvárový štít uvex pheos
• polykarbonátové tvárové štíty s technológiou povrchovej úpravy uvex 

supravision excellence
• tvárový štít je odolný proti zahmlievaniu na vnútornej strane, extrémne 

odolný proti poškrabaniu 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 a 9906003 sú kombinovateľné s priemy-

selnými ochrannými prilbami:
- uvex pheos B-S-WR 
- uvex pheos E-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 priemysel-
nými 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 certifi kované ako tvárový štít na ochra-

nu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 1 (4 kA) podľa normy 
GS-ET 29

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

• možnosti kombinovania nájdete na nasledujúcej strane (strana 128)

Systém
magnetických zámkov pre tvárový štít a 
mušľové chrániče sluchu

Systém
mechanických zámkov pre tvárový štít a 
mušľové chrániče sluchu
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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 jednotka ks, balené samostatne v plastovom vrecku

Adaptér na prilbu magnetický
Č. pol.  9790078
Vyhotovenie adaptér na prilbu pri používaní mušľových chráničov sluchu

uvex pheos K2H magnet (2600215) bez tvárového štítu, 
vyžaduje sa len vtedy, keď sa tvárový štít nepoužíva

Objednávková jednotka pár, balené párovo v plastovom vrecku

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 jednotka ks, balené samostatne v plastovom vrecku

Textilné vrecko na tvárové štíty
Č. pol. 9954362
Vyhotovenie vrecko na úschovu a prepravu tvárových štítov

a prílb uvex, čierna
Objednávková jednotka ks, vždy voľne

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

Mechanické 
vplyvy 
(napr. iskry, 
úlomky)

2600215

9906005 Mechanický Polykarbonát, bez 
farby s fi ltrom 
na pohlcovanie 
ultrafi alového 
žiarenia

Elektrickými 
rušivé
oblúky do 4 kA 
(kiloampéry)

uvex pheos 
E-S-WR

2600214

9906006 Magnetický Polykarbonát, bez 
farby s fi ltrom 
na pohlcovanie 
ultrafi alového 
žiarenia

Elektrickými 
rušivé
oblúky do 4 kA 
(kiloampéry)

2600215

9906007 Mechanický Polykarbonát, 
modrá s fi ltrom na 
pohlcovanie ultra-
fi alového žiarenia 
a chráničom brady

Elektrické rušivé
oblúky do 7 kA 
(kiloampéry)

2600214

9906008 Magnetický Polykarbonát, 
modrá s fi ltrom na 
pohlcovanie ultra-
fi alového žiarenia 
a chráničom brady

Elektrické rušivé
oblúky do 7 kA 
(kiloampéry)

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
Vonkajší obal kartón á 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 bez

tvárový štít 9790 (9790048) 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
Vonkajší obal kartón á 90 ks kartón á 500 ks

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

s úpravou proti zahmlievaniu bez povrchovej úpravy
na vnútornej strane
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
Vonkajší obal kartón á 20 ks kartón á 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
• hodí sa pre prilbu uvex pheos ABS 
• označenie tvárového štítu: W EN 1731:2006-F

Ďalšie informácie nájdete na stranách 110/111.

 uvex 9790
• tvárový štít z robustného polykarbonátu pre priemyselné ochran-

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

• elektrikári musia používať vhodnú elektroizolačnú prilbu a nevodivé 
prilbové mušľové chrániče sluchu

• sklo, upínacie rámy prilby a adaptér sa musia objednávať ako samo-
statné 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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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

uvex pheos faceguard
Systém ochrany tváre

Inovatívna ochrana tváre bez prilby. Systém sa skladá z 
výškovo a šírkovo nastaviteľného hlavového držiaka, ako aj 
kvalitného polykarbonátového tvárového štítu. Tvárový štít 
poskytuje vďaka technológii povrchovej úpravy uvex výhľad 
do diaľky bez zahmlievania a môže sa plynulo zaaretovať. 
Mušľové chrániče sluchu sa vďaka otočnému mechanizmu 
namontujú a odmontujú rýchlo. Tak môžete multifunkčný 
systém primerane prispôsobiť podľa vašich potrieb.

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

Prehľad pre multifunkčný systém uvex

Upevňovací popruh a 
potný pás
Príjemne sa prispôsobí 
tvaru hlavy

Demontovateľné
mušľové chrá-
niče 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

Plynulo aretova-
teľný 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
Č. pol. 9790211 9790212
Vyhotovenie predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, 

polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence, polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence, 
bez chráničov sluchu s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 99

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352
Nosná kostra W 166 39B CE W 166 39B CE 
Sklo PC bez farby, UV 400 PC bez farby, UV 400

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka ks, balené samostatne v kartóne ks, balené samostatne v kartóne

Náhradný upevňovací popruh Náhradný potný pás Náhradné zorník pre tvárový štít Ochrana proti slnku Mušľové chrániče sluchu K1P
Č. pol. 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216
Vyhotovenie plastový upevňovací popruh textil polykarbonátové sklo na ochranu pred slnkom a dažďom mušľové chrániče sluchu pre

pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm uvex supravision excellence nasúvanie na tvárový štít uvex pheos faceguard SNR 28 dB
povrchová úprava

Objednávková ks, balené samostatne ks, balené samostatne ks, balené samostatne ks, balené samostatne pár, balené párovo v kartóne
jednotka v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku

Vedeli ste, že naša krčná chrbtica je už pri uhle sklonu 0 stupňov vystavená zaťaženiu 
zodpovedajúcemu štyrom až piatim kilogramom? Čím väčší je sklon, čo je častým prípa-
dom v remeselníckych povolaniach, tým je zaťaženie vyššie. 
Viac sa dozviete na našom špecializovanom blogu uvex na uvex-safety.com/blog

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 
ťažisku, 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

9906013 26002169790074

9790211 9790212
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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 bez povrchovej úpravy s úpravou proti zahmlievaniu

na vnútornej strane 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 ks, balené samostatne v plastovom vrecku
jednotka
Vonkajší obal kartón á 15 ks kartón á 15 ks kartón á 10 ks kartón á 10 ks
Náhradné sklo 9060017 9050517 9060017 9050517

uvex ultrasonic
Č. pol. 9302510
Vyhotovenie uvex supravision extreme

obmedzená ventilácia
Norma EN 166, EN 170
Nosná kostra modrá, sivá

W 166 34 B CE
Sklo PC, bez farby

UV 400
2C-1,2 W 1 B KN CE

Objednávacia jednotka 4 ks

uvex ultravision
Č. pol. 9301544
Vyhotovenie s úpravou proti zahmlievaniu

na vnútornej strane
Norma EN 166, EN 170
Nosná kostra sivá transparentná

W 166 34 F CE
Sklo CA bez farby, UV 380

2-1,2 W 1 FN CE
Objednávacia jednotka 4 ks

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 integ-

rovaným krytom čela a prídavnou čiapkou na 
hlavu z nárazuvzdorného polystyrénu

• jednoduchá výmena skiel
• plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania 

dohora
• komfortná možnosť nastavenia na príslušnú 

veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

Uzavreté okuliare uvex s 
držiakom na prilbu

  Prilba a mušľové chrániče nie sú súčasťou 
balenia!

  Na montáž uzavretých okuliarov bez mušľo-
vých chráničov sluchu sú potrebné prídavné 
adaptéry: Č. pol. 9924010

9705014 9707014

9706514 9708514

9301544

9302510
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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 

9780001 Upevňovací popruh antistatický s otočným kolieskom

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

9790106 Držiak na vizitky

9906002  Tvárový štít uvex pheos9906003
9906005  Tvárový štít uvex pheos SLB19906006
9906007  Tvárový štít uvex pheos SLB29906008

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

9790062 Čelová LED lampa pheos Lights

9790063 Čelová LED lampa pheos Lights EX

9790029 Čelová LED lampa KS-6001 Duo 

9790213 Suprabeam V3air rechargeable

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 uvex K1H

2600202 uvex K2H

■  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.

Aké sú vaše požiadavky na individuálny vzhľad?
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 grafi kou 

(.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 
špecifi káciám vašej podnikovej identity. 

V prípade záujmu sa kedykoľvek obráťte na servisné centrum uvex.
Tel. +49 911 9736-0 · 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 zafi xovať. 

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

Flexibilita vďaka 
dizajnu Armadillo

Dizajn Armadillo modelu uvex u-cap sport 
poskytuje dodatočnú fl exibilitu 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
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 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 119.

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
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 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
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 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 119.

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
9770031 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Biela 108

9770036 uvex pheos E-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9770120 uvex pheos E Ochranná prilba Žltá 108

9770126 uvex pheos E Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9770130 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Žltá 108

9770131 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Žltá 108

9770136 uvex pheos E-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9770230 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Oranžová 108

9770231 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Oranžová 108

9770330 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Červená 108

9770331 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Červená 108

9770430 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Zelená 108

9770431 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Zelená 108

9770530 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Modrá 108

9770531 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Modrá 108

9770830 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Tmavosivá 108

9770832 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Tmavosivá 108

9770931 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Čierna 108

9772001 Príslušenstvo Upevňovací popruh IES 117

9772002 Príslušenstvo Spona na okuliare 118

9772020 uvex pheos B Ochranná prilba Biela 107

9772026 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9772030 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Biela 107

9772031 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Biela 107

9772035 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9772038 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9772040 uvex pheos IES Ochranná prilba Biela 106

9772071 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná prilba Biela 111

9772120 uvex pheos B Ochranná prilba Žltá 107

9772126 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9772130 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Žltá 107

9772131 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Žltá 107

9772137 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9772138 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9772140 uvex pheos IES Ochranná prilba Žltá 106

9772171 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná prilba Žltá 111

9772220 uvex pheos B Ochranná prilba Oranžová 107

9772226 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Oranžová 109

9772230 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Oranžová 107

9772236 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Oranžová 109

9772240 uvex pheos IES Ochranná prilba Oranžová 106

9772271 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná prilba Oranžová 111

9772320 uvex pheos B Ochranná prilba Červená 107

9772326 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Červená 109

9772330 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Červená 107

9772332 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Červená 107

9772340 uvex pheos IES Ochranná prilba Červená 106

9772371 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná prilba Červená 111

9772430 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Zelená 107

9772520 uvex pheos B Ochranná prilba Modrá 107

9772526 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Červená 109

9772530 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Modrá 107

9772531 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Modrá 107

9772537 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Modrá 109

9772538 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Modrá 109

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

zahmlievaniu z CA
Bez farby 129/132

9060017 Príslušenstvo Náhradné sklo, CA Bez farby 132

9301544 uvex ultravision Uzavreté okuliare s držiakom na prilbu Sivá transpa-
rentná

132

9302510 uvex ultrasonic Uzavreté okuliare s držiakom na prilbu Modrá, Sivá 132

9705014 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, CA Bez farby 132

9706514 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, s úpravou 
zabraňujúcou zahmlievaniu z CA

Bez farby 132

9707014 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, CA Bez farby 132

9708514 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, s úpravou 
zabraňujúcou zahmlievaniu z CA

Bez farby 132

9723017 Príslušenstvo Náhradné sklo, PC Bez farby 129

9725514 Príslušenstvo Tvárový štít, CA Bez farby 129

9726014 Príslušenstvo Tvárový štít, PC Bez farby 129

9750020 uvex super boss Ochranná prilba Biela 114

9750120 uvex super boss Ochranná prilba Žltá 114

9750520 uvex super boss Ochranná prilba Modrá 114

9754000 uvex thermo boss Ochranná prilba Biela 115

9754100 uvex thermo boss Ochranná prilba Žltá 115

9754300 uvex thermo boss Ochranná prilba Červená 115

9760000 Príslušenstvo Upevňovací popruh, konvenčný 117

9760001 Príslušenstvo Upevňovací popruh s otočným kolieskom 117

9760005 Príslušenstvo Potný pás, syntetická koža 117

9760007 Príslušenstvo Potný pás, textil/pena 117

9760009 Príslušenstvo Potný pás pheos ABS 111/117

9760011 Príslušenstvo Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine 117

9760012 Príslušenstvo Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR 117

9760106 Príslušenstvo Náhradný upevňovací popruh pheos ABS 111

9760107 Príslušenstvo Upevňovací popruh faceguard 131

9760108 Príslušenstvo Potný pás pre upevňovací popruh 131

9762020 uvex airwing B Ochranná prilba Biela 114

9762021 uvex airwing B-S Ochranná prilba Biela 115

9762030 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Biela 114

9762031 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Biela 115

9762120 uvex airwing B Ochranná prilba Žltá 114

9762121 uvex airwing B-S Ochranná prilba Žltá 115

9762130 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Žltá 114

9762131 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Žltá 115

9762220 uvex airwing B Ochranná prilba Oranžová 114

9762221 uvex airwing B-S Ochranná prilba Oranžová 115

9762230 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Oranžová 114

9762231 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Oranžová 115

9762320 uvex airwing B Ochranná prilba Červená 114

9762321 uvex airwing B-S Ochranná prilba Červená 115

9762330 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Červená 114

9762331 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Červená 115

9762420 uvex airwing B Ochranná prilba Zelená 114

9762421 uvex airwing B-S Ochranná prilba Zelená 115

9762430 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Zelená 114

9762431 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Zelená 115

9762520 uvex airwing B Ochranná prilba Modrá 114

9762521 uvex airwing B-S Ochranná prilba Modrá 115

9762530 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Modrá 114

9762531 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Modrá 115

9762920 uvex airwing B Ochranná prilba Čierna 114

9770020 uvex pheos E Ochranná prilba Biela 108

9770026 uvex pheos E Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9770030 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Biela 108
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Ochrana hlavy
Stručný prehľad

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9772540 uvex pheos IES Ochranná prilba Modrá 106

9772832 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Tmavosivá 107

9772920 uvex pheos B Ochranná prilba Čierna 107

9772926 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Čierna 109

9772930 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Čierna 107

9772932 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Čierna 107

9772936 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Čierna 109

9773050 uvex pheos alpine Ochranná prilba Biela 113

9773150 uvex pheos alpine Ochranná prilba Žltá 113

9773250 uvex pheos alpine Ochranná prilba Oranžová 113

9773350 uvex pheos alpine Ochranná prilba Červená 113

9773450 uvex pheos alpine Ochranná prilba Zelená 113

9773550 uvex pheos alpine Ochranná prilba Modrá 113

9773950 uvex pheos alpine Ochranná prilba Čierna 113

9774236 uvex pheos forestry Žltá 111

9774237 uvex pheos forestry Oranžová 111

9774238 uvex pheos forestry Červená 111

9780001 Príslušenstvo Upevňovací popruh s otočným kolieskom 117

9780020 uvex 9780 
antistatic

Ochranná prilba Biela 109

9780030 uvex 9780 
antistatic-WR

Ochranná prilba Biela 109

9780550 uvex 9780 
antistatic-WR

Ochranná prilba Nebeská modrá 109

9790000 Príslušenstvo Upevňovací popruh 117

9790004 Príslušenstvo Potný pás, koža 117

9790005 Príslušenstvo Kožený popruh pod bradu 118

9790006 Príslušenstvo Papierové čiapky Biela 116

9790007 Príslušenstvo Vetvené popruhy pod bradu 118

9790010 Príslušenstvo Zimná čiapka Námornícka 
modrá

116

9790012 Príslušenstvo Zimná čiapka Námornícka 
modrá

116

9790015 Príslušenstvo Zimná čiapka Čierna 116

9790016 Príslušenstvo Zimná čiapka Čierna 116

9790018 Reflexná súprava
uvex pheos M

Súprava vysokoreflexných nálepiek 109

9790021 Príslušenstvo Vetvené popruhy pod bradu 111/118

9790022 Príslušenstvo Spona na uzavreté okuliare/spona na 
popruh pod bradu

118

9790023 Príslušenstvo Držiak pera 118

9790029 Príslušenstvo Čelová LED lampa KS-6001-DUO 119

9790035 Príslušenstvo Kožený popruh pod bradu 118

9790047 Príslušenstvo Upínací rám prilby Čierna 129

9790048 Príslušenstvo Sklo tvárového štítu, PC Bez farby 129

9790062 Príslušenstvo Čelová LED lampa pheos Lights 119

9790063 Príslušenstvo Čelová LED lampa pheos Lights EX 119

9790064 Príslušenstvo Čelová LED  lampa u-cap sport 119

9790065 Príslušenstvo Zimná čiapka Žiarivá žltá 116

9790066 Príslušenstvo Kukla Čierna 116

9790067 Príslušenstvo Adaptér na tvárový štít Čierna 128

9790068 Príslušenstvo Zimná čiapka Žiarivá oranžová 116

9790069 Príslušenstvo Adaptér na prilbu pre čelovú LED lampu u-cap sport 119

9790071 Príslušenstvo Taška na prilbu 118

9790074 Príslušenstvo Ochrana pred slnkom/dažďom 128

9790075 Príslušenstvo Nátylníkový chránič Oranžová 116

9790076 Príslušenstvo Nátylníkový chránič Žltá 116

9790077 Príslušenstvo Súprava na utesnenie otvorov prilby 118

9790078 Príslušenstvo Adaptér na prilbu, magnetický 128

9790086 Príslušenstvo Chladivý nátylníkový chránič 116

9790106 Príslušenstvo Držiak na vizitky 118

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9790146 Príslušenstvo Signalizačná píšťalka 111

9790210 Príslušenstvo Náhradný kovový tvárový štít 111

9790211 uvex pheos 
faceguard

Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard 131

9790212 uvex pheos 
faceguard

Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard s chráničmi 
sluchu

131

9790213 Príslušenstvo V3air rechargeable 120

9790214 Príslušenstvo Univerzálny silikónový popruh 120

9794110 Bejzbalka S dlhým šiltom, veľ. 55 až 63 cm Čierna 137

9794111 Bejzbalka S krátkym šiltom, veľ. 55 až 63 cm Čierna 137

9794400 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 137

9794401 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 137

9794402 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 137

9794403 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 137

9794404 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 137

9794407 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Námornícka 
modrá

138

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

138

9794409 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 137

9794415 uvex u-cap sport Upevňovací popruh Čierna 137

9794416 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 138

9794417 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 138

9794420 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 138

9794421 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 138

9794422 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 137

9794423 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 137

9794424 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 137

9794425 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 137

9794430 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 138

9794442 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 137

9794443 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 137

9794444 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 138

9794480 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Žiarivá žltá 138

9794481 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Žiarivá žltá 138

9794482 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Žiarivá žltá 138

9794490 uvex u-cap sport
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Žiarivá oranžová 138

9794491 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Žiarivá oranžová 138

9794492 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Žiarivá oranžová 138

9906002 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos, PC Bez farby 126

9906003 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos magnetic, PC Bez farby 126

9906005 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 1, PC Bez farby 126

9906006 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, 
PC

Bez farby 126

9906007 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 2, PC Modrá 126

9906008 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, 
PC

Modrá 126

9906012 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos Bez farby 126

9906013 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 1 Bez farby 126/131

9906017 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 2 Modrá 126

9924010 Príslušenstvo Adaptér Čierna 129

9954362 Príslušenstvo Textilné vrecko na tvárové štíty 128


