
Pracovné oblečenie
Ochranné odevy
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uvex suXXeed  
greencycle planet

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.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by reducing waste //
by using compostable material //
by using no harmful substances

by saving energy
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Dôležitou súčasťou produktového systému 
planet series je kolekcia  
uvex suXXeed greencycle planet

Jednotlivé obaly vrátane všetkých visiacich 
etikiet a štítkov sú tiež biologicky rozložiteľné.

Na výrobu odevov sa používa obnoviteľná 
energia. Zároveň sa kompenzuje minimálne 
50 percent priamych emisií na mieste. Výroba 
v Európe a súvisiace krátke prepravné trasy 
zaisťujú, že nedochádza k zbytočnému znečis-
teniu životného prostredia.

Všetky materiálne súčasti oblečenia sú úplne kompostova-
teľné a všetky výrobky nesú pečať záruky cradle to cradle™. 
Okrem bavlny je tu vynikajúcou vlastnosťou použitie špeciál-
neho polyesteru, ktorý sa vďaka kopolymérovej štruktúre roz-
loží vo veľmi krátkom čase. Na oblečenie cradle to cradle™ sa 
používajú iba látky, ktoré preukázateľne nepoškodzujú ľudské 
zdravie. Zlatý certifikát cradle to cradle™ navyše zaručuje, že 
sa do odpadových vôd nedostanú žiadne procesné chemiká-
lie. Potom, čo sa oblečenie opotrebuje, je možné komponenty 
odevu vrátiť späť do cyklu kompostovaním.

Cradle to Cradle Certified™ je registrovaná ochranná známka Inštitútu Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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uvex suXXeed  
greencycle planet

Absolútne udržateľné  
pracovné oblečenie

S kolekciou uvex suXXeed green-
cycle planet sa nám podarilo vy-
tvoriť prvú kolekciu pracovného 
oblečenia, ktorá je bezpečná pre 
biologické cykly. Sú vhodné pre 
ženy a mužov v skladoch, kance-
lárii alebo na voľný čas a ponúkajú 
nadčasový vzhľad a dokonca 
majú certifikát Cradle to Cradle™.

Košeľa worker
Č. pol. 88812 Antracitová

Veľkosť S až 6XL
Materiál 48 % bavlna, 48 % polyester, 4 % elastan,  

cca 230 g/m2

  
Opis: • biologicky odbúrateľný polyester a elastan • re-
cyklovateľný výrobok pre čistú budúcnosť • regular fit 
• gombíková léga v strede vpredu • ležatý golier • náprsné 
vrecko s pútkami na okuliare a pero • rukávová manžeta 
so zapínaním na gombíky • zlatá certifikácia Cradle to 
Cradle™

Bermudy
Č. pol. 88811 Antracitová

Veľkosť 42 až 64
Materiál 48 % bavlna, 48 % polyester, 4 % elastan,  

cca 230 g/m2

  
Opis: • biologicky odbúrateľný polyester a elastan • re-
cyklovateľný výrobok pre čistú budúcnosť • regular fit 
• ergonomický strih • vložený klin v oblasti rozkroku • gu-
mové sťahovanie vzadu, rázporok s gombíkovou légou 
• vľavo bočné vrecko so zapínaním na gombíky • vrecko na 
skladací meter a vrecko na pero na pravej strane • zadné 
vrecká • gravírované logo uvex • zlatá certifikácia Cradle 
to Cradle™

women

Č. pol. 88876 Antracitová
Veľkosť 34 až 54

Materiál 48 % bavlna, 48 % polyester, 4 % elastan,  
cca 230 g/m2

  
Opis: • biologicky odbúrateľný polyester a elastan • re-
cyklovateľný výrobok pre čistú budúcnosť • regular fit 
• ergonomický strih • vložený klin v oblasti rozkroku • gu-
mové sťahovanie vzadu, rázporok s gombíkovou légou 
• vľavo bočné vrecko so zapínaním na gombíky • vrecko na 
skladací meter a vrecko na pero na pravej strane • zadné 
vrecká • gravírované logo uvex • zlatá certifikácia Cradle 
to Cradle™

Kapsové nohavice
men

Č. pol. 88868 Antracitová
Veľkosť 42 až 64, 90 až 110

Tričko
men

Č. pol. 88888
88889
88890

machovo zelená
Svetlosivá
Svetlomodrá

Veľkosť S až 6XL

women

Č. pol. 88885
88886
88887

machovo zelená
Svetlosivá
Svetlomodrá

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 98 % bavlna, 2 % elastan, cca 170 g/m²


Opis: • biologicky odbúrateľný elastan • recyklovateľný 
výrobok pre čistú budúcnosť • regular fit • okrúhly výstrih 
(muži) • lodičkový výstrih (ženy) • zlatý certifikát Cradle to 
Cradle™

Cradle to Cradle Certified™ je registrovaná ochranná známka 
Inštitútu Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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Kolekcia  
uvex 26

Spol. uvex chráni ľudí pri práci, špor-
te a vo voľnom čase už od roku 1926. 
Trendové farby a špeciálne materiá-
ly kolekcie 26 ukazujú, v akej kvalite 
dnes kombinujeme pracovný odev a 
dizajn vhodný na voľný čas.

Pri každom počasí.  
Odolné. Mestský vzhľad. Vhodné na 
trávenie voľného času.

Či už vo vnútri alebo 
vonku – s uvex 24/7/365 
pri práci, športe a vo 
voľnom čase

Polokošeľa 
men

Č. pol. 88360
88361

 čierna
 biela

Veľkosť S až 4XL
Materiál 70 % bavlna, 30 % polyesterový piket,  

cca 200 g/m²


Opis: • Polokošeľa z príjemnej zmesi materiálov a s le-
žérnym strihom • Úhľadnejší vzhľad a voľne sediaci strih 
• OEKO-TEX® Standard 100

women

Č. pol. 88355  šafranová

Veľkosť XS až 3XL
Materiál 100 % polyester (recyklovaný), cca 110 g/m²


Opis: • ľahká a funkčná s malými rozmermi po zabalení 
• vodotesný zips a kapucňa na daždivé dni v meste • strih 
rukávov „high rise“ • s priliehavým pásom • priedušnosť 
MVP 8 000 g/m²/24 h • vodný stĺpec 10 000 mm

Bunda do dažďa 
men

Č. pol. 88354  šafranová

Veľkosť S až 4XL

women

Č. pol. 88353  tmavomodrá

Veľkosť XS až 3XL
Materiál Vrchný materiál: 100 % nylon 

Podšívka a vatovanie: 100 % polyester, 
pribl. 170 g/m²


Opis: • hrejivá a súčasne odolná proti vetru a vode • úhľad-
nejší elegantný vzhľad • vatovanie zaisťuje optimálnu tepel-
nú izoláciu • tvarovaný strih s priliehavým pásom (ženy) pre 
maximálnu voľnosť pohybu • vrecká so zipsom • prieduš-
nosť MVP 10 000 g/m²/24 h • vodný stĺpec 10 000 mm

Parka 
men

Č. pol. 88352 
88323

 tmavomodrá
 olivová

Veľkosť S až 4XL

women

Č. pol. 88351  čierna

Veľkosť 34 až 50
Materiál 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²


Opis: • štýlové a ultraľahké • zvonku odolné proti oderu 
• zvnútra česané • strih chino s inteligentnou 3D strihovou 
konštrukciou • vrecká so zipsom

Funkčné nohavice 
men

Č. pol. 88350  čierna

Veľkosť 42 až 64, 90 až 110

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 
na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 253.
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uvex suXXeed uvex suXXeed seamless 
underwear

uvex suXXeed basic uvex suXXeed greencycle planet

uvex suXXeed construction uvex suXXeed arc uvex suXXeed ESD uvex suXXeed multifunction

Od hlavy po päty, od spodnej bielizne po ochranu 
pred rušivým elektrickým oblúkom, od voľného času 
po ochranné oblečenie: v rozsiahlom sortimente 
radu uvex suXXeed family si každý niečo nájde. Bez 
ohľadu na to, či hľadáte pracovné odevy a ochranné 
odevy alebo udržateľný štýl na voľný čas – kolekcie 
uvex suXXeed sú také rozsiahle a flexibilné, ako 
úlohy, pre ktoré boli vytvorené.
 

Vďaka rôznym strihom a dokonale zladeným materi-
álom je zaručená flexibilita a pohodlie pri nosení. 
Strihy a 360° performance fit zaručujú, že perfektne 
sedia a vďaka rôznym modelom pre ženy a mužov si 
naozaj každý môže vyskúšať výnimočné pracovné 
oblečenie zblízka. 

Máte chuť na zmenu? Vďaka vybraným farbám a 
materiálom sú všetky výrobky v kolekcii dokonale 
prispôsobené rôznym požiadavkám pracoviska. 
Vďaka zosúladeným kúskom kolekcie vám už nič 
nebráni v kombinovaní a môžete si sami zostaviť 
svoje obľúbené kúsky. Bezpečnosť kombinovaná so 
štýlom.

uvex suXXeed family
Jeden dizajn, jeden strih, jedna rodina.



Video
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uvex suXXeed multifunction

Remeselníctvo a priemysel, regular a 
slim fit, dámsky a pánsky odev – toto 
nemusia byť protiklady. Kolekcia uvex 
suXXeed so svojim 360° úpravou a 
športovým dizajnom kombinuje to 
najlepšie z rôznych svetov. Nezvyčaj-
né kombinácie materiálov a vynikajúci 
strih ponúkajú riešenie pre každého, 
kto nechce robiť kompromisy pri svo-
jom pracovnom odeve.

Klasika pre každého.  
A každú. 

women – regular fit

Č. pol. 89686
89688

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť 19 až 26, 34 až 54
Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 245 g/m2

  
Opis: • flexibilný pás • vetracie zóny so strečovou
vsádkou na zadnej strane stehna • dve zadné a stehenné 
vrecká, každé spevnené materiálom CORDURA® • integ-
rované vrecko na skladací meter, mobil a náradie • výstuž 
kolena z materiálu CORDURA® a vnútorné vrecká na 
chrániče kolien (pol. 9868900) (muži) • reflexné detaily 
• OEKO-TEX ® Standard 100

Kapsové nohavice 
men – regular fit

Č. pol. 89668
89669

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110

woman – slim fit

Č. pol. 88288
88287

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť 19 až 26, 34 až 54
Materiál  60 % bavlna, 20 % polyester, 20 % elasto-

multiester, cca 280 g/m²


Opis: • športový slim-fit s dodatočnou elastickou zložkou 
pre ešte väčšiu voľnosť pohybu • flexibilný pás  • vetracie 
zóny so strečovou vsádkou na zadnej strane stehna 
• dve vrecká na chrbte a stehne vystužené materiálom 
CORDURA® • integrované vrecko na skladací meter, mobil 
a náradie • úzke zakončenie nohavíc • Reflexné detaily 
• OEKO-TEX® Standard 100

Kapsové nohavice 
men – slim fit

Č. pol. 89659
89665

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110 women

Č. pol. 89474
89653

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 1. Vrchný materiál: 95 % polyester,  

5 % elastan, cca 230 g/m2
2. Vrchný materiál: 92 % polyester,  
8 % elastan 
3. Vrchný materiál: 65 % polyester,  
35 % bavlna, cca 245 g/m2


Opis: • kombinácia robustnej zmesovej tkaniny, softšello-
vého materiálu a strečových vsádok v oblasti chrbta pre 
optimálne pohodlie pri nosení. • nový strih s konštrukciou 
ramena „high rise“ a dodatočným strečom pre ešte väčšiu 
voľnosť pohybu. • jedno vrecko na hrudi a dve bočné vrec-
ká na pracovné pomôcky • jedno vnútorné vrecko vľavo 
so suchým zipsom • reflexné detaily • OEKO-TEX® Stan-
dard 100 (č. pol. 89653)

Bunda Realworker 
men

Č. pol. 89466
89467

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť S až 6XL

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA™.
Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na 
stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 253.

uvex suXXeed
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uvex suXXeed seamless 
underwear

Pod oblečením,  
najlepšia ochrana

Nielen oblečenie je dôležité v 
každodennom pracovnom živo-
te. Počas chladných dní je 
„spodná vrstva“ dôležitá. Bez 
bočných švov, ale s funkčnými 
zónami, ktoré podporujú každý 
pohyb. Vďaka regulačným vlast-
nostiam a rôznym dĺžkam je 
vhodné pre každého, od lyžiarov 
až po stavebných robotníkov.

women

Č. pol. 88305  čierna

Veľkosť XS/S až 3XL/4XL
Materiál 60 % polypropylén, 28 % vlna, 8 % polyamid,  

4 % elastan, cca 250 g/m²


Opis: • bez rušivých švov • optimálna podpora vďaka 
inteligentnej kombinácii materiálov s vlnou • na použitie v 
práci alebo vo voľnom čase • rýchloschnúce, neutralizujúce 
pachy, hrejivé a regulujúce vlhkosť • inteligentný zónový 
koncept pre väčšiu voľnosť pohybu • OEKO-TEX® Štan-
dard 100

Tričko s dlhým rukávom 
men

Č. pol. 88301  čierna

Veľkosť S, M/L až 5XL/6XL 7/8 nohavice 
women

Č. pol. 88306  čierna

Veľkosť XS/S až 3XL/4XL
Materiál 68 % polypropylén, 28 % lyocell,  

4 % elastan, cca 200 g/m²


Opis: • s materiálom TENCEL™ bez rušivých švov • na 
použitie v práci alebo vo voľnom čase • vhodné na jogu 
• rýchloschnúce, antibakteriálne a neutralizujúce pachy 
• OEKO-TEX® Standard 100

Dlhé nohavice 
men

Č. pol. 88302  čierna

Veľkosť S, M/L až 5XL/6XL
Materiál 60 % polypropylén, 28 % vlna, 8 % polyamid, 

4 % elastan, cca 250 g/m²


Opis: • na použitie v práci alebo vo voľnom čase • bez 
rušivých švov • materiálová zmes s vlnou • rýchloschnú-
ce, neutralizujúce zápach, hrejivé a regulujúce vlhkosť 
• inteligentný zónový koncept pre väčšiu voľnosť pohybu 
• OEKO-TEX® Standard 100

TENCEL™ je registrovaná známka skupiny Lenzing. Dryarn® je registrovaná známka spoločnosti Aquafil AG.
Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke  

uvex-safety.de/zertifikate a na strane 253. 
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Ak hľadáte univerzálny kúsok, 
 nájdete ho tu. Či už ide o záhradníc-
tvo a krajinotvorbu, správu budov 
alebo spracovanie dreva, u nás si 
príde každý na svoje. Odolné no-
havice a vrchné diely kolekcie uvex 
perfeXXion sú pre každého, kto 
hľadá robustné oblečenie v obvyklej 
 vysokej kvalite. Najlepšie na tom 
je: Všetky jednotlivé kusy je možné 
 navzájom kombinovať a sú vhodné 
na pranie.

Najprv namiešať farby, 
potom vyprať dočista.

spolu s  
chráničmi kolien  
(č. pol. 9868900)

Bermudy premium
Č. pol. 17200

17201
17202

 kakaová
 jedľová
 bridlicová

Veľkosť 42 až 66
Materiál  pozri nohavice Premium

Opis: • veľmi robustný materiál vďaka odolným priadzam a 
špeciálnej tkaninovej štruktúre • dve multifunkčné vrecká 
vzadu a na stehnách vrátane vrecka na skladací meter, 
mobil a náradie, priehradky na perá a pútka na kladivo 
• dve zadné vrecká • gumové sťahovanie v zadnom páse 
• OEKO-TEX® štandard 100

Nohavice premium 
s vreckami na kolenách

Č. pol. 17191
17192
17193

 kakaová
 jedľová
 bridlicová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110
Materiál  65 % polyester, 35 % bavlna, cca 290 g/m2

  
Opis: Pozri tiež Bermudy premium • skrytá strečová 
vsádka na kolene a nášivky na kolenné vrecká z materiálu 
CORDURA® • chrániče kolien (položka 9868900) • reflex-
né detaily • OEKO-TEX® Standard 100

Nohavice basic
Č. pol. 17194

17195
17196

 kakaová
 jedľová
 bridlicová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110
Materiál  pozri nohavice Premium

Opis: • veľmi robustný materiál vďaka odolným priadzam a 
špeciálnej tkaninovej štruktúre • dve bočné vrecká vrátane 
vrecka na skladací meter, mobil a náradie a priehradky na 
pero • dve zadné vrecká • gumové sťahovanie v zadnom 
páse • OEKO-TEX® Standard 100

Hybridná bunda basic
Č. pol. 17222

17223
17224

 kakaová
 jedľová
 bridlicová

Veľkosť XS až 6XL
Materiál  1. Vrchný materiál: 65 % polyester,  

35 % bavlna, cca 275 g/m2
2. Vrchný materiál: 100 % polyester,  
cca 310 g/m2

  
Opis: • inteligentná kombinácia materiálov s fleecovými 
časťami • jedno šikmé náprsné vrecko so skrytým zipsom 
• dve bočné vrecká • reflexné detaily • OEKO-TEX® Stan-
dard 100

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA™.
Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na 
stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 253.

EN 14404

Typ 2 – úroveň 1

uvex  
perfeXXion
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S kolekciou uvex perfect sme nano-
vo definovali dokonalosť. Veľký sorti-
ment, veľa farieb, rôzne materiály 
– a všetko sa spolu hodí. Rôzne štýly 
je možné navzájom perfektne kom-
binovať a dať tak vizuálne najavo, do 
akého tímu patríte. Alternatívne je 
možné dizajny vybrať aj individuálne. 
Rôzne kombinácie a vzory namiesto 
nudnej jednotnej sivej.

Perfektná jednotka 
vďaka širokej škále 
možností

Bermudy
Č. pol. 98841

98842
 sýtomodrá
 antracitová

Veľkosť 42 až 64
Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 250 g/m2

   
Opis: • bočné vrecká, dve zadné vrecká a vrecká na steh-
nách s možnosťou zapínania • vrecko na mobil, pero a 
skladací meter • detaily s reflexným lemovaním • päť pútok 
na opasok • gumové sťahovanie nastaviteľné pomocou 
gombíka • OEKO-TEX® Standard 100

Nohavice  
so sťahovaním v páse

Č. pol. 98837
98838
89243

 sýtomodrá
 námornícka modrá
 antracitová

Veľkosť 42 až 64, 90 až 110
Materiál  65 % 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 250 g/m2

   

Č. pol. 98833
98836
98834
98835
89959

 sýtomodrá
 zelená
 sivá
 červená
 antracitová

Veľkosť 42 až 64, 90 až 110
Materiál 65 % bavlna, 35 % polyester, cca 310 g/m2

   
Opis: • nastaviteľná guma v páse • bočné, dvojité vrecko 
skladací meter, zadné vrecko a stehenné vrecko s mož-
nosťou zapínania • strečové zóny na vonkajšej strane ko-
lien pre väčšiu voľnosť pohybu • OEKO-TEX® Standard 100

Bunda  
so sťahovaním v páse

Č. pol. 16269
16270
16271
16272
89957

 sýtomodrá
 zelená
 sivá
 červená
 antracitová

Veľkosť 40/42 až 64/66, 90/94 až 106/110
Materiál  65 % bavlna, 35 % polyester, cca 310 g/m2

  

Č. pol. 16273
16274
89219

 sýtomodrá
 námornícka modrá
 antracitová

Veľkosť 40/42 až 64/66, 90/94 až 106/110
Materiál  65 % bavlna, 35 % polyester, cca 250 g/m2

  
Opis: • predné zapínanie so skrytými kovovými gombíkmi 
• dve náprsné vrecká s priehradkou na pero a jedno vnú-
torné náprsné vrecko s možnosťou zapínania • dve bočné 
šikmé vrecká • strečové zóny na ramenách pre väčšiu 
voľnosť pohybu • nastaviteľný lem a manžety • OEKO-TEX® 
Štandard 100

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 
na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 253.

uvex perfect
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uvex suXXeed arc 
uvex suXXeed multifunction

Pre všetkých, ktorí  
pracujú pod napätím 

Kolekcie suXXeed arc a suXXeed 
multifunction vychádzajú z najvyš-
ších bezpečnostných štandardov 
pre ťažkú a nebezpečnú prácu. 
Okrem ochrany proti teplu a plame-
ňom ponúka rozšírenú ochranu pred 
rušivými elektrickými oblúkmi. 
Sú tak ideálne vhodné na prácu na 
elektricky nabitých súčiastkach a 
vďaka 3D strihu perfektne sedia pri 
všetkých pohyboch.

Nohavice
uvex suXXeed multifunction

Č. pol. 88283
88284 

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110
Materiál pozri bunda

Opis: • pre najvyššie požiadavky na ochranu v ohrozených 
prostrediach v dizajne uvex suXXeed • vnútorné podšité 
kolenné vrecko • nehorľavé reflexné pásy

Nohavice 
uvex suXXeed arc

Č. pol. 88493  grafitová

Veľkosť 42 až 66, 90 až 110, 23 až 32
Materiál  pozri bunda

Opis: • pre najvyššie požiadavky na ochranu v ohrozenom 
prostredí • obzvlášť mäkké a príjemné na pokožke pre 
príjemný komfort pri nosení • dvojvrstvová konštrukcia v 
prednej časti • rozkrokový klin pre maximálnu voľnosť po-
hybu • dve vrecká na nohách a po stranách • s vnútornými 
vreckami na kolenách • nehorľavé reflexné pásiky • oranžo-
vé farebné piktogramy na odlíšenie

Bunda 
uvex suXXeed arc

Č. pol. 88492  grafitová

Veľkosť S až 6XL
Materiál  Vrchný materiál: 50 % bavlna, 49 % polyester, 

1 % antistatická vlákna, 345 g/m² 
Podšívka: 88 % bavlna, 12 % polyamid,  
200 g/m²

  
Opis: • multifunkčná a pre najvyššie požiadavky na ochra-
nu • ergonomický strih • dvojvrstvová konštrukcia v prednej 
časti a na rukávoch • integrované strečové zóny pre väčšiu 
voľnosť pohybu pod pažami a vzadu • konštrukcia rukávu 
„high rise“ • reflexný pásiky • oranžové piktogramy na 
rýchle rozpoznanie tried ochrany • najvyššia ochrana spolu 
s košeľou s dlhým rukávom (č. pol. 89312; 89409; 89798) 
alebo Polo pro 

Bunda
uvex suXXeed multifunction

Č. pol. 88281
88282 

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť S až 6XL
Materiál 49 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid,  

3 % polyamid, 1 % antistatické vláka,  
cca 300 g/m2

  
Opis: • multifunkčná a pre najvyššie nároky na ochranu 
s dizajnom uvex suXXeed • tkanina spomaľujúca horenie 
a použitie para-aramidových a polyamidových vlákien 
zaručujú vysokú trvanlivosť a multifunkčnú ochranu proti 
tekutému železu E2 a manipuláciu s chemikáliami s malým 
rizikom • obzvlášť jemné na pokožke pre príjemné pohodlie 
pri nosení • integrované strečové zóny pre väčšiu voľnosť 
pohybu • konštrukcia rukávu „high rise“ • nehorľavé reflex-
né pásy

Montérkové nohavice 
uvex suXXeed arc

Č. pol. 88494  grafitová

Veľkosť 42 až 66, 90 až 110, 23 až 32
Materiál  pozri bunda

Opis: • maximálna ochrana pri práci v extrémnych pod-
mienkach • obzvlášť mäkké a príjemné na dotyk pre po-
hodlie pri nosení • dvojvrstvová konštrukcia v prednej časti 
• integrované strečové zóny na bokoch pre väčšiu voľnosť 
pohybu • nehorľavé reflexné pásy • oranžové farebné pik-
togramy na odlíšenie

Montérkové nohavice
uvex suXXeed multifunction

Č. pol. 88285
88286 

 tmavomodrá
 grafitová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110
Materiál pozri bunda

Opis: • maximálna ochrana pri práci v extrémnych pod-
mienkach • s dizajnom uvex suXXeed • integrované stre-
čové zóny pre väčšiu voľnosť pohybu • vnútorné podšité 
vrecko na kolenách • nehorľavé reflexné pásy

EN 1149-5EN ISO 11611

Trieda 1-A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN 61482-2

APC=1
APC=2 

iba v prednej časti 
a na rukávoch

Typ 6Trieda 1-A1

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 v 2-vrstvových oblastiach bundy  
a nohavíc (predná časť a rukávy) 

IEC 61482-1-1 ATPV
v 2-vrstvových oblastiach bundy a nohavíc  
(predná časť a rukávy) = 46 cal/cm²
v 2-vrstvových oblastiach bundy (predná časť a rukávy)  
v kombinácii s tričkom 7937 = 62 cal/cm²
v 2-vrstvových oblastiach bundy (predná časť a rukávy)  
v kombinácii s košeľou 7421 = 57 cal/cm²

Úspešná skúška so zvýšenou energiou elektrického oblúka  
558,7 – 564,8 kJ pre 2-vrstvovú bundu s tričkom, model 7937
Na základe IEC 61482-1-2 pri 11,7 kA/0,5 s (skúška Eurotest)

EN 1149-5EN ISO 11611 EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2

APC=1

EN 13034



248

Či už ide o chemikálie, rušivé elektrické oblúky, 
teplo, plamene, kovové striekance alebo 
 všetko súčasne: uvex protection perfection 
multifunction pokrýva všetky priemyselné ne-
bezpečenstvá. Nazvať kolekciu ako všestran-
nú by vôbec nebolo prehnané – pretože 
pomocou strečových vsádok sleduje všetky 
pohyby a vždy tak chráni celé telo.

Zoberiem si jeden OOP 
so všetkým, prosím.

  Poznámka: Tento ochranný odev je potrebné vždy nosiť ako oblek v kombinácii s bundou s montérkami/nohavicami.

Bunda 
Č. pol. 17241

17242
 sýtomodrá
 tmavosivá

Veľkosť 40/42 až 64/66, 90/94 až 106/110
Materiál  49 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid,  

3 % polyamid, 1 % antistatické vláka,  
cca 300 g/m2

  
Opis: • predná lišta so skrytým zipsom a suchým zipsom 
• náprsné, napoleonské a bočné vrecko s možnosťou 
zapínania • látka spomaľujúca horenie • nehorľavé reflexné 
prúžky • strečové vsádky v oblasti ramien • lem rukávov 
s nastaviteľnou šírkou so suchým zipsom • mimoriadne 
mäkké a pohodlné pri nosení, ako aj šetrné k pokožke vďa-
ka vysokému obsahu bavlny

Nohavice 
Č. pol. 17245

17246
 sýtomodrá
 tmavosivá

Veľkosť 23 až 32, 42 až 64, 90 až 110
Materiál  49 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid,  

3 % polyamid, 1 % antistatické vláka,  
cca 300 g/m2

  
Opis: • vrecko na nohe, vzadu a vrecko na skladací meter 
s možnosťou zapínania • strečové zóny na vonkajšej strane 
kolena pre väčšiu voľnosť pohybu • tkanina spomaľujúca 
horenie • nehorľavé reflexné prúžky • vnútorne podšité 
vrecko na kolenách • obzvlášť mäkké a príjemné na nose-
nie vďaka vysokému obsahu bavlny

Montérkové nohavice 
Č. pol. 17251

17252
 sýtomodrá
 tmavosivá

Veľkosť 40/42 až 64/66, 90/94 až 106/110
Materiál  pozri nohavice

Opis: • vrecko na nohe, vzadu a vrecko na skladací meter 
s možnosťou zapínania • strečové zóny na vonkajšej strane 
kolena pre väčšiu voľnosť pohybu • tkanina spomaľujúca 
horenie • nehorľavé reflexné prúžky • vnútorné polstrované 
vrecko na kolenách

Typ 6

EN 13034EN ISO 11611 

Trieda 1-A1

EN 1149-5  EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2

APC= 1

uvex protection perfect 
multifunction
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Na stavbách číha mnoho nebezpečenstiev. Nielen zjavné 
riziká zranenia, ale aj úpal a rakovina kože. Preto sme do 
kolekcie uvex suXXeed construction zabudovali ochranu 
proti UV žiareniu. Okrem ochrany pred slnečným žiarením 
tento rad perfektne sedí vďaka 3D strihu a je čiastočne 
vyrobený z udržateľných materiálov.

Celotelová ochrana proti slnečnému 
žiareniu pre všetkých outdoorových 
pracovníkov

Polokošeľa
s krátkym rukávom

Č. pol. 88279
88280

 reflexná oranžová
 reflexná žltá

Veľkosť S až 6XL
Materiál 50 % polyester, 50 % bavlna, cca 180 g/m2



s dlhým rukávom

Č. pol. 88277
88278

 reflexná oranžová
 reflexná žltá

Veľkosť S až 6XL
Materiál  50 % polyester, 50 % bavlna, cca 180 g/m²


Opis: • pologolier s gombíkovou légou • 50 % recyklovaný 
polyester • všestranné reflexné pruhy • ochrana proti UV 
žiareniu certifikovaná podľa UV normy 801 s UPF 20 • dlhý 
rukáv: dodatočne testované podľa DIN EN 13758-1 s UPF 
30 (klasifikované podľa AS/NZS 4399) • schválené pre BG 
Bau • OEKO-TEX® Standard 100

Bunda so sťahovaním v páse
Č. pol. 88265

88266
 reflexná oranžová
 reflexná žltá

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 270 g/m2

  
Opis: • konštrukcia ramien high-rise • 3D strih • dve bočné 
vrecká • zips v strede vpredu • dve vnútorné vrecká • re-
flexné pruhy • nastaviteľný lem rukávov • ochrana proti UV 
žiareniu certifikovaná podľa UV Standard 801 s UPF 80 
• OEKO-TEX® Standard 100

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 
na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 253.

21

1

Veľkosť S – M

EN ISO 20471

Veľkosť L – 6XL

EN ISO 20471

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

Nohavice so sťahovaním v páse
Č. pol. 88267

88268
 reflexná oranžová
 reflexná žltá

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110
Materiál 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 270 g/m2

  
Opis:• rozkrokový klin pre maximálnu voľnosť pohybu • 
strečový pás s patentným gombíkom • dve zadné vrecká 
• vrecko na skladací meter na pravej strane • ochrana proti 
UV žiareniu certifikovaná podľa UV Standard 801 s UPF 80 
• OEKO-TEX® Standard 100

uvex suXXeed  
construction
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1

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471
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Reflexné pásiky sú nevyhnutné v 
tme a v prípade zlej viditeľnosti. 
Zdvihli sme latku a zabudovali sme 
inovatívny systém optických vlákien, 
ktorý aktívne svieti. Vďaka tomu ste 
dobre viditeľný aj bez externého 
zdroja svetla. To, že kolekcia perfekt-
ne sedí, nie je iskričkou nádeje, ale 
samozrejmosťou.

Vidieť a byť videný

3 sek. kliknutie ➜ zap.
3 sek. kliknutie ➜ vyp.

1 x kliknutie 

Nepretržité  
svietenie

1 x kliknutie 

Pomalé blikanie
1 x kliknutie 

Rýchle blikanie

Platí pre č. pol. 17322, 17323, 17324

Vesta
so spínačom

Č. pol. 17322  reflexná žltá/ 
reflexná oranžová

Veľkosť M až 3XL
Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 245 g/m2

 
Opis: • aktívna ochrana vďaka horizontálne a vertikálne 
prebiehajúcemu systému optických vlákien • suchý zips na 
rýchle zapínanie vesty • so spínačom na prepínanie medzi 
rôznymi režimami svietenia

Vesta
so spínačom

Č. pol. 17323
17324

 reflexná žltá
 reflexná oranžová

Veľkosť M až 3XL
Materiál 100 % polyester, sieťovina


Opis: • aktívna ochrana vďaka vertikálne prebiehajúcemu 
systému optických vlákien • suchý zips na rýchle zapínanie 
vesty • so spínačom na prepínanie medzi rôznymi režimami 
svietenia

Softshellová bunda
Č. pol. 89910  reflexná žltá/sivá

Veľkosť S až 6XL
Materiál 100 % polyester, s 3-vrstvovou membránou, 

cca 240 g/m2


Opis: • Výstražná softshellová bunda proti vetru a vode 
• Jedno zvislé náprsné vrecko vľavo, ako aj dve bočné 
vrecká so zipsom • Aktívna ochrana vďaka integrovanému 
systému optických vlákien • Vodný stĺpec 10 000 mm 
• Ľahký, robustný a priedušný materiál

Akumulátor
pre modely so spínačom

Č. pol. 1733200  biela

Opis: • prenosný externý akumulátor pre č. pol. 17322, 
17323, 17324 • rozmery: 93 x 58 x 12 mm, cca 83 g

Mimoriadne vhodné na použitie v stavebnom priemysle

Funkcia a obsluha spínača

Optické vlákna

uvex protection active flash
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Sklené vlákno nie je dobré len pre rýchly internet. V kolekcii 
uvex cut zaručuje vlákno odolné voči prerezaniu maximál-
nu ochranu pred ostrými hranami, sklom a čepeľami. Vnút-
ro oblečenia je podšité bambusovou priadzou a je príjemne 
mäkké. Vďaka tomu je táto kolekcia robustná a pohodlná 
zároveň aj po niekoľkých priemyselných čisteniach. 
Ochranný úplet proti prerezaniu chráni pred povrcho-
vými mechanickými poraneniami a dosahuje úroveň 
výkonu D podľa normy EN 388: 2019, testované podľa 
ISO 13977:1999.

Chráni, keď to v práci ide zostra

 
Č. pol. 17267  čierna/antracitová (rukávy)

Veľkosť S až 3XL
Materiál Polokošeľa: 54 % modakryl, 44 % bavlna,  

2 % antistatické vlákna, 3/4 rukávy z pleteniny 
odolnej proti prerezaniu, cca 195 g/m2

  
Opis: • priliehajúci strih • rukávy z materiálu odolného voči 
prerezaniu s vysokou triedou ochrany proti prerezaniu v 
kombinácii s tepelne odolným materiálom z priedušného 
funkčného vlákna • léga s 3 gombíkmi • funkčný, vysoko 
elastický pás v oblasti lakťov • rukávy zakončené nápletmi 
bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia 
zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch 
• ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: 
zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý

Polokošeľa  
uvex cut quatroflex 

Č. pol. 17266  čierna/antracitová (rukávy)

Veľkosť S až 3XL
Materiál Polokošeľa: 55 % bavlna, 45 % polyester,  

3/4 rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu, 
cca 185 g/m2

  
Popis: pozri ďalejNohavice  

uvex cut quatroflex 
Č. pol. 17270  čierna/antracitová  

(predná strana nohavíc)
Veľkosť 42 až 64, 90 až 110

Materiál Nohavice: 65 % polyester, 35 % bavlna, pred-
ná strana nohavíc z pleteniny odolnej proti 
prerezaniu, cca 245 g/m2

  
Opis: • športový strih • funkčné a vysokoelastické pásy na 
kolenách • vpletené vsádky pre priečnu rozťažnosť pozdĺž 
bočného šva • gumové sťahovanie v zadnej časti pásu 
• dve zadné vrecká • ochranná funkcia a komfort nosenia 
zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch 
• ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: 
zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý

Tričko  
uvex cut quatroflex 

Č. pol. 17268  čierna/antracitová (rukávy)

Veľkosť S až 3XL
Materiál Tričko: 50 % bavlna, 50 % polyester,

 3/4 rukávy z úpletu s ochranou proti 
prerezaniu, 
160 g/m2

  
Opis: • priliehajúci strih z jednoduchého džerseja s rukávmi 
odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti 
proti prerezaniu • funkčný, vysokoelastický pás na lakti 
• rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná 
funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po 
mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z 
materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, 
vnútri príjemne chladivý 

Mimoriadne vhodné na použitie v stavebnom priemysle

uvex cut quatroflex
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Najlepšia ochrana 
pre človeka a stroj

Kolekcia uvex suXXeed ESD 
zabraňuje elektrostatických 
výbojom nositeľa pri práci so 
strojom. To chráni citlivé 
elektronické súčiastky. Vďaka 
obvyklému 3D tvaru a konštrukcii 
ramien High-rise vždy perfektne 
sedia, pre ženy aj pre mužov. 
Mimochodom, ESD znamená 
electrostatic discharge, teda 
elektrostatický výboj.

women

Č. pol. 88264  čierna

Veľkosť XS, S/M až XXL/3XL, 4XL
Materiál 91 % polypropylén, 7 % polyamid, 2 % striebro


Opis: • vhodné pre ESD s antistatickými vláknami • rýchlo-
schnúce, antibakteriálne, neutralizujúce zápach vďaka po-
užitiu inovatívnych vlákien Dryarn® • bezšvové spracovanie 
pre absolútnu pohodu • OEKO-TEX® Standard 100

Tričko seamless 
men

Č. pol. 88264  čierna

Veľkosť XS/S až 3XL/4XL
Plášť

Č. pol. 88260
88261

 biela
 grafitová

Veľkosť S až 6XL
Materiál  66,5 % polyester, 32 % bavlna,  

1,5 % antistatické vlákna, cca 245 g/m²

  
Opis: • s antistatickými vláknami pre optimálne zníženie 
náboja a vodivosť • ergonomický 3D strih • konštrukcia 
ramena „high rise“ • ľavé náprsné vrecko, dve bočné vrecká 
• stojačik • OEKO-TEX® Standard 100

Nohavice
Č. pol. 88263  grafitová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110
Materiál  66,5 % polyester, 32 % bavlna,  

1,5 % antistatické vlákna, cca 245 g/m²

  
Opis: • maximálna ochrana s antistatickými vláknami pre 
optimálne zníženie náboja a vodivosť • vložený rozkrokový 
klin pre väčšiu voľnosť pohybu • strečový pás s patentným 
gombíkom • ľavé bočné vrecko s chlopňou a zapínaním 
• OEKO-TEX® Standard 100

Dryarn® je registrovaná známka spoločnosti Aquafil AG.
Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 

na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 253.

uvex suXXeed ESD
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Textílie testované podľa kritérií OEKO-TEX® 
 Standard 100 zaručujú, že sa v materiáloch nena-
chádzajú žiadne látky v množstvách, ktoré môžu 
mať negatívny vplyv na zdravie ľudí. Certifikát 
 OEKO-TEX® získavajú iba výrobky, ktoré spĺňajú 
veľmi prísne požiadavky a podliehajú priebežným 
kontrolám. 

Tu môžete vidieť výrobky priradené certifikátu: 

OEKO-TEX® Standard 100 
Certifikáty

18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI
platí pre nasledujúce položky:
88466, 88467, 89474, 89653

14.HTR.53207 HOHENSTEIN HTTI
platí pre nasledujúce položky:
88360, 88361

09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI
platí pre nasledujúce položky:
88277, 88278, 88279, 88280

33074 OeTl
platí pre nasledujúce položky:
88301, 88302, 88305, 88306, 88263

S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
platí pre nasledujúce položky:
16269,16270, 16271, 16272, 16273, 16274, 171191, 17192, 17193, 17194, 17195, 17196, 17200, 17201, 
17202, 17222, 17223, 17224, 88260, 88261, 88264, 88265, 88266, 88267, 88268, 88287, 88288, 89219, 
89243, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688, 89959, 98833, 98834, 98835, 98836, 98837, 98838, 
98841, 98842
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Stručný prehľad

Č. pol. Názov Opis Farba Č. mod. Strana

16269 uvex perfect Bunda so sťahovaním v páse Sýtomodrá 8864 246
16270 uvex perfect Bunda so sťahovaním v páse Zelená 8864 246
16271 uvex perfect Bunda so sťahovaním v páse Sivá 8864 246
16272 uvex perfect Bunda so sťahovaním v páse Červená 8864 246
16273 uvex perfect Bunda so sťahovaním v páse Sýtomodrá 8865 246
16274 uvex perfect Bunda so sťahovaním v páse Námornícka 8865 246
17191 uvex perfeXXion Nohavice premium Kakaová 3852 245
17192 uvex perfeXXion Nohavice premium Jedľová 3852 245
17193 uvex perfeXXion Nohavice premium Bridlicová 3852 245
17194 uvex perfeXXion Nohavice basic Kakaová 3853 245
17195 uvex perfeXXion Nohavice basic Jedľová 3853 245
17196 uvex perfeXXion Nohavice basic Bridlicová 3853 245
17200 uvex perfeXXion Bermudy premium Kakaová 3854 245
17201 uvex perfeXXion Bermudy premium Jedľová 3854 245
17202 uvex perfeXXion Bermudy premium Bridlicová 3854 245
17222 uvex perfeXXion Hybridná bunda basic Kakaová 4787 245
17223 uvex perfeXXion Hybridná bunda basic Jedľová 4787 245
17224 uvex perfeXXion Hybridná bunda basic Bridlicová 4787 245
17241 uvex protection 

perfect multifunction
Bunda Sýtomodrá 4792 248

17242 uvex protection 
perfect multifunction

Bunda Tmavosivá 4792 248

17245 uvex protection 
perfect multifunction

Nohavice Sýtomodrá 3855 248

17246 uvex protection 
perfect multifunction

Nohavice Tmavosivá 3855 248

17251 uvex protection 
perfect multifunction

Montérkové nohavice Sýtomodrá 3661 248

17252 uvex protection 
perfect multifunction

Montérkové nohavice Tmavosivá 3661 248

17266 uvex cut quatroflex Polokošeľa čierna/
antracitová

7926 251

17267 uvex cut quatroflex Polokošeľa čierna/
antracitová

7927 251

17268 uvex cut quatroflex Tričko čierna/
antracitová

7930 251

17270 uvex cut quatroflex Nohavice čierna/
antracitová

3850 251

17322 uvex protection 
active flash

Vesta reflexná žltá/
reflexná 
oranžová

7973 250

17323 uvex protection 
active flash

Vesta Reflexná žltá 7974 250

17324 uvex protection 
active flash

Vesta Reflexná 
oranžová

7974 250

88260 uvex suXXeed ESD Plášť Biela 7464 252
88261 uvex suXXeed ESD Plášť Grafitová 7464 252
88263 uvex suXXeed ESD Nohavice Grafitová 7466 252
88264 uvex suXXeed ESD Tričko seamless Čierna 7467 252
88265 uvex suXXeed 

construction
Bunda so sťahovaním v páse Reflexná 

oranžová
7468 249

88266 uvex suXXeed 
construction

Bunda so sťahovaním v páse Reflexná žltá 7468 249

88277 uvex suXXeed 
construction

Polokošeľa s dlhým rukávom Reflexná 
oranžová

7474 249

88278 uvex suXXeed 
construction

Polokošeľa s dlhým rukávom Reflexná žltá 7474 249

88279 uvex suXXeed 
construction

Polokošeľa s krátkym 
rukávom

Reflexná 
oranžová

7479 249

88280 uvex suXXeed 
construction

Polokošeľa s krátkym 
rukávom

Reflexná žltá 7479 249

88281 uvex suXXeed 
multifunction

Bunda Sýta 
tmavomodrá

7475 247

88282 uvex suXXeed 
multifunction

Bunda Grafitová 7475 247

88283 uvex suXXeed 
multifunction

Nohavice Sýta 
tmavomodrá

7476 247

88284 uvex suXXeed 
multifunction

Nohavice Grafitová 7476 247

88285 uvex suXXeed 
multifunction

Montérkové nohavice Sýta 
tmavomodrá

7478 247

88286 uvex suXXeed 
multifunction

Montérkové nohavice Grafitová 7478 247

88287 uvex suXXeed Cargo nohavice woman – 
slim fit

Grafitová 7481 243

88288 uvex suXXeed Cargo nohavice woman – 
slim fit

Sýta 
tmavomodrá

7481 243

88301 uvex suXXeed 
seamless underwear

Tričko s dlhým rukávom 
pánske

Čierna 7482 244

88302 uvex suXXeed 
seamless underwear

Dlhé nohavice Čierna 7483 244

88305 uvex suXXeed 
seamless underwear

Tričko s dlhým rukávom 
dámske

Čierna 7486 244

Č. pol. Názov Opis Farba Č. mod. Strana

88306 uvex suXXeed 
seamless underwear

7/8 nohavice Čierna 7487 244

88308 uvex suXXeed 
construction

Flaušová bunda Reflexná 
oranžová

7489 249

88309 uvex suXXeed 
construction

Flaušová bunda Reflexná žltá 7489 249

88323 Kolekcia uvex 26 Pánska parka Olivová 7302 241
88350 Kolekcia uvex 26 Pánske funkčné nohavice Čierna 7300 241
88351 Kolekcia uvex 26 Funkčné nohavice dámske Čierna 7301 241
88352 Kolekcia uvex 26 Pánska parka Tmavomodrá 7302 241
88353 Kolekcia uvex 26 Dámska parka Tmavomodrá 7303 241
88354 Kolekcia uvex 26 Pánska bunda do dažďa Šafranová 7304 241
88355 Kolekcia uvex 26 Dámska bunda do dažďa Šafranová 7305 241
88360 Kolekcia uvex 26 Pánska polokošeľa Čierna 7309 241
88361 Kolekcia uvex 26 Pánska polokošeľa Biela 7309 241
88492 uvex suXXeed arc Bunda Grafitová 7654 247
88493 uvex suXXeed arc Nohavice Grafitová 7655 247
88494 uvex suXXeed arc Montérkové nohavice Grafitová 7656 247
88811 uvex suXXeed 

greencycle planet
Bermudy Antracitová 7338 240

88812 uvex suXXeed 
greencycle planet

Košeľa worker Antracitová 7339 240

88868 uvex suXXeed 
greencycle planet

Cargo nohavice pánske Antracitová 7334 240

88876 uvex suXXeed 
greencycle planet

Cargo nohavice dámske Antracitová 7336 240

88885 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tričko dámske machovo 
zelená

7341 240

88886 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tričko dámske Svetlosivá 7341 240

88887 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tričko dámske Svetlomodrá 7341 240

88888 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tričko pánske machovo 
zelená

7340 240

88889 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tričko pánske Svetlosivá 7340 240

88890 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tričko pánske Svetlomodrá 7340 240

89219 uvex perfect Bunda so sťahovaním v páse Antracitová 8865 246
89243 uvex perfect Nohavice so sťahovaním 

v páse
Antracitová 8927 246

89466 uvex suXXeed Bunda Realworker pánska Sýta 
tmavomodrá

7423 243

89467 uvex suXXeed Bunda Realworker pánska Grafitová 7423 243
89474 uvex suXXeed Bunda Realworker dámska Sýta 

tmavomodrá
8996 243

89653 uvex suXXeed Bunda Realworker dámska Grafitová 8996 243
89659 uvex suXXeed Cargo nohavice pánske – 

slim fit
Sýta 
tmavomodrá

7424 243

89665 uvex suXXeed Cargo nohavice pánske – 
slim fit

Grafitová 7424 243

89668 uvex suXXeed Cargo nohavice pánske – 
regular fit

Sýta 
tmavomodrá

8997 243

89669 uvex suXXeed Cargo nohavice pánske – 
regular fit

Grafitová 8997 243

89686 uvex suXXeed Cargo nohavice dámske – 
regular fit

Sýta 
tmavomodrá

7429 243

89688 uvex suXXeed Cargo nohavice dámske – 
regular fit

Grafitová 7429 243

89910 uvex protection 
active flash

Softshellová bunda reflexná žltá/
sivá

7443 250

89957 uvex perfect Bunda so sťahovaním v páse Antracitová 8864 246
89959 uvex perfect Nohavice so sťahovaním 

v páse
Antracitová 8926 246

98833 uvex perfect Nohavice so sťahovaním 
v páse

Sýtomodrá 8926 246

98834 uvex perfect Nohavice so sťahovaním 
v páse

Sivá 8926 246

98835 uvex perfect Nohavice so sťahovaním 
v páse

Červená 8926 246

98836 uvex perfect Nohavice so sťahovaním 
v páse

Zelená 8926 246

98837 uvex perfect Nohavice so sťahovaním 
v páse

Sýtomodrá 8927 246

98838 uvex perfect Nohavice so sťahovaním 
v páse

Námornícka 8927 246

98841 uvex perfect Bermudy Sýtomodrá 8929 246
98842 uvex perfect Bermudy Antracitová 8929 246
1733200 uvex protection 

active flash
Akumulátor Biela 9828 250


