Pracovné oblečenie
Ochranné odevy

Pracovné oblečenie uvex
Udržateľnosť

Už 90 rokov vyrábame a distribuujeme vysokokvalitné výrobky na ochranu človeka pri športe, vo voľnom čase a pri výkone povolania.
Kto chce chrániť ľudí, musí prevziať zodpovednosť.
Práve z tejto misie vyplýva záväzok, aby sme konali trvalo udržateľným
spôsobom a so spoločenskou a sociálnou zodpovednosťou.

Dlhá životnosť výrobkov
Na rozdiel od trendu tzv. „fast fashion“ si kladieme za cieľ vývoj výrobkov
s dlhou životnosťou, ktoré šetria zdroje. Pre nás je teda veľmi dôležité,
aby naše materiály a použité prísady mali vysokú kvalitu. Preto sme pre
naše výrobky zo segmentu pracovného oblečenia stanovili vlastné
štandardy kvality uvex a v internom laboratóriu na textilné skúšky
pravidelne testujeme mechanické vlastnosti pri zaťaženiach, ako
sú odolnosť proti roztrhnutiu a predratiu, ako aj odolnosť pri
praní. Testy vhodnosti na pranie v práčovniach radi
zverujeme externým laboratóriám práčovní a naše
výrobky označujeme v katalógu symbolom WG. Sme
pevne presvedčení o tom, že táto snaha má
pozitívny vplyv na šetrenie zdrojov a
výrazne predlžuje životný cyklus
výrobkov.
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Protecting People
OEKO-TEX® STANDARD 100 –
zoznam škodlivých látok spoločnosti uvex
V súlade s našou misiou „protecting people“ kladieme veľký dôraz na to,
aby boli naše výrobky bez akýchkoľvek nedostatkov vo vzťahu k humánnej
ekológii. Označenie OEKO-TEX® STANDARD 100 je zárukou toho, že naše
výrobky absolvovali testovanie na odhalenie prítomnosti zdraviu škodlivých
látok. Od materiálu zvršku cez súčasti príslušenstva až po najmenší
patentný gombík alebo tkanú etiketu dbáme už pri vývoji na zabezpečenie všetkých jednotlivých certifikátov podľa princípov OEKO-TEX®
STANDARD 100 tak, aby sme vo finále mohli certifikovať celý výrobok.
Okrem požiadaviek OEKO-TEX® spĺňajú naše materiály aj pravidlá
podľa nášho zoznamu škodlivých látok uvex, ktorý je v porovnaní
so zákonnými normami prísnejší. Naše výrobky testujeme na
prítomnosť nebezpečných škodlivých látok, ako sú napr.
PFC (perfluórkarbón), pesticídy, ťažké kovy, ale aj
fenoly, pretože nám záleží na ochrane ľudí a
znížení zaťaženia životného prostredia.

Bohaté skúsenosti s výrobou
Na rozdiel od pretrvávajúcej inklinácie textilnej brandže k
úplnému importu sa, rovnako ako v minulosti, orientujeme na
európsku provenienciu výrobkov. Za dizajn, vývoj, obstarávanie
materiálov a výrobu nesieme ako výrobca plnú zodpovednosť.
Len tak dokážeme zabezpečiť dôsledné presadzovanie
vysokých kvalitatívnych požiadaviek spoločnosti uvex. V
rámci nášho členstva v amfori BSCI* navyše preberáme
zodpovednosť za neustále zlepšovanie lokálnych
pracovných a životných podmienok v každej fáze – od
výroby až po finálny výrobok. Kratšie prepravné
trasy, menej emisií CO² a rýchlejšia opätovná
dostupnosť našich výrobkov sú ďalšími
dôvodmi našej zdrojovej
orientácie na Európu.

Udržateľné materiály

Tencel®
Ústrednou témou je u nás aj výber použitých materiálov. Naša výroba
tričiek sa preto opiera o materiál Tencel® – prírodné vlákno získavané z
bukového a eukalyptového dreva. Drevo pochádza z udržateľného
lesného hospodárstva. Pestovanie je šetrné k zdrojom, inak povedané:
žiadne dodatočné zavlažovanie, žiadna aplikácia pesticídov.
Recyklovaný PES

Na ochranu cenných zdrojov sme okrem iného stavili na
recyklovaný polyester, ktorý sa vyrába z prázdnych plastových
fliaš. Fľaše sa tavia a zo získaného materiálu sa následne
spriadajú nové vlákna, ktoré sa používajú na výrobu
našich látok.
Spracúvaním recyklovaného polyesteru
znižujeme našu závislosť od ropy a
redukujeme množstvo odpadu.

ÎOHQLQLFLDW¯Y\DPIRUL3URVWUHGQ¯FWYRPDPIRUL
%6&,]OHSƢXMHPHVRFL£OQXXGUƿDWHĀQRVƦQDƢLFK
GRG£YDWHĀVN¿FKUHƦD]FRYZZZDPIRULRUJ

TENCEL® je registrovaná známka koncernu Lenzing.
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Kolekcia uvex 26
Pocit hrdosti, že sme vyvinuli
maximálne úsilie pre dobrú vec
Spol. uvex chráni ľudí pri práci, športe a vo
voľnom čase už od roku 1926. Trendové farby
a špeciálne materiály kolekcie 26 ukazujú, v
akej kvalite dnes kombinujeme pracovný
odev a dizajn vhodný na voľný čas.
Pre dámy aj pánov. Pre nosenie s hrdosťou.

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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Kolekcia uvex 26
Pánska bunda do dažďa
Č. pol. 88354

● Šafranová

S až 4XL

Pánske funkčné nohavice

Pánsky pletený pulóver

Č. pol. 88350

Č. pol. 88356

● Čierna

42 až 64, 90 až 110

● Tmavosivá

S až 4XL

Materiál: 100 % recyklovaný polyester, cca 110 g/m²

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

Materiál: 100 % bavlna, cca 280 g/m²

Opis: • ľahká a funkčná • malé rozmery po zabalení
• vodotesný zips a kapucňa na daždivé dni v meste • strih
rukávov „high rise“ • OEKO-TEX® Standard 100

Opis: • štýlové a ultraľahké • zvonku odolné proti oderu
• zvnútra šlichtované • Bavlnený keper s inteligentnou 3D
strihovou konštrukciou • vrecká so zipsom • OEKO-TEX®
Standard 100

Opis: • s vpleteným náprsným vreckom • mäkký a príjemný
materiál • úhľadný vzhľad • OEKO-TEX® Standard 100



Čiapka
Č. pol. 8835800





Dámska polokošeľa
● Šafranová
● Tmavomodrá

jedna veľkosť

Č. pol. 88362
Č. pol. 88363

● Čierna
● Bobuľová

XS až 3XL

Materiál: 60 % bavlna, 40 % akryl, cca 135 g/m²

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyesterový piket, cca 200 g/m²

Opis: • obojstranná čiapka šafranová a tmavomodrá • mäkká a
príjemná • na chladné dni do mesta • OEKO-TEX® Standard 100

Opis: • zmes materiálov a ležérny strih • čistejší vzhľad a delený
strih • OEKO-TEX® Standard 100
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Dámske funkčné nohavice
Č. pol. 88351

● Čierna

Pánska polokošeľa

Dámsky pulóver
34 až 50

Č. pol. 88357

● Bobuľová

XS až 3XL

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

Materiál: 73 % bavlna, 27 % polyester, cca 280 g/m²

Opis: • štýlové a ultraľahké elegantné nohavice • zvonku
odolné proti oderu • zvnútra šlichtované • bavlnený keper s
inteligentnou 3D strihovou konštrukciou • vrecká so zipsom
• OEKO-TEX® Standard 100

Opis: • priliehavý s úhľadnejším vzhľadom • strih rukávov
„high rise“ • športový strih a široký výstrih • OEKO-TEX®
Standard 100



Dámska parka
Č. pol. 88353

● Tmavomodrá

Materiál: zvršková látka: 100 % nylón
podšívka: 100 % polyester, cca 170 g/m²

 

Opis: • hrejivá a súčasne odolná proti vetru a vode
• úhľadnejší elegantný vzhľad • vatovanie zaisťuje optimálnu
tepelnú izoláciu • vopred tvarovaný delený strih zaisťuje
maximálnu voľnosť pohybu • vrecká so zipsom •
OEKO-TEX® Standard 100

Č. pol. 88352
Č. pol. 88323

S až 4XL



Opis: • polokošeľa z príjemnej zmesi materiálov a s
ležérnym strihom • úhľadnejší vzhľad a voľne sediaci strih
• OEKO-TEX® Standard 100

Dámska bunda do dažďa
● Tmavomodrá
● Olivová

S až 4XL

Materiál: zvršková látka: 100 % nylón
podšívka: 100 % polyester, cca 170 g/m²



● Čierna
● Biela

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyesterový piket, cca 200 g/m²

   

Pánska parka
XS až 3XL

Č. pol. 88360
Č. pol. 88361

Opis: • hrejivá a súčasne odolná proti vetru a vode • úhľadnejší
elegantný vzhľad • vatovanie zaisťuje optimálnu tepelnú izoláciu • vopred tvarovaný strih zaisťuje maximálnu voľnosť pohybu
• vrecká so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100

Č. pol. 88355

● Šafranová

XS až 3XL

Materiál: 100 % recyklovaný polyester, 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“ • delená • OEKO-TEX® Standard 100
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Kolekcia uvex 26
Dámske nohavice
Č. pol. 89809

Pánske nohavice
34 až 50

● Petrolejová

Materiál: ako pánske nohavice



Opis: • športový strih slim fit z priedušného, hydrofóbneho a súčasne elastického
materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia • dve vrecká na stehnách a jedno vrecko vzadu so zipsami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

Prešívaná vesta
Č. pol. 89449

● Petrolejová

Opis: • hrejivá a súčasne ľahká • bočné vrecká s jemnými
stehmi a jedno zvislé náprsné vrecko, vždy so zipsom • s
vysokokvalitnými výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100
• bez obsahu PFC
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● Petrolejová

42 až 64, 90 až 110

 

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

Opis: • športový strih slim fit z priedušného, hydrofóbneho a súčasne elastického
materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia • dve vrecká na stehnách a jedno vrecko
vzadu so zipsami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

Mikina
XS až 4XL

Materiál: 100 % polyester, 65 g/m2
podšívka: 100 % polyester, výplň: cca 120 g/m²



Č. pol. 89434

Č. pol. 89447

● Petrolejová

XS až 4XL

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



Opis: • ležérne oblečenie streetwear s melanžovým vzhľadom, dobre padnúcim športovým strihom a regulovateľnou kapucňou • dve otvorené bočné
vrecká • s vysokokvalitnými výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100

Polokošeľa TENCEL®
Č. pol. 89458 pre pánov
Č. pol. 89459 pre dámy

Softshellová bunda

● Petrolejová
● Petrolejová

Materiál: 60 % lyocel (TENCEL ), 40 % polyester,
cca 220 g/m2
®

S až 4XL
XS až 3XL

Č. pol. 89657





Opis: • trvanlivý materiál TENCEL® s optimálnou reguláciou vlhkosti • 3-itá gombíková lišta • vysokokvalitné vyšité logo na ľavom rukáve • OEKO-TEX® Standard 100

Čapica

Prešívaná bunda

Č. pol. 8945100

● Čierna

jedna veľkosť

Materiál: 100 % bavlna





Opis: rovný štítok s kontrastnou rubovou stranou • nastavenie veľkosti na optimálne padnúci strih

TENCEL® je registrovaná známka koncernu Lenzing.

Č. pol. 89448

● Petrolejová

Bermudy
XS až 4XL

Materiál: 100 % polyester, 65 g/m2
podšívka: 100 % polyester, výplň: cca 120 g/m²



XS až 4XL

● Petrolejová

Materiál: zvonku: 85 % polyamid, 15 % elastan
zvnútra: 100 % polyester
obruba: 88 % polyester, 12 % elastan
cca 330 g/m2
Opis: funkčná kombinácia materiálov • strečové partie a vysoká priedušnosť umožňujú optimálny
komfort nosenia • štyri veľké vrecká a jedno vrecko na nadlaktí, vždy so zipsom • OEKO-TEX®
Standard 100

Opis: • hrejivá a súčasne ľahká • s vysokokvalitnými výšivkami • bočné vrecká s jemnými stehmi a jedno zvislé náprsné
vrecko, vždy so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100 • bez
obsahu PFC

Č. pol. 89438

● Petrolejová

42 až 64

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

 

Opis: • športový strih slim fit z hydrofóbneho a súčasne
elastického materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia
• dve vrecká na stehnách a jedno vrecko vzadu so zipsami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC
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uvex suXXeed
Niekto tomu hovorí dokonale
padnúci strih, funkčnosť, štýl.
My tomu hovoríme úspech.
Kolekcia uvex suXXeed prináša špičkovú kvalitu
vo všetkých smeroch: premyslená funkčnosť,
športový vzhľad, pútavé kontrasty farieb,
nezvyčajné kombinácie materiálov a strih, ktorý
padne ako uliaty.
Tieto vlastnosti ocenia ženy rovnako ako muži.
Uplatnenie nachádza v priemysle a remeselnom
sektore, ako aj pri trávení voľného času. Kolekcia
uvex suXXeed hravo zvláda akékoľvek
nasadenie a akýkoľvek druh pohybu. Pánske
nohavice sú odteraz dostupné dokonca vo
vyhotovení so zúženým alebo štandardným
strihom. Dokonale padnúci strih – o to ide. Je
neodmysliteľnou súčasťou receptu na úspech.
Optimálny strih bez kompromisov. Vhodné na
trávenie voľného času.

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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uvex perfeXXion
Najskôr pestrá zmes,
potom vypranie dočista.
Záhradníctvo a krajinná tvorba, spracovanie
dreva alebo správa budov: všetci siahajú po
kolekcii uvex perfeXXion.
Z kolekcie uvex perfeXXion si vyberie skutočne
každý. Pretože táto robustná kolekcia ponúka
nielen farby a varianty, ale aj detaily vybavenia.
Podľa potreby môžete pestro miešať a voľne
kombinovať rôzne vrchné diely a nohavice.
Materiál je v každom prípade extrémne odolný.
Avšak to najdôležitejšie – všetky výrobky sa
môžu prať v práčovniach.

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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uvex handwerk –
profisystem metall
Ak nemáte strach z iskier, dokážete si podrobiť akýkoľvek kov.
Žeravé triesky, iskry s teplotou niekoľko stoviek stupňov, ohlušujúci hluk – gejzír iskier pri
brúsení pôsobí veľkolepo, no zároveň môže byť
aj veľmi nebezpečný.
Pri vývoji pracovného oblečenia a ochranných
odevov sme úzko spolupracovali s početnými
kovoobrábačmi a odborné poznatky expertov
z praxe sme premietli do samotného vývoja
výrobkov. Pritom vznikli riešenia šité na mieru:
ako napr. inovačná povrchová úprava odevu,
ktorá poskytuje spoľahlivú ochranu proti iskrám a na ktorej nemajú stopy po používaní
takmer žiadnu šancu. Či už ide o zváranie, frézovanie, rezanie alebo montovanie: odevy uvex
s prémiovým dizajnom umožňujú individuálnu
úpravu na rôzne úlohy v kovoobrábacích prevádzkach.

Odevy uvex protection metal a uvex metal pro si odniesli
víťazné ocenenia Red Dot Design Award 2015.
Odevy uvex protection metal navyše získali aj ocenenie
German Design Awards 2017.

Kooperačný partner
Spolkového zväzu
kovo

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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uvex new worker
Viacúčelové pracovné oblečenie
s potenciálom stať sa klasikou
Po kolekcii uvex perfect prichádza teraz kolekcia
uvex new worker – viacúčelová kolekcia, ktorá sa
osvedčila v priemysle a poskytuje všetko dôležité: funkčnosť a komfort, moderný a nadčasový
dizajn, športový aj klasický charakter.
Dobre padnúci strih je vrátane strečových partií
extrémne ergonomický. Reflexné prvky a vrecká
na kolenách sú z osvedčeného materiálu CORDURA®. Kontrastné stehy úplne klasicky vytvárajú
výrazný športový vzhľad.

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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uvex perfect
Každý si môže kombinovať,
čo chce, len v tíme sú všetci
za jednotnú výbavu.
Sortiment uvex perfect je rozsiahly.
A pretože všetky súčasti sa k sebe dokonale
dizajnovo hodia, je zaistená vynikajúca
možnosť vzájomného kombinovania. Pestrá
paleta farieb a materiálov zaručuje obrovské
možnosti zostavenia správneho vybavenia.
Celé tímy sa môžu vhodne obliecť podľa ich
náplne práce a vzájomne sa môžu vizuálne
odlíšiť.
Certifikované ochranné odevy z kolekcie
uvex perfect sú potom dobrým riešením
nielen z hľadiska bezpečnosti – ale aj z
hľadiska tímového ducha.

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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uvex protection
perfect multi function
Chráni, odbremeňuje, sedí komfortne
a vydrží veľa: Ochranné odevy
tak rozmanité ako pracovný deň
Sálavé teplo, rušivé svetelné oblúky,
chemikálie: Kto pracuje v priemysle, je
bezprostredne a často ohrozený najrôznejšími
nebezpečenstvami. Nech však deň prinesie
čokoľvek: Náš rad uvex protection perfect
multi function ponúka optimálnu komplexnú
ochranu a vďaka maximálnemu komfortu
nosenia zjednodušuje niektoré práce.
Strečové vložky na chrbte a kolenách
uľahčujú pohyb. Vysoké podiely prírodných
vlákien a robustná väzba tkaniny zase
garantujú priedušnosť odolného materiálu.

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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uvex cut
Chráni, keď to v práci ide zostra
Kolekcia uvex cut chráni pred poraneniami pri
manipulácii s čepeľami, sklenenými tabuľami a
ostrohrannými obrobkami. Robustné vrchné
diely a nohavice sa navyše nosia vyslovene
komfortne vďaka princípu dvoch strán a
vložkám Bamboo TwinFlex®. Pretože zatiaľ čo
polyamid odolný proti oderu a sklenené vlákna na ochranu proti prerezaniu poskytujú
maximálnu ochranu zvonku, mäkká bambusová priadza sa stará zvnútra o optimálnu
reguláciu klímy. Svoje vlastnosti si zachováva
aj po viacerých priemyselných čisteniach.

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.
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Polokošeľa uvex cut quatroflex
Č. pol. 17266

● Čierna

S až 3XL

● Antracitová (rukávy)

Materiál: polokošeľa: 55 % bavlna, 45 % polyester, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda
odolnosti proti prerezaniu 5, cca 185 g/m2



Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti
proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta • 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 • OEKO-TEX® Standard 100

Polokošeľa uvex cut quatroflex
Č. pol. 17267

● Čierna

S až 3XL

● Antracitová (rukávy)

Materiál: polokošeľa: 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákna, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa
EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 195 g/m2



Opis: • priliehajúci strih • rukávy z materiálu odolného proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu v
spojení so žiaruvzdorným základným materiálom z priedušných funkčných vlákien • 3-itá gombíková manžeta • 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 • OEKO-TEX® Standard 100

Vysokoelastické

Zmes materiálov

Tričko uvex cut quatroflex
Č. pol. 17268
Č. pol. 17269

● Čierna,
● Tmavosivá melanž,

● Antracitová (rukávy)
● Antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál: tričko: 50 % bavlna, 50 % polyester, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa
EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 160 g/m2



Opis: • priliehajúci strih z jednoduchého single 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 • OEKO-TEX® Standard 100

Nohavice uvex cut quatroflex
Č. pol. 17270

● Čierna,

● Antracitová
(predná strana nohavíc)

42 až 64,
90 až 110

Materiál: nohavice: 65 % polyester, 35 % bavlna, predná strana nohavíc z pleteniny odolnej proti
prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5,
cca 245 g/m2



Opis: • športový strih • funkčné a vysokoelastické pásy na kolenách • nadpletené vložky na
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 • OEKO-TEX® Standard 100

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko
Dyneema® je ochranná značka spol. Royal DSM N.V.
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uvex cut

quatroflex
Superelastická, pozdĺžne a
priečne prebiehajúca štvordielna
konštrukcia chráni a
odbremeňuje lakťový kĺb

doubleflex
Pohodlné na nosenie, tvarovo
stále, aj s možnosťou nosenia
kúskov s dlhými rukávmi
pod tričkom

nanoflex
Príjemne obopne nadlaktia a
predlaktia – bez obmedzenia
voľnosti pohybu

Bamboo TwinFlex® technology.

Extrémne
Extrémnecomfortable.
komfortné.
Extremelyrobustné.
robust. Extremely
276

Ochrana proti prerezaniu do špeciálnych pracovných
podmienok
Na zvládnutie rôznych a náročných výziev, napr. pri obrábaní
kovov alebo skla, máme v našom portfóliu produkty so
žiaruvzdornou tričkovinou.
Najmä pri manipulácii s horúcim kovom poskytuje vysoký podiel
modakrylu žiaruvzdornej tričkoviny s plošnou hmotnosťou
195 g/m² obmedzenú ochranu proti kontaktnému teplu až
do 250 °C. Vďaka použitiu bavlny zostáva pritom
zachovaný vysoký komfort nosenia. Profesionálne
odevy s čiastočnou odolnosťou proti
prerezaniu do každej situácie.

Zvonku
extrémne robustné

Zvnútra
extrémne komfortné

Či už ide o čepeľ, sklenenú dosku alebo ostrohranný obrobok:
uvex cut chráni a súčasne sa vyznačuje pohodlím pri nosení.
Zaručuje to technológia Bamboo TwinFlex® s inovačným princípom dvoch strán.
Sklenené vlákna s odolnosťou proti prerezaniu a polyamid
odolný proti oderu na vonkajšej strane textílií zaručujú maximálnu ochranu (trieda odolnosti proti prerezaniu 5) – na uvex
cut sa môžete spoľahnúť vždy, aj v extrémnych podmienkach.

Na vnútornej strane sa nachádza mäkká bambusová priadza,
ktorá príjemne chladí na pokožke a zaisťuje optimálnu reguláciu
klímy – vaši zamestnanci si tak dokážu zachovať plnú výkonnosť aj pri zvýšenej záťaži, napríklad pri vysokých teplotách.
Odolné vlákna Dyneema® chránia spoľahlivo pred pokračujúcim
trhaním materiálu. Maximálnu úroveň ochrannej funkcie a komfortu nosenia si uvex cut zachováva aj po mnohých praniach.

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko | Dyneema® je ochranná značka spol. Royxal DSM N.V.
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uvex cut doubleflex

3-itá gombíková
lišta

Polokošeľa uvex cut doubleflex
Č. pol. 17262
Č. pol. 17263
Č. pol. 17264

● Svetlosivá,
● Čierna,
● Čierna,

● Antracitová (rukávy + golier)
● Antracitová (rukávy)
● Antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál, č. pol. 17262 a 17263:
polokošeľa: 55 % bavlna, 45 % polyester, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu
podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 195 g/m2
Materiál, č. pol. 17264:
54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákna, cca 195 g/m2



(len pre pol. 17262 a 17263)

Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti
prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta
• 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
• OEKO-TEX® Standard 100

Tričko uvex cut doubleflex
Č. pol. 17265

● Tmavosivá melanž,
● Antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál: Tričko: 50 % bavlna, 50 % polyester,
¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003,
trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 160 g/m2



Opis: • priliehajúci strih zo single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu
s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • 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
• OEKO-TEX® Standard 100

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko
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uvex cut nanoflex

Polokošeľa uvex cut nanoflex
Č. pol. 89881
Č. pol. 89882
Č. pol. 89883

S až 3XL

● Svetlosivá,
● Antracitová (rukávy/golier)
● Kráľovská modrá, ● Antracitová (rukávy)
● Oranžová,
● Antracitová (rukávy)

Materiál: polokošeľa: 55 % bavlna, 45 % polyester, cca 185 g/m2 (č. pol. 89881)
100 % bavlna, cca 230 g/m2 (č. pol. 89882); 54 % modakryl, 44 % bavlna,
2 % antistatické vlákna, cca 270 g/m² (č. pol. 89883)
¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5



(len pre č. pol. 89881 a 89882)

Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta s kontrastným pásom • predlaktie s vysokoelastickými vložkami • reflexný detail na pleciach (č. pol.
89883) • 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 • OEKO-TEX® Standard 100

Tričko uvex cut nanoflex
Č. pol. 17261

● Tmavosivá melanž,
● Antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál: tričko: 50 % bavlna, 50 % polyester, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti
prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5
cca 160 g/m2



Opis: priliehajúci strih zo single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • predlaktie s vysokoelastickými vložkami
• 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 • OEKO-TEX® Standard 100
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Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko
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Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
282

uvex protection flash
Neprehliadnuteľné v tme,
športovo-elegantné pri svetle
Aj keď zavládne dážď, hmla a tma: vonku sa
pracuje naďalej. Dôležité je iba, aby bol každý
dobre viditeľný – napriek zlej viditeľnosti.
Najdôležitejšou súčasťou reflexných odevov z našej kolekcie uvex protection flash
sú reflexné pásy s intenzívnou svietivosťou.
Niektoré modely sú vybavené vlastným
osvetlením. Je to možné vďaka inovatívnemu
systému optických vlákien, ktorý sme vyvinuli v spolupráci so spoločnosťou OSRAM®.
Samozrejme, kapsáčové nohavice a softshellové bundy s dokonale padnúcim športovým
strihom sa dajú nosiť aj počas dňa
– veď napokon ich dizajn pochádza z dielne
spoločnosti uvex.

Video

Viac informácií nájdete v katalógu
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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Akumulátor
Č. pol. 8997100
Opis: • prenosný externý akumulátor pre
č. pol. 17255, 89910, 89909 a 89718
• rozmery: 113 x 58 x 12 mm, cca 100 g

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

EN ISO 20471

X1

Vesta
Vesta so spínačom
Č. pol. 17255
Č. pol. 17322
(so spínačom)

● Reflexná žltá
● Reflexná oranžová
● Reflexná žltá
● Reflexná oranžová

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 • alternatívne so spínačom na prepínanie medzi
rôznymi režimami svietenia (len pri č. pol. 17322)
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uvex protection flash
Optické vlákna

EN ISO 20471

X2

Softshellová bunda
Č. pol. 89910

● Reflexná žltá,

● Sivá

S až 6XL

Materiál: 100 % polyester, s 3-vrstvovou membránou, cca 240 g/m2



Opis: • signálna softshellová bunda odolná 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

EN ISO 20471

X2
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1 x kliknutie

ač
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Nepretržité
svietenie
1 x kliknutie
Pomalé blikanie

1 x kliknutie
Rýchle blikanie

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

P

lat
4
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32
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,
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3
ol. 17322, 1732

Vesta
Vesta so spínačom
Č. pol. 89909
Č. pol. 89718*
Č. pol. 17323 (so spínačom)
Č. pol. 17324 (so spínačom)

● Reflexná žltá
● Reflexná oranžová
● Reflexná žltá
● Reflexná oranžová

M až 3XL

Materiál: 100 % polyester, sieťovina





Opis: • aktívna ochrana vďaka vertikálne prebiehajúcemu systému optických
vlákien • suchý zips na rýchle zapínanie vesty • alternatívne so spínačom na
prepínanie medzi rôznymi režimami svietenia (len pri č. pol. 17323, 17324)
* Do vyčerpania zásob
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Mimoriadne vhodné na použitie v stavebnom priemysle

Stručný prehľad
Č. pol.

Názov

Opis

Farba

Č. mod.

17255

uvex protection flash

Vesta

Reflexná žltá/reflexná oranžová

7936

Strana
284

17261

uvex cut nanoflex

Tričko

Tmavosivá/antracitová

7928

280

17262

uvex cut doubleflex

Polokošeľa

Svetlosivá/antracitová

7908

279

17263

uvex cut doubleflex

Polokošeľa

Čierna/antracitová

7924

279

17264

uvex cut doubleflex

Polokošeľa

Čierna/antracitová

7925

279

17265

uvex cut doubleflex

Tričko

Tmavosivá/antracitová

7929

279

17266

uvex cut quatroflex

Polokošeľa

Čierna/antracitová

7926

275

17267

uvex cut quatroflex

Polokošeľa

Čierna/antracitová

7927

275

17268

uvex cut quatroflex

Tričko

Čierna/antracitová

7930

275

17269

uvex cut quatroflex

Tričko

Tmavosivá/antracitová

7931

275

17270

uvex cut quatroflex

Nohavice

Čierna/antracitová

3850

275

17322

uvex protection flash

Vesta so spínačom

Reflexná žltá/reflexná oranžová

7973

284

17323

uvex protection flash

Vesta so spínačom

Reflexná žltá

7974

285

17324

uvex protection flash

Vesta so spínačom

Reflexná oranžová

7974

285

88323

Kolekcia uvex 26

Pánska parka

Olivová

7302

263

88350

Kolekcia uvex 26

Pánske funkčné nohavice

Čierna

7300

262

88351

Kolekcia uvex 26

Dámske funkčné nohavice

Čierna

7301

263

88352

Kolekcia uvex 26

Pánska parka

Tmavomodrá

7302

263

88353

Kolekcia uvex 26

Dámska parka

Tmavomodrá

7303

263

88354

Kolekcia uvex 26

Pánska bunda do dažďa

Šafranová

7304

262

88355

Kolekcia uvex 26

Dámska bunda do dažďa

Šafranová

7305

263

88356

Kolekcia uvex 26

Pánsky pletený pulóver

Kamenistá sivá

7306

262

88357

Kolekcia uvex 26

Dámsky pulóver

Bobuľová

7307

263

88360

Kolekcia uvex 26

Pánska polokošeľa

Čierna

7309

263

88361

Kolekcia uvex 26

Pánska polokošeľa

Biela

7309

263

88362

Kolekcia uvex 26

Dámska polokošeľa

Bobuľová

7310

262

88363

Kolekcia uvex 26

Dámska polokošeľa

Čierna

7310

262

89434

Kolekcia uvex 26

Pánske nohavice

Petrolejová

7411

264

89438

Kolekcia uvex 26

Bermudy

Petrolejová

7413

265

89447

Kolekcia uvex 26

Mikina

Petrolejová

7415

264

89448

Kolekcia uvex 26

Prešívaná bunda

Petrolejová

7404

265

89449

Kolekcia uvex 26

Prešívaná vesta

Petrolejová

7418

264
265

89458

Kolekcia uvex 26

Polokošeľa pánska

Petrolejová

7419

89459

Kolekcia uvex 26

Polokošeľa dámska

Petrolejová

7433

265

89657

Kolekcia uvex 26

Softshellová bunda

Petrolejová

7428

265

89718

uvex protection flash

Vesta

Reflexná oranžová

8960

285

89809

Kolekcia uvex 26

Dámske nohavice

Petrolejová

7430

264

89881

uvex cut nanoflex

Polokošeľa

Svetlosivá/antracitová

7437

280

89882

uvex cut nanoflex

Polokošeľa

Kráľovská modrá/antracitová

7438

280
280

89883

uvex cut nanoflex

Polokošeľa

Oranžová/antracitová

7439

89909

uvex protection flash

Vesta

Reflexná žltá

8960

285

89910

uvex protection flash

Softshellová bunda

Reflexná žltá/sivá

7443

285

1733200

uvex protection flash

Akumulátor pre modely so spínačom

Biela

9828

284

8835800

Kolekcia uvex 26

Čiapka

Šafranová

7308

262

8945100

Kolekcia uvex 26

Čapica

Čierna

7422

265

8997100

Príslušenstvo

Akumulátor

7447

284

286

