
Hełmy ochronne
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Ogólne informacje o normach
EN 397 · EN 50365

EN 397 — Przemysłowe hełmy ochronne
Ochrona przed spadającymi przedmiotami i ich następstwami, takimi jak uraz mózgu i pęknięcie czaszki

Obowiązujące wymagania: dotyczące wszystkich hełmów 
ochronnych z certyfi katem zgodności z normą EN 397.
• pochłanianie wstrząsów spowodowanych uderzeniami od góry 
•  odporność na przebicia (przez uderzenie przedmiotem z 

ostrą krawędzią lub wierzchołkiem)
• odporność na ogień
•  mocowanie paska podbródkowego: zwalnianie paska pod-

bródkowego przy sile min. 150 N i maks. 250 N

Opcjonalne wymagania: hełm z certyfi katem zgodności 
z normą EN 397 może spełniać te wymagania, ale nie jest 
to wymóg bezwzględny.
• bardzo niskie temperatury (-20°C lub -30°C)
• bardzo wysokie temperatury (+150°C)
• izolacja elektryczna (440 V)
• ochrona przed stopionym metalem (MM)
• ochrona przed deformacją boczną.

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i zapobieganie przepływowi przez głowę prądu 
o niebezpiecznym natężeniu

Wymagania: 
•  wszystkie hełmy ochronne muszą również spełniać wyma-

gania normy EN 397
•  ochrona przed prądem przemiennym o napięciu do 1000 V 

(AC) lub prądem stałym o napięciu do 1500 V (DC)
•  hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać żadnych ele-

mentów przewodzących prąd
•  otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie mogą dopusz-

czać do przypadkowego zetknięcia się głowy z elemen-
tami znajdującymi się pod napięciem

Bardzo niskie 
temperatury 
(-20°C lub -30°C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Bardzo wysokie 
temperatury 
(+150°C)

uvex thermo boss

Izolacja elek-
tryczna (440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Stopiony metal 
(MM)

uvex pheos

Deformacja 
boczna
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Ogólne informacje o normach
EN 12492

EN 12492 — Kaski dla alpinistów
Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki:

Wymagania: 
•  absorpcja wstrząsów, w części pionowej, czołowej,

bocznej, grzbietowej
• odporność na przebicia
•  element mocujący (zwolnienie paska podbródkowego przy 

sile wynoszącej co najmniej 500 N)
•  wytrzymałość mocowania: pasek podbródkowy może 

rozciągać się maksymalnie o 25 mm
•  skuteczność mocowania: pasek nie może zsunąć się z 

głowy
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uvex pheos IES
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, na-

uszników nahełmowych, latarek i Integrated Eyewear System (IES)
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do przypinania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 

na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopio nego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 
wentylację

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości — dodatkowo 
istnieje możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos, 
uvex pheos s lub uvex i-works  

• wyposażony w napotnik 9760007
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

uvex pheos IES z płynną regulacją 
Nr art. 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski
Wersja z długim daszkiem 
Materiał 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
Rozmiar od 55 od 55 od 55 od 55 od 55

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, karton, karton, karton, karton, 

25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

 uvex pheos IES
Z IES okulary ochronne masz zawsze pod ręką

Połączenie hełmu ochronnego ze środkami ochrony wzroku 
wymaga odpowiedniego ustawienia względem skorupy heł-
mu. Każdy gwałtowny ruch głowy skutkuje automatycznie 
przesunięciem okularów i związanymi z tym zagrożeniami 
dla wzroku. 

IES to skrót od Integrated Eyewear System: 
Specjalny uchwyt na okulary umożliwia schowanie oku-
larów ochronnych uvex pheos w hełmie uvex pheos za 
pomocą suwaka lub naciągnięcie ich na nos. Suwak zawie-
ra element przegubowy zapobiegający przypadkowemu 
przesunięciu się okularów ochronnych. 

Integrated Eyewear System
Część nosowa okularów uvex pheos/pheos 
s/i-works łączy się z zatrzaskiem mocują-
cym i wsuwa w wewnętrzną część hełmu.

Sposób działania uvex pheos IES
Okulary mają określoną pozycję spoczynkową w skorupie hełmu.
Gdy okulary są potrzebne, można je z łatwością wysunąć w dół.

9772040 9772240 9772340 97725409772140

2013
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uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, 

nauszników nahełmowych i latarek
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 

na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-

wanie (uvex pheos B)
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos B-WR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymal-

ne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B
Nr art. 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 51 od 51 od 51 od 51 od 51 od 51

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie karton, karton, karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

uvex pheos B-WR z pokrętłem
Nr art. 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos B-S-WR z pokrętłem
Nr art. 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
 uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

 uvex pheos B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, 

nauszników nahełmowych i latarek
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 

na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości 
• wyposażony w napotnik 9760005
• krótki daszek zapewnia dobrą widoczność do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników 

nahełmowych i latarek
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na 

działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu 
(MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z 
normą EN 50365 (1000 V AC).

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie 
(uvex pheos E)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos E-WR)
• wyposażony w napotnik 9760005 (uvex pheos E) lub 9760009 (uvex pheos E-WR)
• pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E
Nr art. 9770020 9770120
Kolor biały żółty
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem
Norma EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC)
-30°C, MM -30°C, MM

Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Opakowanie 1 1

uvex pheos E-WR z pokrętłem
Nr art. 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał 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, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos E-S-WR z pokrętłem
Nr art. 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał 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
1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos E
Nr art. 9770020 9770120
Kolor biały żółty
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397

-30°C, MM -30°C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos E-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, 

nauszników nahełmowych i latarek
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• całkowicie zamknięta skorupa  u zapewniająca izolację elektryczną
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 

na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku 
zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości 
• wyposażony w napotnik 9760009
• krótki daszek zapewnia dobrą widoczność do góry
• pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymal-

ne dopasowanie i wygodę

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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uvex pheos reflex - zestaw L
• hełm ochronny z zestawem 

naklejek odblaskowych
• naklejki są fabrycznie naklejone 

na hełmie
• spersonalizowane hełmy nie 

podlegają wymianie

uvex pheos reflex -
zestaw M
• zestaw naklejek odblaskowych
• bardzo wysoka jasność dzięki folii 

pryzmatycznej
• wystarczy nakleić
• do wszystkich hełmów ochronnych 

uvex pheos i uvex pheos alpine

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 

wentylację
• boczne adaptery Euroslot (30 mm)
• spełnia wymagania EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na 

odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”)
• właściwości antystatyczne spełniające wymagania normy EN 60079-32-2
• pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymal-

ne dopasowanie i wygodę 
• wyposażony w napotnik 9760005
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-

wanie (uvex 9780 antistatic)
•  więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex 9780 

 antistatic-WR)

uvex pheos reflex - zestaw M
Nr art. 9790018
Opakowanie sztuka

uvex pheos reflex - zestaw L
Nr art. Kolor Wersja
9772026 biały uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772126 żółty uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772226 pomarańczowy uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772326 czerwony uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772526 niebieski uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772926 czarny uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772035 biały uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772138 żółty uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772236 pomarańczowy uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772437 zielony uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772538 niebieski uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772936 czarny uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772038 biały uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772137 żółty uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772239 pomarańczowy uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772334 czerwony uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772537 niebieski uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9770026 biały uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9770126 żółty uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9770036 biały uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9770136 żółty uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9770536 niebieski uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
Nr art. 9780020 9780030 9780550
Kolor biały biały błękitny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał PP PP PP
Norma EN 397, MM EN 397, MM EN 397, MM

IEC 60079-32 IEC 60079-32 IEC 60079-32
Rozmiar od 51 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie karton, karton, karton, 
zbiorcze 25 szt. 25 szt. 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · paski odblaskowe

uvex pheos refl ex set L
(możliwość wyboru hełmu)

  Szczegółowych informacji 
udziela nasza bezpłatna infolinia 
pod numerem +49 911 9736-0.

97800309780020 9780550

9790018
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uvex pheos forestry
odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji

Bogata oferta akcesoriów
Zestaw składa się z 4-punktowego paska podbródkowego i gwizd-
ka. Gwizdek umożliwia nadawanie ciągłego sygnału ratunkowego lub 
ostrzegawczego na 2 częstotliwościach i jest znacznie głośniejszy 
od ludzkiego głosu: wysoka głośność zapewnia słyszalność z dużej 
odległości. 
Wykonanie z jednego kawałka materiału i brak ruchomych części 
zapewnia trwałość i niezawodność.

Idealna „pozycja 
spoczynkowa” 
 osłony twarzy i 
ochronników słuchu
System jest oparty na osłonie 
twarzy uvex pheos i odznacza się 
wyjątkową pozycją spoczynkową. 
Wszystko ściśle do siebie przy-
lega i jest optymalnie wyważone 
nad środkiem ciężkości hełmu. 
Mięśnie szyi nie są niepotrzebnie 
obciążane. Zapewnia to wygodę 
noszenia i maksymalną swobodę 
ruchów. Koniec z uderzaniem 
lub zaczepianiem o gałęzie nad 
głową. W pozycji spoczynkowej 
(otwarcia) osłona twarzy nie 
zasłania pola widzenia.

Wysoki komfort 
noszenia
Dzięki miękkiemu napotnikowi 
i miękkiej osłonie pokrętła

Perfekcyjny mikro-
klimat
Trzy regulowane otwory zapew-
niają maksymalną wentylację. W 
przypadku zimna otwory można 
łatwo zamknąć od zewnątrz za 
pomocą suwaków.
Wentylacja w kierunku ruchu 
zapewnia optymalny przepływ 
powietrza. 

Gwizdek w zestawie
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uvex pheos ABS
• hełm ochronny z ABS ze szczelinami do mocowania osłony twarzy 

uvex, nauszników nahełmowych i latarki
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-30°C)
• wysoka sztywność boczna
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 

wentylację
• więźba z pokrętłami (9760012) wyposażona w napotnik (9760009)
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

uvex pheos forestry
• zestaw specjalnie dostosowany do wymagań pracy w lesie składający 

się z hełmu ochronnego uvex pheos ABS B-S-WR, osłony twarzy do prac 
leśnych uvex pheos oraz ochronników słuchu mocowanych mechanicz-
nie uvex pheos K2P

• z fabrycznie naklejonym zestawem naklejek i zamontowanym paskiem 
podbródkowym i gwizdkiem

•  spełnia wymagania normy EN 397, dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C), EN 352-3 i EN 1731

• wbudowana osłona twarzy z metalową siatką o wysokiej przepuszczal-
ności światła chroni przed ciałami obcymi, nie zasłaniając pola widzenia

•  ochronniki słuchu o wysokim poziomie tłumienia (SNR: 30 dB) idealnie 
uzupełniają system i skutecznie chronią przed hałasem emitowanym 
przez piły łańcuchowe i kosy spalinowe

•  trzy regulowane otwory gwarantujące maksymalną wentylację
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości

uvex pheos forestry 
Nr art. 9774236 9774237 9774238
Kolor żółty pomarańczowy czerwony
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał 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

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie karton, karton, karton, 
zbiorcze 15 szt. 15 szt. 15 szt.

uvex pheos forestry — akcesoria
Nr art. Opakowanie
9790210 metalowa osłona twarzy sztuka
2600214 uvex K2P mocowane mechanicznie para
9760106 Więźba sztuka
9760009 Napotnik sztuka
9790021 4-punktowy pasek podbródkowy sztuka
9790146 Gwizdek sztuka

uvex pheos ABS B-S-WR z pokrętłem
Nr art. 9772071 9772171 9772271 9772371
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 24 szt. 24 szt. 24 szt. 24 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/
forestryset (lub poprzez 
 skanowanie kodu QR).

9774236 9774237 9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos alpine
Wielofunkcyjny hełm ochronny

uvex pheos alpine łączy cechy 
przemysłowych hełmów ochron-
nych zgodnych z EN 397 i wymo-
gów EN 12492 dla wspinaczko-
wych kasków górskich.

Szeroki zakres 
kompatybilności
Dzięki przednim i bocznym 
szczelinom można z łatwością 
montować akcesoria.

Elastyczność zasto-
sowania
Zacisk z tyłu kasku umożliwia 
schowanie w kasku paska 
podbródkowego, który w razie 
potrzeby może zostać wypięty 
zgodnie z EN 12492. W zesta-
wie znajduje się także skórzany 
pasek podbródkowy zgodny z 
normą EN 397.

Dodatkowy komfort
Dzięki miękkiemu napotnikowi i 
miękkiej osłonie pokrętła.

Klipsy do mocowania gogli 
ochronnych lub czołówki LED z 
opaską.
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uvex pheos alpine z pokrętłem 
Nr art. 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka 
Opakowanie zbiorcze karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• wielofunkcyjny hełm ochronny do pracy na wysokości oraz akcji 

ratunkowych
•  połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397) 

i wymogów dla wspinaczkowych kasków górskich (EN 12492)
• lekka skorupa hełmu z ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu 

i osłony twarzy
• możliwość mocowania czołówki i gogli ochronnych
•  stale otwarte otwory wentylacyjne
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-30°C)
• pasek podbródkowy (nr art. 9790.005) spełniający wymagania normy 

EN 397 dołączony do zestawu
•  sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i 

wysoki komfort

•  więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
• hełm jest wyposażony standardowo w czarny napotnik 

z poliuretanu (nr art. 9760009). Opcjonalnie można 
zamówić napotnik ze skóry syntetycznej (nr art. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex super boss
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i 

nauszników nahełmowych 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-20°C)
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
• wyposażenie w napotnik 9790004 
• regulowane boczne szczeliny wentylacyjne
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

uvex airwing B
Nr art. 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex super boss
Nr art. 9750020 9750120 9750520
Kolor biały żółty niebieski
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -20°C EN 397, -20°C EN 397, -20°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing B-WR z pokrętłem
Nr art. 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i 

nauszników nahełmowych 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-30°C)
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 

wentylację

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-
wanie (uvex airwing B)

• więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-WR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex thermo boss
• hełm ochronny ze szczelinami do osłon twarzy uvex, ochronników 

słuchu i latarki
• skorupa hełmu z odpornego na działanie wysokich temperatur poliwęglanu
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi (440 V AC i 

+150 °C)
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie 
• wyposażenie w napotnik 9790004
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

uvex airwing B-S
Nr art. 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex thermo boss
Nr art. 9754000 9754100 9754300
Kolor biały żółty czerwony
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Norma EN 397 EN 397 EN 397

+150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing B-S-WR z pokrętłem
Nr art. 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał 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
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i 

nauszników nahełmowych 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 

bardzo niskich temperaturach (-30°C)
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną 

wentylację

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-
wanie (uvex airwing B-S)

• więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-S-WR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie 

i wygodę

Hełmy ochronne
 uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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Czapka zimowa Kominiarka uvex Osłona szyi Chłodząca osłona szyi uvex cooling
Nr art. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Wersja poliester/polar poliester/polar Polar poliester poliester poliester
Kolor jaskrawy żółty jaskrawy pomarańczowy czarny pomarańczowy żółty żółty
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny
Jednostka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
zamówienia

Czapka papierowa Czapki zimowe
Nr art. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Wersja higieniczne czepki dla gości z czapka zimowa z czapka zimowa z czapka zimowa z czapka zimowa z 

miękkiej, przyjemnej tkaniny bawełna i wełna poliester i wełna poliester i wełna bawełna i wełna
Kolor biały granatowy czarny czarny granatowy
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny od S do M od L do XL rozmiar uniwersalny
Jednostka 100 sztuk sztuka sztuka sztuka sztuka
zamówienia

Hełmy ochronne
Akcesoria

Czapka zimowa uvex 
• czapka zimowa do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• materiał zewnętrzny chroni przed wiatrem i wodą
• okalająca taśma odblaskowa
• boczna siatka dla łatwiejszego kontaktu z otoczeniem 

(okolice uszu)
• ocieplający materiał polarowy od wewnątrz

Kominiarka uvex
• kominiarka uvex to idealne uzupełnienie czapki zimowej — 

bezstopniowa regulacja za pomocą zapięcia na rzep

Osłona szyi uvex  
• osłona karku uvex chroni przed brudem, kurzem, odłamkami i 

 promieniowaniem słonecznym
• do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• wyposażenie w zacisk do okularów 9790022 umożliwia przypięcie 

osłony karku do skorupy hełmu uvex pheos

Osłona szyi uvex cooling
• z wyjątkową funkcją chłodzenia — efekt utrzymuje się do 8 godzin, 

ochrona przeciwsłoneczna

9790065
do użytku z hełmem 
ochronnym (hełm nie-
dołączony do zestawu)

9790076
do użytku z hełmem 
ochronnym (hełm nie-
dołączony do zestawu)

9790075
do użytku z hełmem 
ochronnym (hełm nie-
dołączony do zestawu)

9790086
do użytku z hełmem ochronnym 
(hełm niedołączony do zestawu)

Czapki papierowe · Czapki zimowe

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Więźba do uvex super Napotnik do uvex super boss
boss i uvex thermo boss i uvex thermo boss

Nr art. 9790000 9790004
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna tworzywo sztuczne

napotnik
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Więźba IES Napotnik do
do uvex pheos pheos IES 
(nie do pheos E i pheos alpine)

Nr art. 9772001 9760007
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna z materiał tekstylny/pianka

napotnikiem i zaciskiem do
okularów pheos

Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Więźba do Więźba do
uvex pheos E-WR uvex pheos alpine

Nr art. 9760012 9760011
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna sześciopunktowa więźba tekstylna

z opaską z opaską
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Standardowa więźba Więźba do uvex pheos
do uvex pheos i uvex airwing i uvex airwing (nie do uvex 

pheos E) z pokrętłami
Nr art. 9760000 9760001
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna sześciopunktowa więźba tekstylna

napotnik napotnik
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Napotnik do uvex pheos alpine Osłona na pokrętło
i uvex pheos E-WR

Nr art. 9760009 9760014
Wersja PU, skóra poliester
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Więźba do Napotnik do uvex pheos,
uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic,
z pokrętłami uvex airwing i uvex pheos alpine

Nr art. 9780001 9760005
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik

napotnik
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

Hełmy ochronne
Akcesoria

Akcesoria do hełmów uvex super boss 
oraz uvex thermo boss

Akcesoria do uvex pheos IES

Akcesoria do uvex pheos E-WR 
i uvex pheos alpine

Akcesoria do uvex pheos, uvex airwing 
i uvex 9780 antistatic

9760000

97600119760012

9760001

9780001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005
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Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do pheos IES i pheos E),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss i uvex thermo boss

Nr art. 9790005
Wersja solidna skórzana konstrukcja z oczkami z tworzywa sztucznego

z metalowymi nitami, regulacja długości
Opakowanie sztuka

Czteropunktowy pasek podbródkowy Skórzany pasek podbródkowy do
do uvex airwing i pheos uvex pheos IES

Nr art. 9790007 9790035
Wersja opaska tekstylna z zapięciem solidna wersja skórzana z

na przycisk, oczkami z tworzywa haczykami z tworzywa sztucznego 
sztucznego i wyściółką części z metalowymi nitami,
podbródkowej z regulacją długości i regulacją długości

Opakowanie sztuka sztuka

Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do 
uvex pheos alpine) uvex pheos E i uvex 9780 antistatic

Nr art. 9790021
Wersja pasek z tkaniny z zapięciem na przycisk, haczyki z tworzywa sztucznego 

i wyściółka części podbródkowej z regulacją długości
Opakowanie sztuka

Mocowanie na okulary (z suwakiem) Uchwyt na ołówek do uvex pheos 
do systemu IES uvex pheos i uvex pheos E

Nr art. 9772002 9790023
Wersja tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne
Opakowanie sztuka sztuka

Klips do gogli do uvex pheos / 
klips do paska podbródkowego do uvex pheos alpine

Nr art. 9790022
Wersja tworzywo sztuczne
Opakowanie sztuka

Uchwyt na wizytówki
Nr art. 9790106
Spis treści 10 uchwytów + 20 wizytówek z PCW
Opakowanie 10 sztuk

Torba na hełm uvex do Zestaw
przechowywania i transportu zaślepek do szczelin hełmu
hełmów ochronnych uvex

Nr art. 9790071 9790077
Wersja poliester tworzywo sztuczne
Opakowanie sztuka sztuka

Hełmy ochronne
Akcesoria

Akcesoria do uvex pheos, uvex pheos alpine,
uvex airwing, uvex 9780 antistatic, 
uvex super boss i uvex thermo boss

9790035

9790007

9790023

9790022
9790106

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002
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KS-6001-DUO
• latarka czołowa LED z dwiema oddzielnymi so-

czewkami do emisji światła punktowego i reflekto-
rowego

• cztery różne tryby świecenia
• zwarta budowa i niewielka waga (115 g)
• źródło energii elektrycznej: Akumulator litowo-jo-

nowy 1,7 h 
• strumień świetlny: maks. 200 lm 
• natężenie oświetlenia: maks. 8500 lx
• czas świecenia:  maks. 11 h
• temperatura użytkowania: od -20°C do +60°C
• w zestawie ładowarka
• çzas ładowania: około 5 h
• stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność)

Nacisnąć wyłącznik Tryby pracy Lumen Zasięg Czas 
świecenia

Światło reflektorowe
Normalny 80 5 m 11 h
Silny 200 10 m 4 h

Światło punktowe
Normalny 80 80 m 11 h
Silny 160 180 m 5,5 h

Latarka czołowa uvex pheos Lights · pheos Lights EX 
• latarka czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflek-

torami zapewniającymi widoczność z daleka i przy 
oświetleniu reflektorowym

• cztery różne tryby świecenia
• zwarta budowa, niewielka masa (80 g), wysoka 

wytrzymałość
• źródło energii elektrycznej: Akumulator 

litowo-jonowy 1,7 h
• strumień świetlny: maks. 115 lm
• natężenie oświetlenia: maks. 6500 lx 
• czas świecenia: maks. 11 h
• temperatura użytkowania: od -20°C do +50°C

• w zestawie ładowarka
• czas ładowania: około 4,5 h
• stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność) 
• 9790063: Dopuszczenie ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Nacisnąć  wyłącznik Tryby pracy Lumen Zasięg Czas 
 świecenia

Światło reflektorowe
Niski 55 5 m 11 h
Wysoki 115 10 m 5,5 h

Światło punktowe
Niski 55 50 m 11 h
Wysoki 115 100 m 5,5 h

Latarka czołowa LED KS-6001-DUO
Nr art. 9790029 
Wersja do hełmów uvex pheos
Opakowanie sztuka

Latarka czołowa LED uvex u-cap sport Adapter do hełmu uvex pheos
Nr art. 9790064 9790069
Wersja do uvex u-cap sport latarka czołowa LED uvex u-cap sport do hełmów uvex pheos

i uvex pheos alpine
Opakowanie sztuka sztuka

Czołówka LED pheos Lights Czołówka LED pheos Lights EX
Nr art. 9790062 9790063
Wersja do hełmów uvex pheos do hełmów uvex pheos – ATEX
Opakowanie sztuka sztuka

Hełmy ochronne
Akcesoria: Latarki czołowe

Latarka czołowa LED u-cap sport · Adapter do hełmu  uvex pheos
• latarka czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflek-

torami zapewniającymi widoczność z daleka i przy 
oświetleniu reflektorowym

• dwa różne tryby świecenia
• zwarta budowa przy bardzo małej wadze 

(55 g bez baterii)
• źródło energii elektrycznej: 3 baterie AAA (należy 

dokupić osobno)
• strumień świetlny: maks. 190 lm
• natężenie oświetlenia: ok. 4000 lx
• czas świecenia: maks. 150 h
• temperatura użytkowania: od -20°C do +45 °C
• klasa ochrony IP 66 (całkowita ochrona przed 

kurzem i silną strugą wody)

Przytrzymać 
 wyłącznik przez 1 s Tryby pracy Lumen Zasięg Czas 

 świecenia

Światło punktowe
Środkowy 40 80 m 70 h
Wysoki 100 110 m 30 h
Niski 5 10 m 150 h

Światło reflektorowe
Wysoki 30 7 m 80 h
Niski 10 3 m 150 h

  Wszystkie latarki czołowe LED 
uvex są wpinane w przednią 
szczelinę hełmów uvex pheos, 
uvex pheos alpine i uvex 9780 
antistatic.

9790062
9790063

9790064

9790069

9790029
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Suprabeam V3air
Nr art. 9790213
Wersja z opaską; z art. 9790214 pasuje do wszystkich hełmów uvex
Opakowanie sztuka

Uniwersalna opaska silikonowa
Nr art. 9790214
Wersja do latarki Suprabeam V3air
Opakowanie sztuka

Hełmy ochronne
Akcesoria

Latarka Suprabeam V3air
• latarka czołowa LED z możliwością regulacji 

kąta padania światła punktowego i reflekto-
rowego

• płynna regulacja ściemnienia w zakresie od 
180 do 8 lm

• dwa różne tryby świecenia
• mocna konstrukcja przy niewielkiej masie 

(148 g); wyważenie z akumulatorem z tyłu
• źródło energii elektrycznej: Akumulator 

litowo-polimerowy 1,4 Ah

• strumień świetlny: maks. 320 lm
• czas świecenia: maks. 100 h
• temperatura użytkowania: od -30°C do +60°C
• klasa ochrony IPX4 (ochrona przed bryzgami 

wody)
• regulacja kąta padania światła: Oświetlenie 

na odległość lub bezpośrednio przed użyt-
kownikiem we wszystkich kierunkach)

• zasięg 210 m

Uniwersalna opaska silikonowa do 
latarki Suprabeam V3air
• do mocowania do wszystkich hełmów ochronnych uvex
• zapobiega ześlizgiwaniu się latarki z hełmu 

9790213

9790214
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Osłony i ochrona twarzy
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Osłony twarzy, oznaczenia i normy
odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji

Poliwęglanowe szybki z powłoką uvex 
supravision excellence
Poliwęglan odznacza się wysoką odpornością. Powlekane szybki są 
odporne na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporne na 
zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. odpor-
ność na zaparowanie nie słabnie z czasem. Dzięki efektowi nano-clean 
szybki czyści się wyjątkowo łatwo i są one mniej podatne na zanie-
czyszczenia.

Szybki z octanu celulozy
Szybki osłon twarzy z octanu celulozy są odpowiednie do ochrony 
przed substancjami chemicznymi.

Nylonowe kratki
Są lekkie i nie przewodzą prądu, a przy tym są bardzo elastyczne i wy-
trzymałe, dzięki czemu znajdują zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie.

Kratka ze stali szlachetnej
Są wytrzymałe i odznaczają się rewelacyjną stabilnością i trwałością. 
Kratka ze stali szlachetnej zapewnia większą przepuszczalność światła 
niż nylonowa i stosowana jest podczas bardziej wymagających czynno-
ści mechanicznych w rolnictwie i leśnictwie.

Oznaczenie na 
oprawce

Oznaczenie na 
szybce

Oznaczenia wg DIN EN 166

Szczegółowy opis 
oznaczeń na  oprawce i 
szybce  znajduje się na 
stronie 17 

EN 166 — Ochrona indywidualna oczu
Norma europejska EN 166 opisuje wszystkie wymagania dotyczące ogólnej ochrony oczu. Osłony twarzy zgodne z normą EN 166 składają się 
z oprawki i szybki.

Przegląd norm
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EN 1731 – Siatkowe ochrony oczu i twarzy
Norma europejska EN 1731 opisuje wszystkie wymagania dotyczące indywidualnej 
ochrony oczu i twarzy z materiałów tekstylnych. Osłony twarzy zgodne z normą
EN 1731 składają się z oprawki i szybki.

Informacje techniczne na oprawce i szybce są podane według EN 1731 
w następującej kolejności:
• znak identyfi kacyjny producenta
• numer normy europejskiej
• symbol wytrzymałości mechanicznej

Oznaczenia i normy

EN 170 — Filtry chroniące przed nadfioletem
W ramach standardów dotyczących specjalnych wymagań produkto-
wych norma EN 170 wyznacza poziomy ochrony i wymogi odnośnie 
przepuszczalności fi ltrów ochronnych UV. Zbyt długie działanie światła 
ultrafi oletowego na soczewkę oka może pozbawić ją jasności widzenia. 

Może to spowodować problemy z wzrokiem lub jego utratę. Szybki 
osłon twarzy zgodne z normą EN 170 spełniają zatem wymagania doty-
czące skuteczności ochrony, niezbędnej w celu ochrony oka podczas 
prac związanych z działaniem promieniowania ultrafi oletowego.

GS-ET 29
W przypadku prac przy instalacjach i narzędziach znajdujących się pod 
napięciem musi zostać uwzględnione ryzyko wynikające z zagrożeń 
wywołanych łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny powstaje z reguły 
w efekcie zwarcia między przewodnikami elektrycznymi.
Procedura GS-ET 29 służy do badania i certyfi kacji osłon twarzy 
spełniających dodatkowe wymaganie elektroizolacji. Chodzi tutaj o 

produkt kategorii 3, która oznacza występowanie zagrożenia poważny-
mi urazami lub śmiercią. 
Na podstawie parametrów łuku elektrycznego podanych w certyfi kacie 
produktu można rozpoznać, do jakich zastosowań jest odpowiedni. 
Rozróżniane są dwie klasy: klasa 1 – do 4 kA i klasa 2 – do 7 kA. 

Ochrona przed łukiem elektrycznym Przepuszczalność światła dziennego > 50% i < 75%*

Ochrona przed łukiem elektrycznym do 4 kA Ochrona przed łukiem elektrycznym do 7 kA

Przepuszczalność światła dziennego ≥ 75% Ochrona przed łukiem elektrycznym

Oznaczenie według GS-ET 29

Wytrzymałość mechaniczna

Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Podwyższona wytrzymałość (tylko filtr)

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)

T Przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

Przed Po łuku elektrycznym 7 kA

8 1 0 8 2 1
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Innowacyjny system ochrony twarzy. 
Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budo-
wą anatomiczną człowieka. Środek ciężkości znajduje się 
na środku głowy, wspomagając naturalną postawę ciała. 
Wąska konstrukcja zapewnia optymalną swobodę ruchów, 
a wytrzymała osłona twarzy z poliwęglanu dobre widzenie. 

Dzięki powłokom uvex szybka jest po wewnętrznej stronie 
odporna na zaparowanie, a po zewnętrznej odznacza się 
wysoką odpornością na zarysowanie i działanie substancji 
chemicznych. uvex UV400 zapewnia maksymalną możliwą 
ochronę przed promieniowaniem UV. Dzięki szerokiemu wa-
chlarzowi akcesoriów system dostosowuje się do indywidu-
alnych wymagań i jest bardzo wszechstronny.

Osłona twarzy o wymiernej redukcji obciążenia
uvex i-gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyny produkt wyróżnia się ergonomicznym 
kształtem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku ochrony twarzy oznacza to przyjemność noszenia i optymal-
ną swobodę ruchu — aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną swobodę.

uvex pheos faceguard

uvex i-gonomics
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Obliczanie Relief Indexu:
Index stanowi średnią trzech składowych 
indeksu (IW): siły, wagi i mikroklimatu – i 
może wynosić od 0 (= źle) do 5 (= idealnie).   

Więcej informacji na temat 
systemu produktu 
uvex i-gonomics.

Metoda pomiaru:
Wyznaczenie momentu obrotowego 
na odcinku szyjnym* 

Wynik pomiaru:
Moment obrotowy = 0,4 Nm (IW 4,0)

odciążenie głowy i karku,  mniejsze 
zmęczenie

Metoda pomiaru:
Badanie porównawcze uvex „AntiFog”

Wynik pomiaru:
Przeciwdziałanie zaparowaniu = 
29 punktów (IW 4,8)

Brak zaparowania nawet w ekstremal-
nych warunkach atmosferycznych

Metoda pomiaru:
Ważenie osłony twarzy bez 
ochronników słuchu

Wynik pomiaru:
Masa produktu = 391 g (IW 3,9)

Przyjemność noszenia, 
większa skuteczność

4,23
RI

siła 4,0 

mikro klimat 4,8

waga 3,9 

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
Nr art. 9906002 9906005 9906007
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z uchwytami mechanicznymi certyfikowany jako wizjer klasy 1 certyfikowany jako wizjer klasy 2
do ohrony przed łukiem elektrycznym do ohrony przed łukiem elektrycznym
z uchwytami mechanicznymi z uchwytami mechanicznymi

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka czarna czarna czarna

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
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400 PC niebieska, 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
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie zbiorcze karton, 24 szt. karton, 24 szt. karton, 14 szt.
Wymienna szybka 9906013, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek 9906012, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek 9906017, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic
Nr art. 9906003 9906006 9906008
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z uchwytami magnetycznymi certyfikowany jako wizjer klasy 1 certyfikowany jako wizjer klasy 2
do ohrony przed łukiem elektrycznym do ohrony przed łukiem elektrycznym
z uchwytami magnetycznymi z uchwytami magnetycznymi

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka czarna czarna czarna

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
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400 PC niebieska, 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
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie zbiorcze karton, 20 szt. karton, 20 szt. karton, 14 szt.
Wymienna szybka 9906013, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek 9906012, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek 9906017, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

Osłony i ochrona twarzy
osłony twarzy uvex pheos

Typowy sys-
tem hełmu

System heł-
mów pheosIdealna „pozycja spoczynkowa” osłony twarzy 

i ochronników słuchu
Gdy osłona twarzy nie jest potrzebna, można ją unieść nad skorupę hełmu. Z kolei ochron-
niki słuchu można ustawić w pozycji odkładania, składając je do tyłu. Wszystko ściśle do 
siebie przylega i jest optymalnie wyważone nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi nie 
są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia to wygodę noszenia i maksymalną swobodę ruchów.

Niezawodna ochrona twarzy
odporna na zaparowanie i zarysowania osłona twarzy z wysokogatunkowego poliwęglanu 
spełnia najwyższe wymogi pod względem estetycznym. Osłona twarzy idealnie pasuje do 
hełmu: odlewana wtryskowo przezroczysta osłona chroni przed wnikaniem cząsteczek do 
jej wnętrza. 

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006

9906008
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Osłony i ochrona twarzy
osłony twarzy uvex pheos

Magnetyczny i mechaniczny system zapięcia
Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on 
wpinany w boczne szczeliny hełmu i pozostaje tam trwale przymocowany. 

W przypadku magnetycznego systemu zapięcia elementy dodatkowe, osłonę twarzy i 
ochronniki słuchu, można w dowolnym momencie wymontować. Osłona twarzy odpinana 
jest przez naciśnięcie bocznego zapięcia. W przypadku ponownego montażu elementy 
zatrzaskują się samoczynnie. Podczas montażu i zdejmowania akcesoriów, hełm może 
cały czas pozostawać na głowie. 

W przypadku mechanicznego systemu zapięcia ochronniki słuchu można w dowolnym 
momencie wymontować za pomocą zapięcia bagnetowego. Mechaniczna osłona twarzy 
pozostaje trwale przymocowana na hełmie. 

Osłona twarzy uvex pheos
• poliwęglanowe osłony twarzy z powłoką uvex supravision excellence
• osłona twarzy jest odporna na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjąt-

kowo odporna na zarysowania i na działanie substancji chemicznych 
od zewnątrz. odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem

• łatwość czyszczenia za sprawą efektu nano-clean
• dostępne są dwie wersje mocowania: mechaniczne ramiona dźwigni 

lub automatyczna blokada magnetyczna
• osłony twarzy 9906002 i 9906003 pasują do następujących przemy-

słowych hełmów ochronnych:
- uvex pheos B-S-WR 
- uvex pheos E-S-WR
-  Hełm ochronny do pracy na wysokości uvex pheos alpine 

(wymagany adapter osłony twarzy nr art. 9790067)

• osłony twarzy uvex pheos SLB 1 (9906005 i 9906006) oraz uvex 
pheos SLB 2 (9906007 i 9906008) pasują tylko do przemysłowego 
hełmu ochronnego uvex pheos E-S-WR

• możliwa wymiana szybek
• spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170
• dopuszczenie do obszarów zastosowania 3 (ciecze) i 9 (gorące ciała 

stałe i ciekły metal)
• osłony twarzy uvex pheos SLB 1 są klasyfi kowane jako ochrona przed 
łukiem elektrycznym klasy 1 (4 kA) według procedury GS-ET 29

• osłony twarzy uvex pheos SLB 2 są klasyfi kowane jako ochrona przed 
łukiem elektrycznym klasy 2 (7 kA) według procedury GS-ET 29

• możliwości zestawiania są przedstawione na następnej stronie 
(strona 128)

Magnetyczny system zapięcia osłony 
twarzy i ochronników słuchu

Mechaniczny system zapięcia osłony 
twarzy i ochronników słuchu
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Adapter do mocowania osłony twarzy
Nr art. 9790067
Wersja do połączenia z hełmem ochronnym do prac na wysokości uvex pheos alpine

do wetknięcia po wewnętrznej stronie części czołowej osłony twarzy 
(zestaw nie zawiera osłony twarzy)

Jednostka sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
zamówienia

Magnetyczny adapter do hełmu
Nr art.  9790078
Wersja adapter do hełmu z założonymi ochronnikami słuchu uvex pheos K2H magnet

(2600215) bez osłony twarzy, jest potrzebny tylko w przypadku
niestosowania osłony twarzy

Jednostka Para, pakowane parami w foliową torebkę
zamówienia

Ochrona przed słońcem/deszczem
Nr art. 9790074
Wersja do ochrony przed słońcem i deszczem, zakładana po stronie wewnętrznej

część czołowa osłony twarzy, nie pasuje do osłon twarzy
uvex pheos SLB 1 i uvex pheos SLB 2

Jednostka sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
zamówienia

Materiałowy pokrowiec na osłony twarzy
Nr art. 9954362
Wersja pokrowiec do przechowywania i przenoszenia osłon twarzy uvex i

hełmów uvex, czarny
Jednostka sztuka, luzem
zamówienia

Osłony i ochrona twarzy
osłony twarzy uvex pheos — możliwości zestawiania i akcesoria

Akcesoria do osłony twarzy uvex pheos

Możliwości zestawiania osłon twarzy uvex pheos

Nr art. Ramka osłony twarzy Osłona twarzy Ochrona Pasujące hełmy Ochronniki słuchu

9906002 Mechaniczna Poliwęglan, 
 bezbarwna

przed czynnikami 
mechanicznymi 
(np. iskry, odłamki) Wszystkie hełmy 

uvex pheos z krót-
kim daszkiem

uvex pheos alpine 
(z adapterem 
osłony twarzy 
9790067)

2600214

9906003 Magnetyczna Poliwęglan, 
 bezbarwna

przed czynnikami 
mechanicznymi 
(np. iskry, odłamki)

2600215

9906005 Mechaniczna Poliwęglan, 
bezbarwna z 
absorberem UV

Przed łukiem 
elektrycznym do 
4 kA

uvex pheos 
E-S-WR

2600214

9906006 Magnetyczna Poliwęglan, 
bezbarwna z 
absorberem UV

Przed łukiem 
elektrycznym do 
4 kA

2600215

9906007 Mechaniczna Poliwęglan, nie-
bieska z absorbe-
rem UV i częścią 
podbródkową

Przed łukiem 
elektrycznym do 
7 kA

2600214

9906008 Magnetyczna Poliwęglan, nie-
bieska z absorbe-
rem UV i częścią 
podbródkową

Przed łukiem 
elektrycznym do 
7 kA

2600215

9790067

9790074

9954362

9790078
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Szybka osłony twarzy 9790
Nr art. 9790048
Wersja brak powłoki

certyfikowana jako wizjer klasy 1 do ohrony przed łukiem elektrycznym
montowana w oprawce nahełmowej 9790047

Norma EN 166, EN 170, GS-ET 29
Szybka PC bezbarwna, UV 400

2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Jednostka sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie karton, 
zbiorcze 100 szt.

Oprawka nahełmowa do Adapter
osłony twarzy 9790 osłony twarzy 9790

Nr art. 9790047 9924010
Wersja oprawka nahłmowa adaptera do montażu osłony twarzy

osłona twarzy 9790 (9790048) bez nauszników nahełmowych
Oprawka czarny

W 166 3 8-1 9 B CE 0196
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo

w foliowy woreczek w foliowy woreczek
Opakowanie karton, karton, 
zbiorcze 90 szt. 500 szt.

9725 9726
Nr art. 9725514 9726014
Wersja szybka z octanu celulozy szybka z poliwęglanu

wewnętrzna strona odporna na zaparowanie brak powłoki
grubość materiału: 1 mm grubość materiału: 1 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny czarny

W 166 3-F CE W 166 3-B CE
Szybka CA bezbarwna, UV 380 PC bezbarwna, UV 400

2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 B CE
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo

w foliowy woreczek w foliowy woreczek
Opakowanie karton, karton, 
zbiorcze 20 szt. 20 szt.
Wymienna szybka 9050517 9723017

Osłony i ochrona twarzy
9790 · 9725 · 9726 · Osłony twarzy do prac leśnych

uvex 9725 · uvex 9726
• osłony twarzy z poliwęglanu i octanu celulozy z adapterami 

do montażu w bocznych szczelinach hełmu
• łatwa wymiana szybki
• nie można łączyć z ochronnikami słuchu
• nadaje się do hełmów uvex airwing i uvex superboss

  Zestaw nie zawiera hełmu!

Osłona twarzy do prac leśnych uvex pheos
• siatkowa osłona twarzy z metalu przeznaczona do prac leśnych
• nadaje się do hełmu uvex pheos ABS 
• oznaczenie osłony twarzy: W EN 1731:2006-F

Dalsze informacje na stronie 110/111.

 uvex 9790
• osłona wykonana z wytrzymałego poliwęglanu do przemysłowych 

hełmów ochronnych airwing i pheos oraz nauszników nahełmowych 
3200H, K1H i K2H

• w przypadku prac w obrębie instalacji elektrycznych musi zostać do-
brany odpowiedni hełm elektroizolacyjny z dielektrycznymi nausznika-
mi naełmowymi

• szybkę osłony twarzy, oprawkę nahełmową i adapter należy zamówić 
jako oddzielne części

• do połączenia hełmu i osłony twarzy (bez nauszników nahełmowych) 
potrzebne są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

  Zestaw nie zawiera hełmu, oprawki nahełmowej i ochronników słuchu.

9790047

9790048

9924010

9725514
9726014
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uvex pheos faceguard
System ochrony twarzy

Innowacyjna ochrona twarzy bez hełmu. System składa 
się z uchwytu nagłownego o regulowanej wysokości oraz 
szerokości i wysokiej jakości osłony twarzy z poliwęglanu. 
Osłona twarzy zachowuje przez długi czas odporność na 
zaparowanie dzięki specjalnej powłoce i może być bloko-
wana w dowolnej pozycji. Specjalny mechanizm obrotowy 
umożliwia szybkie przypinanie i odpinanie ochronników 
słuchu. W ten sposób system można dostosować do bieżą-
cych potrzeb.

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/pheosfaceguard 
(lub poprzez skanowanie kodu QR).

Zalety uvex pheos faceguard:
•  fabrycznie zmontowany system ochrony twarzy — gotowy do użytku
• szerokie pole i najwyższa optyczna jakość widzenia
•  mocna poliwęglanowa osłona z powłoką uvex supravision excellence odporną na 

zaparowanie i zarysowania
•  niewielka masa, płaska konstrukcja i optymalne położenie środka ciężkości odciążają-

ce kręgosłup
• modułowy system z możliwością rozbudowy
• możliwość wymiany poszczególnych elementów
•  komfort noszenia także z okularami korekcyjnymi i półmaskami do ochrony dróg 

oddechowych

Szczegółowe informacje o systemie uvex

Więźba i napotnik
Wygodnie dostosowuje 
się do owalu głowy

Zdejmowane 
ochronniki 
słuchu
Dla dodatkowej 
ochrony

System regulowany za pomocą 
pokręteł z szeroką nakładką na 
kark
Płynna regulacja szerokości jedną 
ręką za pomocą pokręteł zapewnia 
indywidualne dopasowanie i wygo-
dę noszenia.
Do obwodów głowy od 52 do 64

Osłona twarzy z mocnego 
poliwęglanu Zewnętrzna strona 
odporna na zadrapania, we-
wnętrzna strona odporna na 
zaparowanie, ochrona UV400

Regulacja wysokości systemu umożliwia 
dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Unieruchomienie 
osłony twarzy pod 
dowolnym kątem
Możliwa wymiana 
szybek

Środek ciężkości na 
środku głowy
odciążenie mięśni szyi 
i kręgosłupa
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uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard z ochroną słuchu
Nr art. 9790211 9790212
Wersja zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52–64 cm, zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52–64 cm, 

poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, 
bez ochronników słuchu z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB), dalsze informacje na stronie 99

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352
Oprawka W 166 39B CE W 166 39B CE 
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo w karton sztuka, pakowane pojedynczo w karton

Więźba Napotnik Szybka do osłony twarzy Ochrona przeciwsłoneczna Ochronniki słuchu K1P
Nr art. 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216
Wersja więźba z tworzywa sztucznego telstylny szybka z poliwęglanu do ochrony przed słońcem i deszczem ochronniki słuchu do

dla obwodów głowy 52–64 cm powłoka uvex supravision excellence uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Jednostka sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo sztuka, pakowane pojedynczo para, pakowane parami
zamówienia w foliowy woreczek w foliowy woreczek w foliowy woreczek w foliowy woreczek w kartonik

 Czy wiesz, że nasz kręgosłup szyjny już przy zerowym kącie nachylenia jest poddany obcią-
żeniu między cztery a pięć kilogramów? A im bardziej go pochylamy, co często zdarza się 
podczas wykonywania pracy, tym większe jest jego obciążenie. 
Więcej przeczytasz na blogu ekspertów uvex na stronie uvex-safety.com/blog

Konstrukcja zapewniająca ochronę twarzy i kręgosłupa szyjnego
Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budową anatomiczną człowieka. 
System ochrony twarzy jest tak wyważony, aby opierał się na środku głowy. Dzięki 
niewielkiej masie i optymalnie położonemu środkowi ciężkości, który utrzymuje głowę w 
naturalnej pozycji, osłona nie powoduje przeciążenia kręgosłupa szyjnego ani pleców. 
Wąska konstrukcja i szerokie pole widzenia sprzyjają utrzymaniu naturalnej pozycji 
kręgosłupa szyjnego. 

uvex pheos faceguard
System ochrony twarzy

Akcesoria

9906013 26002169790074

9790211 9790212
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Ochrona twarzy 9705 Ochrona twarzy 9706 Ochrona twarzy 9707 Ochrona twarzy 9708
Nr art. 9705014 9706514 9707014 9708514
Wersja brak powłoki wewnętrzna strona brak powłoki wewnętrzna strona

odporna na zaparowanie odporna na zaparowanie
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarna czarna czarna czarna

W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE
Szybka CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, 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
Opakowanie sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 15 szt. 15 szt. 10 szt. 10 szt.
Wymienna szybka 9060017 9050517 9060017 9050517

uvex ultrasonic
Nr art. 9302510
Wersja uvex supravision extreme

ograniczona wentylacja
Norma EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna

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

Opakowanie 4 szt.

uvex ultravision
Nr art. 9301544
Wersja wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty

W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwna, UV 380

2-1,2 W 1 FN CE
Opakowanie 4 szt.

Osłony i ochrona twarzy
Ochrona twarzy · Gogle ochronne

uvex 9705 · uvex 9706
• osłony twarzy z octanu celulozy z wbudo-

waną częścią czołową
• łatwa wymiana szybki
• nie można łączyć z hełmami ochronnymi
• mechanizm podnoszenia szyby z płynną 

regulacją
• możliwość wygodnego ustawienia obwodu 

głowy za pomocą zapięcia obrotowego

uvex 9707 · uvex 9708
• osłony twarzy z octanu celulozy z wbudo-

waną częścią czołową i dodatkową osłoną 
głowy z odpornego na uderzenia polistyrenu

• łatwa wymiana szybki
• mechanizm podnoszenia z płynną regulacją
• możliwość wygodnego ustawienia obwodu 

głowy za pomocą zapięcia obrotowego

Gogle ochronne uvex z 
uchwytem na hełm

  Zestaw nie zawiera hełmu ani ochronników 
słuchu!

  Do montażu gogli ochronnych bez ochron-
ników słuchu wymagane są dodatkowe 
adaptery:
Nr art. 9924010

9705014 9707014

9706514 9708514

9301544

9302510
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Akcesoria
uvex pheos 

9760000 Więźba standardowa

9760001 Więźba z pokrętłem 

9760011 Więźba pheos alpine

9760012 Więźba uvex pheos E-WR 

9772001 Więźba IES 

9780001 Więźba antystatyczna z pokrętłem

9760009 Napotnik uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR

9760007 Napotnik IES

9760005 Napotnik ze skóry syntetycznej

9790035 Skórzany pasek podbródkowy IES

9790005 Skórzany pasek podbródkowy 

9790021 Czteropunktowy pasek podbródkowy

9790023 Uchwyt na długopis 

9772002 Zacisk do okularów IES

9790022 Zacisk do gogli

9790065 Czapka zimowa, żółta 

9790066 Kominiarka

9790068 Czapka zimowa, pomarańczowa

9790075 Osłona karku, pomarańczowa

9790076 Osłona karku, żółta 

9790086 Chłodząca osłona karku

9790106 Uchwyt na wizytówki

9906002  Osłona twarzy uvex pheos9906003
9906005  Osłona twarzy uvex pheos SLB19906006
9906007  Osłona twarzy uvex pheos SLB29906008

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

9790062 Czołówka LED pheos Lights

9790063 Czołówka LED pheos Lights EX

9790029 Czołówka LED KS-6001 Duo 

9790213 Latarka Suprabeam V3air

9790064 Lampa czołowa LED u-cap sport 

9790069 Adapter do hełmu uvex pheos

■  Standardowy element zestawu ■  Kompatybilne –  Niekompatybilne
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Akcesoria
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 Więźba standardowa

9760001 Więźba z pokrętłem

9790000 Więźba do uvex super boss / uvex thermo boss

9760005 Napotnik, ze skóry syntetycznej

9790004 Napotnik do uvex super boss / uvex thermo boss

9790005 Skórzany pasek podbródkowy

9790007 Czapka zimowa, pomarańczowa

9790065 Czapka zimowa, żółta

9790066 Kominiarka

9790068 Kaptur zimowy, pomarańczowy

9790075 Osłona karku, pomarańczowa

9790076 Osłona karku, żółta

9790086 Chłodząca osłona karku

9790047 Oprawka nahełmowa uvex 9790

9790048 Szybka uvex 9790

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

■  Standardowy element zestawu ■  Kompatybilne –  Niekompatybilne
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Hełmy ochronne dostosowane do wizerunku firmy
Hełmy ochronne na zamówienie

Tampondruk na hełmie
(od 1 do 5 kolorów)

Miejsca nadruku na przykładzie uvex pheos.

Jakie są możliwości personalizacji?
Z przyjemnością udzielimy Ci porady w zakresie możliwości technicz-
nych związanych z personalizacją hełmów ochronnych.

Haft i nadruk
Miejsca haftu i nadruku na przykładzie uvex u-cap sport. 

Obowiązują następujące warunki ramowe:

• Minimalna wielkość zamówienia: 25 czapek.

• Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.

• Liczba kolorów w hafcie: maks. 14.

• Tekstylna czapka w kolorze specjalnym: od 1000 szt.

• Wymagany plik wektorowy (.eps, .ai) i plik grafi czny (.jpg, .pdf) na wzór.

Personalizacja na hełmu uvex pheos, uvex airwing, 
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Kolor specjalny od 300 sztuk za dopłatą
od 600 sztuk wliczone w cenę

od 600 sztuk 
wliczone w cenę

Nowy wariant:

–  wariant elektroizolacyjny lub 
chemoodporny w kolorze z obecnej 
oferty

od 300 sztuk

–  wariant ze skróconym daszkiem w 
kolorze z obecnej oferty

od 100 sztuk

–  inna więźba i pasek podbródkowy w 
hełmu z obecnej oferty

od 25 sztuk

Uszlachetnienie:  Nadruk, naklejka, 
zestaw odblaskowy

od 25 sztuk
Wielkość ponownego zamówienia: 
25 szt.

Personalizacja czapek ochronnych

Kolor specjalny od 1000 sztuk

Nowy wariant:

 – z kolorem z obecnej oferty od 600 sztuk

Uszlachetnienie: Haft, nadruk od 25 sztuk

Hełmy i czapki ochronne uvex można spersonalizować zgodnie z dowolnymi 
 życzeniami, aby ujednolicić wygląd pracowników zgodnie z wizerunkiem fi rmy. 

Na wszelkie pytania może odpowiedzieć serwis uvex.
Tel. +49 911 9736-0 · e-mail: Individualisierung@uvex.de
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uvex u-cap sport
Gwarancja ochrony głowy i sportowy styl

Wbudowane elementy amor-
tyzujące o strukturze plastra 
miodu
Całą funkcję ochrony wymaga-
ną w normie EN 812 gwaran-
tuje specjalnie opracowana 
konstrukcja nośna o strukturze 
plastra miodu z wbudowanymi 
elementami amortyzującymi. 

Czołówka LED uvex u-cap sport 
z mocowaniem na magnes
• Łatwa obsługa: dzięki magnetycznemu mocowa-

niu, czołówkę można łatwo i szybko przypiąć do 
czapki uvex u-cap sport i od niej odpiąć.

• Skręcając przegub, można skierować światło 
latarki w dowolną stronę.

• Różne poziomy natężenia światła.

Płynna regulacja
uvex u-cap sport można 
szybko i bezpiecznie 
dopasować za pomocą 
rzepu. 

Niezawodnie chroni i cieszy oko: uvex u-cap sport to innowacyjna czapka 
ochronna zgodna z normą EN 812 o sportowym fasonie baseballówki. Ergono-
miczny kształt twardej skorupy ze zintegrowanymi elementami amortyzującymi 
zapewnia bezpieczeństwo i optymalny komfort noszenia. Aby zapewnić człon-
kom zespołu jednolity wizerunek, model ten jest również dostępny jako stan-
dardowa czapka z daszkiem przeznaczona dla osób pracujących w miejscach, 
w których ochrona głowy nie jest obowiązkowa.

Elastyczność
zainspirowana pancerzem

uvex u-cap sport zyskuje dodatkową 
elastyczność dzięki skorupie o budowie 

pancerza pancernika i zgodnie z zasada-
mi ergonomii dopasowuje się do różnych 

obwodów i owali głowy. 
Przedłużone wycięcie w okolicy uszu uła-

twia stosowanie ochronników słuchu.
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uvex u-cap sport
Nr art. 9794409 9794403 9794404 9794442 9794422 9794424
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny z krótkim daszkiem (4 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej, 

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Nr art. 9794400 9794401 9794402 9794443 9794423 9794425
Wersja z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny z długim daszkiem (7 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej, 

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Więźba uvex u-cap sport
Nr art. 9794415
Wersja miękka, wygodna więźba z tkaniny siateczkowej

zapewnia wysoki komfort noszenia czapek ochronnych uvex u-cap sport
Norma EN 812
Kolor czarny
Rozmiar rozmiar uniwersalny
Opakowanie sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt.

Baseballówka
Nr art. 9794110 9794111
Wersja z długim daszkiem (7 cm), z krótkim daszkiem (4 cm),

bez skorupy bez skorupy
Kolor czarny czarny
Rozmiar od 55 do 63 cm od 55 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap sport
Bogactwo wariantów do wielu zastosowań

uvex u-cap sport 

Więźba uvex u-cap sport Baseballówka

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje 
do wszystkich czapek u-cap sport 
Warianty dostępne na stronie 119.

9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425

9794110

9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424

9794415
9794111
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uvex u-cap sport
Nr art. 9794407 9794408
Wersja z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS,

tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812
Kolor granatowy granatowy
Rozmiar od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap sport vent
Nr art. 9794430 9794420 9794421
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, 

tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Nr art. 9794444 9794416 9794417
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej,

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap sport hi-viz
Nr art. 9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny w kolorach sygnalizacyjnych określonych w normie EN 471 – 

zapewnia większą widoczność oraz bezpieczeństwo użytkownika
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor jaskrawy żółty jaskrawy żółty jaskrawy żółty jaskrawy pomarańczowy jaskrawy pomarańczowy jaskrawy pomarańczowy
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

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

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje 
do wszystkich czapek u-cap sport 
Warianty dostępne na stronie 119.

9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794490
9794491
9794492

9794480
9794481
9794482
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Hełmy ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9770036 uvex pheos E-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 109

9770120 uvex pheos E Hełm ochronny żółty 108

9770126 uvex pheos E Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9770130 uvex pheos E-WR Hełm ochronny żółty 108

9770131 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny żółty 108

9770136 uvex pheos E-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9770230 uvex pheos E-WR Hełm ochronny pomarańczowy 108

9770231 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny pomarańczowy 108

9770330 uvex pheos E-WR Hełm ochronny czerwony 108

9770331 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny czerwony 108

9770430 uvex pheos E-WR Hełm ochronny zielony 108

9770431 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny zielony 108

9770530 uvex pheos E-WR Hełm ochronny niebieski 108

9770531 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny niebieski 108

9770830 uvex pheos E-WR Hełm ochronny ciemnoszary 108

9770832 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny ciemnoszary 108

9770931 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny czarny 108

9772001 Akcesoria Więźba IES 117

9772002 Akcesoria Zacisk do okularów 118

9772020 uvex pheos B Hełm ochronny biały 107

9772026 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 109

9772030 uvex pheos B-WR Hełm ochronny biały 107

9772031 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny biały 107

9772035 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 109

9772038 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 109

9772040 uvex pheos IES Hełm ochronny biały 106

9772071 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Hełm ochronny biały 111

9772120 uvex pheos B Hełm ochronny żółty 107

9772126 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9772130 uvex pheos B-WR Hełm ochronny żółty 107

9772131 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny żółty 107

9772137 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9772138 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 109

9772140 uvex pheos IES Hełm ochronny żółty 106

9772171 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Hełm ochronny żółty 111

9772220 uvex pheos B Hełm ochronny pomarańczowy 107

9772226 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi pomarańczowy 109

9772230 uvex pheos B-WR Hełm ochronny pomarańczowy 107

9772236 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi pomarańczowy 109

9772240 uvex pheos IES Hełm ochronny pomarańczowy 106

9772271 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Hełm ochronny pomarańczowy 111

9772320 uvex pheos B Hełm ochronny czerwony 107

9772326 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czerwony 109

9772330 uvex pheos B-WR Hełm ochronny czerwony 107

9772332 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny czerwony 107

9772340 uvex pheos IES Hełm ochronny czerwony 106

9772371 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Hełm ochronny czerwony 111

9772430 uvex pheos B-WR Hełm ochronny zielony 107

9772520 uvex pheos B Hełm ochronny niebieski 107

9772526 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czerwony 109

9772530 uvex pheos B-WR Hełm ochronny niebieski 107

9772531 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny niebieski 107

9772537 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi niebieski 109

9772538 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi niebieski 109

9772540 uvex pheos IES Hełm ochronny niebieski 106

9772832 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny ciemnoszary 107

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9050517 Akcesoria Wymienna szybka, CA, odporna na 

zaparowanie
bezbarwna 129/132

9060017 Akcesoria Wymienna szybka, CA bezbarwna 132

9301544 uvex ultravision Gogle ochronne z uchwytem na hełm szary 
 przezroczysty

132

9302510 uvex ultrasonic Gogle ochronne z uchwytem na hełm niebieski, szary 132

9705014 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 132

9706514 Akcesoria Osłona twarzy, CA, odporna na 
 zaparowanie

bezbarwna 132

9707014 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 132

9708514 Akcesoria Osłona twarzy, CA, odporna na 
 zaparowanie

bezbarwna 132

9723017 Akcesoria Wymienna szybka, PC bezbarwna 129

9725514 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 129

9726014 Akcesoria Osłona twarzy, PC bezbarwna 129

9750020 uvex super boss Hełm ochronny biały 114

9750120 uvex super boss Hełm ochronny żółty 114

9750520 uvex super boss Hełm ochronny niebieski 114

9754000 uvex thermo boss Hełm ochronny biały 115

9754100 uvex thermo boss Hełm ochronny żółty 115

9754300 uvex thermo boss Hełm ochronny czerwony 115

9760000 Akcesoria Więźba standardowa 117

9760001 Akcesoria Więźba z pokrętłem 117

9760005 Akcesoria Napotnik, eko-skóra 117

9760007 Akcesoria Napotnik, tkanina/pianka 117

9760009 Akcesoria Napotnik pheos ABS 111/117

9760011 Akcesoria Więźba do uvex pheos alpine 117

9760012 Akcesoria Więźba do uvex pheos E-WR 117

9760106 Akcesoria Zamienna więźba pheos ABS 111

9760107 Akcesoria Więźba faceguard 131

9760108 Akcesoria Napotnik do więźby 131

9762020 uvex airwing B Hełm ochronny biały 114

9762021 uvex airwing B-S Hełm ochronny biały 115

9762030 uvex airwing B-WR Hełm ochronny biały 114

9762031 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny biały 115

9762120 uvex airwing B Hełm ochronny żółty 114

9762121 uvex airwing B-S Hełm ochronny żółty 115

9762130 uvex airwing B-WR Hełm ochronny żółty 114

9762131 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny żółty 115

9762220 uvex airwing B Hełm ochronny pomarańczowy 114

9762221 uvex airwing B-S Hełm ochronny pomarańczowy 115

9762230 uvex airwing B-WR Hełm ochronny pomarańczowy 114

9762231 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny pomarańczowy 115

9762320 uvex airwing B Hełm ochronny czerwony 114

9762321 uvex airwing B-S Hełm ochronny czerwony 115

9762330 uvex airwing B-WR Hełm ochronny czerwony 114

9762331 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny czerwony 115

9762420 uvex airwing B Hełm ochronny zielony 114

9762421 uvex airwing B-S Hełm ochronny zielony 115

9762430 uvex airwing B-WR Hełm ochronny zielony 114

9762431 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny zielony 115

9762520 uvex airwing B Hełm ochronny niebieski 114

9762521 uvex airwing B-S Hełm ochronny niebieski 115

9762530 uvex airwing B-WR Hełm ochronny niebieski 114

9762531 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny niebieski 115

9762920 uvex airwing B Hełm ochronny czarny 114

9770020 uvex pheos E Hełm ochronny biały 108

9770026 uvex pheos E Hełm ochronny z naklejkami 
 odblaskowymi

biały 109

9770030 uvex pheos E-WR Hełm ochronny biały 108

9770031 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny biały 108
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Hełmy ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9772920 uvex pheos B Hełm ochronny czarny 107

9772926 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czarny 109

9772930 uvex pheos B-WR Hełm ochronny czarny 107

9772932 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny czarny 107

9772936 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czarny 109

9773050 uvex pheos alpine Hełm ochronny biały 113

9773150 uvex pheos alpine Hełm ochronny żółty 113

9773250 uvex pheos alpine Hełm ochronny pomarańczowy 113

9773350 uvex pheos alpine Hełm ochronny czerwony 113

9773450 uvex pheos alpine Hełm ochronny zielony 113

9773550 uvex pheos alpine Hełm ochronny niebieski 113

9773950 uvex pheos alpine Hełm ochronny czarny 113

9774236 uvex pheos Zestaw do prac w leśnictwie żółty 111

9774237 uvex pheos Zestaw do prac w leśnictwie pomarańczowy 111

9774238 uvex pheos Zestaw do prac w leśnictwie czerwony 111

9780001 Akcesoria Więźba z pokrętłem 117

9780020 uvex 9780
antistatic

Hełm ochronny biały 109

9780030 uvex 9780 
 antistatic-WR

Hełm ochronny biały 109

9780550 uvex 9780 
 antistatic-WR

Hełm ochronny błękitny 109

9790000 Akcesoria Więźba 117

9790004 Akcesoria Napotnik, skóra 117

9790005 Akcesoria Skórzany pasek podbródkowy 118

9790006 Akcesoria Czapka papierowa biały 116

9790007 Akcesoria Czteropunktowy pasek podbródkowy 118

9790010 Akcesoria Czapka zimowa granatowy 116

9790012 Akcesoria Czapka zimowa granatowy 116

9790015 Akcesoria Czapka zimowa czarny 116

9790016 Akcesoria Czapka zimowa czarny 116

9790018 uvex pheos 
reflex set M

Zestaw naklejek odblaskowych 109

9790021 Akcesoria Czteropunktowy pasek podbródkowy 111/118

9790022 Akcesoria Zacisk na gogle/zacisk na pasek podb-
ródkowy

118

9790023 Akcesoria Uchwyt na długopis 118

9790029 Akcesoria Latarka czołowa LED KS-6001-DUO 119

9790035 Akcesoria Skórzany pasek podbródkowy 118

9790047 Akcesoria Oprawka nahełmowa czarny 129

9790048 Akcesoria Szybka osłony twarzy, PC bezbarwna 129

9790062 Akcesoria Czołówka LED pheos Lights 119

9790063 Akcesoria Czołówka LED pheos Lights EX 119

9790064 Akcesoria Latarka czołowa LED u-cap sport 119

9790065 Akcesoria Czapka zimowa jaskrawy żółty 116

9790066 Akcesoria Kominiarka czarny 116

9790067 Akcesoria Adapter do mocowania osłony twarzy czarny 128

9790068 Akcesoria Czapka zimowa jaskrawy 
 pomarańczowy

116

9790069 Akcesoria Adapter nahełmowy do lampy czołowej LED u-cap sport 119

9790071 Akcesoria Torba na hełm 118

9790074 Akcesoria Ochrona przed słońcem/deszczem 128

9790075 Akcesoria Osłona karku pomarańczowy 116

9790076 Akcesoria Osłona karku żółty 116

9790077 Akcesoria Zestaw zatyczek do szczelin hełmu 118

9790078 Akcesoria Adapter do hełmu, magnetyczny 128

9790086 Akcesoria Chłodząca osłona karku 116

9790106 Akcesoria Uchwyt na wizytówki 118

9790146 Akcesoria Gwizdek 111

9790210 Akcesoria Zamienna metalowa osłona twarzy 111

9790211 uvex pheos 
 faceguard

System ochrony twarzy uvex pheos faceguard 131

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9790212 uvex pheos 

faceguard
System ochrony twarzy uvex pheos faceguard 
z ochronnikami słuchu

131

9790213 Akcesoria Latarka Suprabeam V3air 120

9790214 Akcesoria Uniwersalna opaska silikonowa 120

9794110 Baseballówka Z długim daszkiem, obwód głowy 
od 55 do 63 cm

czarny 137

9794111 Baseballówka Z krótkim daszkiem, obwód głowy 
od 55 do 63 cm

czarny 137

9794400 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 137

9794401 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 137

9794402 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 137

9794403 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 137

9794404 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 137

9794407 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

granatowy 138

9794408 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

granatowy 138

9794409 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 137

9794415 uvex u-cap sport Więźba czarny 137

9794416 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 138

9794417 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 138

9794420 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 138

9794421 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 138

9794422 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 137

9794423 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

czarny 137

9794424 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 137

9794425 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

czarny 137

9794430 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 138

9794442 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 137

9794443 uvex u-cap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 137

9794444 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 138

9794480 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

jaskrawy żółty 138

9794481 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

jaskrawy żółty 138

9794482 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

jaskrawy żółty 138

9794490 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 55 do 59 cm

jaskrawy 
 pomarańczowy

138

9794491 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 60 do 63 cm

jaskrawy 
 pomarańczowy

138

9794492 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

jaskrawy 
 pomarańczowy

138

9906002 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos, PC bezbarwna 126

9906003 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos magnetic, PC bezbarwna 126

9906005 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 1, PC bezbarwna 126

9906006 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 1 
magnetic, PC

bezbarwna 126

9906007 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 2, PC niebieski 126

9906008 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 2 
magnetic, PC

niebieski 126

9906012 Akcesoria Szybka zamienna do osłony 
twarzy pheos

bezbarwna 126

9906013 Akcesoria Szybka zamienna do osłony 
twarzy pheos SLB 1

bezbarwna 126/131

9906017 Akcesoria Szybka zamienna do osłony 
twarzy pheos SLB 2

niebieski 126

9924010 Akcesoria Adapter czarny 129

9954362 Akcesoria Materiałowy pokrowiec na osłony twarzy 128


