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Środki ochrony wzroku
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Okulary z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjne 
czy okulary chroniące przed promieniowaniem lasera: w 
bawarskim Fürth uvex opracowuje i produkuje innowacyj-
ne okulary ochronne, które spełniają najwyższe standardy 
jakości. 

Zakład, który może się poszczycić certyfi katami ISO 
9001:2015 i ISO 50001:2011, stawia na nowoczesną tech-
nikę i ścisłą współpracę z partnerami strategicznymi — to 
najlepsza droga do tworzenia pionierskich technologii. 

Standard to dla nas za mało 
Wszystkie okulary ochronne uvex są starannie testowane 
w naszym własnym ośrodku badań. Oprócz norm krajowych 
i międzynarodowych każdy produkt uvex musi spełniać 
wyśrubowane wewnętrzne normy uvex, które stanowią 
wyznacznik m.in. funkcjonalności, ergonomii, trwałości i 
komfortu noszenia okularów ochronnych.  

Nowatorskie techniki powlekania należą do podstawowych 
kompetencji uvex: w ten sposób powstają pierwszorzędne 
okulary ochronne o niezwykłej funkcjonalności, które są 
idealnie dostosowane do swojego obszaru zastosowania.  

Nowość: uvex i-5 i uvex megasonic
Należą do nich chociażby nowe modele uvex i-5 i uvex 
megasonic, zaprezentowane po raz pierwszy na targach 
A+A 2019. Więcej informacji znajduje się na stronach 22/23 
i 48/49.

zasługuje na nazwę uvex.

       Dopiero, gdy produkt wykracza poza wszystkie 
wymagania obowiązujących standardów,

Innowacje i jakość
Centrum ochrony wzroku uvex



1313

Najlepsza widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
Technologia powłok uvex

Jakość powlekania szybki ma decydujący wpływ na okulary ochronne
Zaparowane, porysowane lub brudne szybki znacznie zwiększają ryzyko wypadków w trakcie pracy. uvex od wielu lat 
opracowuje pionierskie technologie powlekania: w naszym centrum kompetencyjnym w Fürth opracowujemy i produkujemy 
nowatorskie szybki i powłoki do każdego zastosowania okularów. 

Dwie strony szybki, dwa wymagania
W trakcie specjalnego procesu produkcyjnego uvex jest w 
stanie w różny sposób powlekać obie strony szybek, czego 
nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami.

Wykraczanie poza standardy
Zwykłe okulary ochronne cechują się odpornością na za-
parowanie i zarysowanie po obu stronach szybki — jednak 
nie na najwyższym poziomie. Odporność na zarysowania 
jest ograniczona, a powłoka przeciwdziałająca zaparowa-
niu po krótszym lub dłuższym czasie całkowicie się zmy-
wa wskutek regularnego czyszczenia brudnych okularów 
ochronnych.

Zawsze doskonała wydajność
Powłoki okularów uvex są idealnie przystosowane do róż-
nych warunków pracy pod względem wydajności i trwałości 
(patrz na następnych stronach). Dzięki temu np. podatna na 
zabrudzenia i zarysowania zewnętrzna strona szybki uvex 
może zostać zaopatrzona w twardą i łatwą w czyszczeniu 
powłokę odporną na zarysowania. Wnętrze szybki może z 
kolei zostać pokryte zachowującą skuteczność przez długi 
czas i niezmywającą się z szybki powłoką przeciwdziałającą 
zaparowaniu.

Efekt to funkcjonalne i trwałe okulary ochronne za-
pewniające wyraźne widzenie i maksymalną ochronę w 
każdej sytuacji.
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uvex supravision plus

uvex supravision excellence

Dobierz odpowiednią powłokę
1.   Na osi poziomej określ temperaturę najbardziej odpowiadającą warunkom w miejscu pracy.
2.  Określ procentowo poziom wilgotności powietrza i znajdź na ukośnej osi odpowiednią wartość.
3.  Na osi pionowej określ procentowo poziom zanieczyszczenia z jakim masz do czynienia.
4.  Połącz te trzy punkty w jeden trójkąt. 

Kolor największej powierzchni tego trójkąta wskaże powłokę odpowiednią do danego zastosowania.

• znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej szybce
• rewelacyjna odporność zewnętrznej strony szybki na zarysowania i 

działanie substancji chemicznych
• długo utrzymująca się ochrona przed zaparowaniem po wewnętrznej 

stronie szybki, która ze względu na wysiłek fizyczny szybciej paruje
• powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu nie zmywa się pomimo wielo-

krotnego mycia szybki
• doskonale nadaje się do szerokiego wachlarza zasto sowań

• obustronna, długotrwała odporność na zaparowanie i zarysowania
• powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu nie zmywa się pomimo 

 wielokrotnego mycia szybki
• zastosowanie: miejsca w których występują częste zmiany temperatu-

ry i wilgotności powietrza

warunki suche 0%

niska temperatura -20°C

35%
 w.p.

25%
 w.p.

15%
 w.p.

-10 °C -5 °C

uvex supravision plus

uvex supravision excellence
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uvex supravision sapphire

Technologia powlekania

• obustronna maksymalna odporność na zarysowania i działanie 
substancji chemicznych

• efekt Easy-to-Clean gwarantujący łatwość czyszczenia
• zastosowanie: miejsca, w których występują chropowate 

powierzchnie, pył oraz brud

zanieczyszczenie

czystość wysoka wilgotność 100%

wysoka
temperatura

+35°C

w.p. = wilgotność powietrza

100%
 w.p.

70%
 w.p.

60%
 w.p.

70%

60%

40%

30%

50%

20%

10%

0%

100%

80%

90%

+35 °C+12 °C+6 °C +23 °C

uvex supravision sapphire
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Powłoki specjalne

uvex supravision extreme
Powłoka szybki jest odporna na zarysowania od zewnątrz i trwa-
le odporna na zaparowanie od wewnątrz. Zaparowanie szybki po 
wewnętrznej stronie jest niemożliwe, ponieważ powłoka nie osiąga 
punktu nasycenia. Ponadto powłoka zachowuje swoje właściwości i 
skuteczność działania mimo wielokrotnego mycia okularów. Najlepsze 
do obszarów roboczych o długotrwałym oddziaływaniu pary i wysokim 
stopniu zanieczyszczenia.

uvex supravision ETC 
(extreme temperature conditions)
Powlekane szybki nie mogą ulec zaparowaniu po żadnej ze stron, 
ponieważ powłoka nie osiąga punktu nasycenia. Ponadto powłoka za-
chowuje swoje właściwości i skuteczność działania mimo wielokrotnego 
mycia okularów. Najlepsze do obszarów roboczych o silnych wahaniach 
temperatury.

uvex supravision variomatic
Szybki pokryte tą powłoką ściemniają się samoczynnie pod wpły-
wem promieniowania UV. Automatyczne ściemnienie następuje po 10 
sekundach, a rozjaśnienie po 30 sekundach, aby zawsze zapewniać 
najlepsze widzenie. Zastosowano w nich sprawdzoną technologię 
uvex supravision excellence (odporność na zaparowanie od wewnątrz, 
wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz). Szczególnie nadaje 
się do pracy w warunkach, w których konieczne jest częste opuszczanie 
pomieszczenia, co wiąże się ze zmianą warunków oświetlenia.

uvex supravision clean
Szybki są odporne na sterylizację w autoklawie i działanie substancji 
chemicznych. Po wewnętrznej stronie odporne na zaparowanie, po 
zewnętrznej na zarysowania. Efekt przeciwdziałania zaparowaniu wy-
trzymuje od 15 do 20 cykli sterylizacji w autoklawie. Powłoka zapewnia 
absolutny brak zaparowania i maksymalne widzenie.

uvex infradur
Szybki są obustronnie odporne na zarysowania i minimalizują uszkodze-
nia spowodowane przez iskry spawalnicze.

uvex infradur plus
Szybki pokryte tą powłoką są odporne na zaparowanie od wewnątrz, 
oraz bardzo odporne na zarysowania od zewnątrz i minimalizują uszko-
dzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.
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Oznaczenia i normy

Identyfi kator producenta

Numer normy EN

Obszary zastosowania

Znak certyfi katu

Symbol wytrzymałości na działanie 
cząsteczek o wysokiej prędkości

Przeznaczenie Opis obszarów zastosowania

Brak Ogólne wykorzystanie Nieokreślone zagrożenia mechaniczne, zagrożenia spowodowane promieniowaniem UV lub 
 niewidocznym promieniowaniem podczerwieni

3 Ciecze Ciecze (krople i rozpryski)

4 Duże cząstki pyłu Cząstki pyłu o wielkości > 5 μm

5 Gaz i drobny pył Gaz, opary, mgła, dym i cząstki pyłu o wielkości < 5 μm

8 Zwarciowy łuk elektryczny Łuk elektryczny powstający w momencie zwarcia obwodów elektrycznych

Wytrzymałość mechaniczna

Brak brak wytrzymałości mechanicznej (tylko filtry)

S podwyższona wytrzymałość (tylko filtry)

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)

Numery skali (tylko fi ltry)

Identyfi kator producenta

Klasa optyczna

Symbol wytrzymałości mechanicznej

Wytrzymałość mechaniczna

Brak brak wytrzymałości mechanicznej (tylko filtry)

S podwyższona wytrzymałość (tylko filtry)

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) Symbol odporności na uszkodzenia 
powierzchni przez drobne cząsteczki 

Symbol odporności na zaparowanie

Znak certyfi katu

Oznaczenie na oprawce

Oznaczenie na szybkach
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Zabarwienie szybek
Rozwiązanie do każdych warunków oświetlenia

AMBER
Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 88%
Norma: EN 166, EN 170

Antyrefl eksyjne szybki 
 zwiększające kontrast i 
zapewniające ochronę przed 
zagrożeniami mechanicznymi

CBR 65
Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,4
Przepuszczalność: 65%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca 
odprężone, skoncentrowane 
widzenie

uvex sportstyle (str. 29),
uvex pheos cx2 (str. 30) 
uvex super f OTG (str. 64)
uvex pheos cx2 sonic (str. 50)

AR (antyrefl eksyjne)

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 96,5%
Norma: EN 166, EN 170

Najlepsza ochrona przed 
 odbiciami i odblaskami o 
 wysokiej przepuszczalności

uvex sportstyle (str. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 34, 35)

BEZBARWNA

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 91%
Norma: EN 166, EN 170

Antyrefl eksyjne szybki zapew-
niające ochronę przed zagroże-
niami mechanicznymi

Przepuszczalność 
74–100%

Przepuszczalność 
58–80%

szybki chroniące przed olśnieniem 
słonecznym nie są  niewymagane
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Zabarwienie szybek
Omówienie

POLAVISION

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla 
oka refl eksów poprzez fi ltro-
wanie światła rozproszonego

uvex polavision (str. 43)

BRĄZOWE

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: 20%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych i 
poprawą kontrastu

uvex i-vo (str. 59), uvex skyper 
(str. 41), uvex ultrasonic (str. 53)

SREBRNE LUSTRZANE 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed silnym sztucz-
nym lub naturalnym olśnieniem 
z rozpoznawaniem kolorów 
ostrzegawczych

uvex i-3 (str. 34),
uvex pheos cx2 (str. 30), 
uvex sportstyle (str. 29)

SREBRNE LUSTRZANE 53%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,7
Przepuszczalność: 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku 
zmiennych warunków 
 oświetleniowych

uvex pheos/uvex pheos 
(str. 31, 32), 
uvex i-works (str. 36)

SZARE 14%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 14% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

uvex astrospec 2.0 (str. 37),
uvex u-sonic (str. 51)

SZARE 23%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: 23% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

Przepuszczalność 
8–18%

Przepuszczalność 
18–29%

Przepuszczalność 
43–58%

zalecane są szybki chroniące przed 
olśnieniem słonecznym
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uvex UV400
100% ochrony przed promieniowaniem UV. 100% bezpieczeństwa. 100% uvex.

Zalecenie przez WHO ochrony przed UV400 opiera się na konkretnych 
przesłankach. Zewnętrzna tkanka oka, rogówka i soczewka w całości 
wchłaniają światło UV. Uszkodzenie materiału genetycznego wyrządza 
głównie promieniowanie UVB, ale UVA ma głębsze działanie, powodujące 
uszkodzenia termiczne oraz wzmocnienie efektów promieniowania UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 chroni w 100% przed promieniowaniem UVA i UVB oraz 
przed światłem widzialnym (HEV) o długości fali do 400 nm.  

Dla oka i otaczającej skóry

100% ochrony przed niebezpiecznym 
 promieniowaniem UVA i UVB
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uvex UV400 — w każdych okularach ochronnych uvex
Zarówno bezbarwne, jak i barwione szybki – wszystkie 
okulary ochronne uvex skutecznie chronią przed promie-
niowaniem ultrafi oletowym. UV400 należy do „wyposażenia 
standardowego”, podobnie jak komfort noszenia, sportowa 
stylistyka i najwyższej jakości powłoki.

Nawet bez słońca — promienie UV wciąż szkodzą oczom
Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu oczy są 
często narażone na działanie szkodliwego promieniowania UV 
— nawet przy zachmurzonym niebie. Skutek: Niedostateczna 
ochrona grozi w dłuższej perspektywie dotkliwymi dolegli-
wościami, takimi jak obrażenia rogówki, katarakta i ślepota. 
Ponadto, brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej 
tkanki skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.

100% bezpieczeństwa.
Środki ochrony wzroku uvex,

uvex UV400 zatrzymuje nie tylko całość promieniowa-
nia UVA (szybka 380 nm przepuszcza 20%), ale łagodzi 
także wywoływane temperaturą zmiany komórkowe, które 
10-krotnie wzmacniają czynnik uszkadzający komórki w 
paśmie od 380 do 400 nm. Dodatkowo, o 15% osłabiane 
jest również światło niebieskie (HEV) mające szkodliwe 

działanie na siatkówkę. v

Według normy EN 166/170 okulary ochronne powinny chronić 
przed promieniowaniem UV do 380 nm. Wyniki najnowszych 
 badań naukowych pokazują, że to zbyt mało. WHO zaleca ochronę 
przed UV do 400 nm. 

UVB

UVA

HEV
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Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9198064 9309064

9169164

uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65
Nr art. 9193064 9198064 9169164 9309064
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, czarny biały, czarny czarny, biały biały, czarny

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Waga 23 g 28 g 39 g 34 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex CBR65
Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia 

Poprawa kontrastu
Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia — 
nawet w rozproszonym świetle.

Redukcja światła niebieskiego
Niebieskie światło występujące w bardzo jasnych 
miejscach pracy osłabiane jest nawet o 50%. 

Odprężone widzenie
Mniejsze zmęczenie oczu także podczas dłuż-
szych prac — odprężone widzenie pozwala na 
zachowanie uwagi i skupienia.

Delikatne zabarwienie
Optymalna ochrona przed olśnieniem — w 
przypadku wysokich wymagań wizualnych przy 
naturalnym świetle oraz sztucznym świetle o 
wysokiej jasności.

Ochrona przed światłem niebieskim
Szybka CBR65 znacznie różni się swoimi właściwościami 
od uvex UV400. 

Odfi ltrowuje do 50% składowej światła niebieskiego HEV 
(High Energy Visible Light) — która w paśmie od 380 nm do 
450 nm szczególnie obciąża siatkówkę. W paśmie powyżej 
450 nm do siatkówki dociera tylko 60–70% światła. 
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Pasmo długości fali światła widzialnego w nm

Przepuszczalność światła 65%

Redukcja niebieskiego światła o 50% w paśmie 450 nm

Promieniowanie UV Promieniowanie IR

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/product-
group/uvex-cbr65/

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło 
wskutek popularności urządzeń elektronicznych (kom-
putery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz wymiany 
żarówek na diody LED. Może to w krótkiej perspektywie 
prowadzić do nadmiernego wysiłku, bólów głowy oraz 
zaburzeń koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka 
zwyrodnienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami 
starzeniowymi.

uvex CBR65 skutecznie chroni oczy przed zagrożeniami 
zdrowotnymi — i zakłóceniem funkcjonowania zegara biolo-
gicznego człowieka.   
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uvex i-5
detailed – modern – trusted 

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 
nowatorskiej konstrukcji: dzięki x-ten-
ded eyeshield i sideshield okulary uvex 
i-5 niezawodnie chronią oczy w każdej 
sytuacji. 
Dopracowane elementy gwarantują 
pierwszorzędny komfort noszenia tak-
że przy dłuższym użytkowaniu. 

3-stopniowa regulacja kąta 
nachylenia ułatwia dopasowa-
nie do każdego owalu twarzy

x-tended eyeshield
Lepsza ochrona przed czą-
steczkami, pyłem i brudem

x-tended sideshield
Optymalna ochrona zewnętrz-
nych boków oczu 

powłoka
uvex supravision

x-twist technology 
Elastyczne, wygodne dopa-
sowanie do każdego kształtu  
głowy

Miękki, elastyczny nosek
Zapewnia komfort noszenia 
bez ucisku i chroni przed 
ześlizgiwaniem
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9183265 

9183281

uvex i-5
Nr art. 9183265 9183281
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne 
uvex i-5

 uvex i-5
•  miękki, elastyczny nosek zapewnia komfort noszenia bez ucisku i chroni przed ześlizgiwaniem 
•  x-tended eyeshield lepiej chroni przed cząsteczkami, pyłem i brudem
• x-tended sideshield dla zwiększonej ochrony bocznej
•  3-stopniowa regulacja kąta nachylenia umożliwia łatwe dopasowanie do każdego owalu twarzy
• regulacja długości x-twist technology pozwala na elastyczne i wygodne dopasowanie do każdego kształtu głowy
• miękkie końce zauszników eliminują ucisk i chronią przed ześlizgiwaniem 
•  technologia powłok uvex supravision
• bez zawartości metalu

Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/i5
(lub po zeskanowaniu kodu QR).
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uvex x-fit pro
Widoczny komfort noszenia

proErgo | uvex Comfort Slider
Elastyczny kąt nachylenia zauszników dopa-
sowuje się zgodnie z zasadami ergonomii do 
każdego owalu twarzy i zapewnia optymalne 
mocowanie. Przesuwając suwak uvex Comfort 
Slider , można zmienić kąt nachylenia 
szybki. 

Optymalna ochrona i odpowiednie 
wyposażenie w przypadku każdego 
zastosowania: 
okulary ochronne uvex x-fi t pro można 
dopasować do indywidualnych wyma-
gań użytkownika. 
Jeszcze większe bezpieczeństwo i 
wydajność. 

Geometria szybki uvex x-fi t
Nowatorska geometria szybki za-
pewnia optymalne dopasowanie.

proComfort | 
Nosek uvex
Miękki nosek o charaktery-
stycznej stylistyce x-design 
zapewnia najwyższy komfort 
noszenia także podczas 
długiego użytkowania.

uvex 
High-Performance Coating
Technologia powłok uvex su-
pravision zapewnia rewelacyjne 
widzenie.

proGrip | opaska uvex
Opaska z bezstopniową regulacją 
i bez zawartości metalu utrzymuje 
okulary ochronne na twarzy w 
każdej sytuacji. (Nr art. 9958023)

Funkcjonalne akcesoria 
są wpinane w inteligent-
ny system zauszników.

proLux | 
uvex LED mini light
Jasna, regulowana latarka 
LED zapewnia dobre widze-
nie także w słabym oświe-
tleniu. (Nr art. 9999100)

proFix | 
Zauszniki okularów uvex 
Dzięki uvex duo component 
technology końce zauszni-
ków dobrze trzymają się gło-
wy, zarazem jej nie uciskając.

Kliknij!

Klik
nij!
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9199005

9199240

9199245

9199277 9199276

9199247

99580239999100

uvex x-fit pro
Nr art. 9199005 9199247 9199245 9199240 9199277 9199276
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

bez regulowanego zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna, ochrona przeciwsłoneczna
zausznika bez regulowanego zausznika

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, antracytowy niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy żółty, antracytowy antracytowy, jasnoszary antracytowy, jasnoszary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23% PC szara 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 28 g 24 g 28 g 28 g 24 g 28 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex mini LED light Opaska uvex x-fit pro
Nr art. 9999100 Nr art. 9958023
Wersja w zestawie 2 adaptery Wersja do montażu 

(mocowanie po lewej na uvex x-fit i
i prawej stronie) x-fit pro, bez zawartości metalu

Kolor adapter+obudowa: czarny Kolor czarny
swiatło: białe

Opakowanie sztuka Opakowanie 5 szt.

 uvex x-fit pro
• okulary ochronne w nowoczesnym stylu
• innowacyjna koncepcja składanych zauszników
• szeroki nosek o charakterystycznej stylistyce x-design zapewnia najwyż-

szy komfort noszenia
• brak ucisku dzięki elastycznym zakończeniom zauszników uvex duo com-

ponent technology
• elastyczna regulacja kąta nachylenia zauszników dzięki suwakowi uvex 

Comfort Slider
• optymalna widoczność dzięki nowatorskiej geometrii szybki

• modułowy, elastyczny system zauszników umożliwia przypinanie akcesoriów
• bez zawartości metalu

Akcesoria
• uvex LED mini light: jasna, regulowana latarka LED z adapterem do 

przypięcia (po lewej lub prawej stronie) do zauszników uvex x-fit i x-fit 
pro, baterie: 4 baterie guzikowe, typ L736F

• opaska uvex x-fit: do zamontowania na modelach uvex x-fit i x-fit pro

Okulary ochronne
uvex x-fit pro
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uvex x-fit
Stabilność dzięki x-design 

Ochrona UV400
Dostępne również 
z szybką amber lub 
 przeciwsłoneczną

Innowacyjna koncepcja 
składanych zauszników
Bez zawartości metalu

Idealne dopasowanie 
i osłona okolicy oczu
Do różnych owali głowy

Lekkie okulary ochronne
tylko 23 gramy

Technologia powłok uvex 
supravision

x-design
zapewnia stabilność

Okulary uvex x-fi t ważą zaledwie 
23 gramy. Sportowy design zapewnia 
optymalną osłonę okolicy oczu i 
komfort noszenia. Stylistyka szybki 
x-design i przezroczysty zausznik czy-
nią z uvex x-fi t prawdziwą ozdobę.



27

9199265

9199085

9199280

9199123
9199286

9958024

uvex x-fit
Nr art. 9199085 9199265 9199123 9199286 9199280
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary półprzezroczysty niebieski półprzezroczysty różowy półprzezroczysty szary półprzezroczysty szary półprzezroczysty

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex Comfort Slider
Nr art. 9958024
Wersja do przypięcia na nausznikach uvex x-fit i x-fit pro
Kolor antracytowy
Opakowanie woreczek
Zawartość 5 par

Okulary ochronne
 uvex x-fit

 uvex x-fit 
• klasyczne okulary ochronne z idealnym dopasowaniem
• ważą tylko 23 gramy
• technologia powlekania uvex supravision
• innowacyjna koncepcja składanych zauszników z możliwością 

przypięcia uvex Comfort Slider w celu optymalnego dopasowania
• bez zawartości metalu
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uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex x-fit 9199

uvex pheos s guard 9192

uvex u-sonic 9308

uvex carbonvision 9307

uvex pheos cx2 sonic 9309

Środki ochrony wzroku uvex 
Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Tak samo różna jak ludzkie twarze, różna jest geometria 
naszych okularów. Część naszego asortymentu szczególnie 
odpowiada osobom o wąskim owalu twarzy. 

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji, okula-
ry ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych 
kształtach. Zapewnia to najskuteczniejszą ochronę oczu 
przed cząsteczkami, iskrami lub pyłem.

- także osób o 
       wąskich twarzach

okulary ochronne uvex spełnią 
                                wszystkie wymagania
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91933769193080 9193265

91932809193064

91938809193885

9193838

100

380 400 780

50

75

uvex sportstyle
Nr art. 9193080 9193265 9193376 9193838 9193064 9193280 9193885 9193880
Wersja uvex supravision plus uvex supravision uvex supravision uvex supravision AR uvex supravision uvex supravision Powłoka ANTI-FOG po uvex supravision

excellence extreme superantyodblaskowe extreme extreme wewnętrznej stronie variomatic
szybki ochrona ochrona ochrona szybki fotochromowe

przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna
srebrny lustrzany

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, limonkowy czarny, petrol czarny, niebieski biały, czarny biały, czarny czarny, szary czarny, antracytowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC CBR65 PC szara 23% PC srebrna lustrzana PC jasnozielona

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. sztuka

Okulary ochronne
 uvex sportstyle

 uvex sportstyle 
• lekkie jak piórko okulary ochronne w sportowym stylu
• optymalna widoczność dzięki odpowiedniemu profilowaniu szybek uvex

• miękkie, regulowane noski i miękkie, zapobiegające ześlizgiwaniu się koń-
cówki zauszników (uvex duo component technology) niwelują uciskanie

• technologia powłok uvex supravision

uvex AR — maksymalna 
ochrona przed promienio-
waniem ultrafioletowym z 
idealną przepuszczalnością

> 96,5%
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Pole widzenia

Długość fali w nm

Powłoka uvex AR z UV400

Powłoka uvex bez uvex AR UV400

Konkurencyjny produkt z powłoką AR UV 380
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9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198885

9198285

uvex pheos cx2
Nr art. 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence extreme
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary niebieski, szary czerwony, szary czarny, jasnoniebieski czarny, jasnoniebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex pheos cx2
Nr art. 9198285 9198064 9198237 9198885
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision powłoka ANTI-FOG

excellence excellence excellence po wewnętrznej stronie
zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna 

srebrny lustrzany
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, żółty biały, czarny biały, czarny niebieski, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC amber PC CBR65 PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex pheos cx2

 uvex pheos cx2 
• okulary ochronne „X” o nowoczesnym, sportowym charakterze
• wygodna ochrona dzięki x-tended eyeshield
• optymalna ochrona za sprawą x-twist Technology zapewniającej ideal-

ne dopasowanie bez ześlizgiwania
• duże pole widzenia dzięki dwusferycznym szybkom
• innowacyjna technologia uvex duo component zapewniająca maksy-

malny komfort noszenia
• kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej
• technologia powłok uvex supravision

  Dostępne również jako gogle (patrz strona 50)
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9192225 9192215

9192881

9192280

9192285
9192281

9192245

9192080

9192385

uvex pheos
Nr art. 9192080 9192225 9192215 9192280 9192385
Wersja uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy
Oil & Gas zwiększenie kontrastu

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, zielony jasnoszary, szary czarny, szary czarny, żółty

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex pheos
Nr art. 9192245 9192285 9192281 9192881
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme powłoka ANTI-FOG

rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy po wewnętrznej stronie
ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna rozmiar standardowy

ochrona przeciwsłoneczna,
srebrne lustrzane

Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, szary czarny, szary czarny, szary jasnoszary, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara 23% PC szara 23% PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara

UV400 UV400 UV400 UV400
5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

 uvex pheos
• nowoczesne, modne okulary ochronne z 

dwusferycznymi szybkami
• bez zawartości metalu
• dostępne w standardowym i węższym 

rozmiarze
• możliwość stworzenia zestawu składające-

go się z zamontowanej dodatkowej ramki z 
miękkim wykończeniem i regulowaną taśmą 
(uvex pheos guard)

• dodatkowa ochrona łuku brwiowego dzięki rozwiązaniu 
Eye plus Protection, dodatkowa osłona przy górnej krawędzi

• miękkie, nieuciskające i zapobiegające ześlizgiwaniu się 
końcówki zauszników (uvex duo component technology)

• bardzo duże pole widzenia
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony 

indywidualnej
• standardowy rozmiar pasuje do systemu IES uvex 

(patrz strona 106)

Okulary ochronne
 uvex pheos
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146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

uvex pheos s
Nr art. 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision Powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie

excellence excellence extreme excellence extreme
wąska wersja wąska wersja wąska wersja wąska wersja wąska wersja, wąska wersja,

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, zielony antracytowy, szary czarny, szary biały, pomarańczowy czarny, szary jasnoszary, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23% PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex pheos guard uvex pheos s guard
Nr art. 9192180 9192181 9192680
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

rozmiar standardowy rozmiar standardowy, ochrona wąska wersja
w zestawie przeciwsłoneczna, w zestawie 
dodatkowa uszczelka w zestawie dodatkowa dodatkowa uszczelka
i pasek uszczelka i pasek i pasek

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, szary czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC szara 23% PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 46 g 46 g 45 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt.

Akcesoria
Nr art. 9192001 9192002 9958020
Wersja dodatkowa uszczelka dodatkowa uszczelka pasek do

do uvex pheos do uvex pheos s uvex pheos i
standardowy rozmiar wąska wersja uvex pheos s

Kolor czarny czarny szary, czarny
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Akcesoria: 9192001 / 9192002
dodatkowa uszczelka/dodatkowa uszczelka do wąskiej wersji

Akcesoria: 9958020
Pasek

9192180
9192680

wąska wersja

9192181

9192725
wąska wersja

9192785
wąska wersja

9192282
wąska wersja

9192745
wąska wersja

9192283
wąska wersja

9192891
wąska wersja

Okulary ochronne
 uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard
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Okulary ochronne zgodne z wizerunkiem Twojej firmy
Okulary ochronne z „osobowością”

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex oferują wiele 
możliwości personalizacji — od nadruku logo fi rmowego na zauszniku 
po oprawki w kolorach fi rmowych. W ten sposób można idealnie dopa-
sować środki ochrony indywidualnej do wizerunku fi rmy.

Tampodruk na zauszniku (od 1 do 4 kolorów)

Najlepszą metodą wykonania kolorowego nadru-
ku logo na zauszniku jest tampodruk.

Oprawka w kolorach fi rmowych

Twoje okulary ochronne mogą być 
rozpoznawalne na pierwszy rzut 
oka dzięki oprawkom w kolorach 
fi rmowych.

Wstawki w zausznikach

Umieszczenie nazwy fi rmy na miękkich 
elementach zauszników to subtelne 
rozwiązanie dostosowane do indywidual-
nych potrzeb.

Jak bardzo chcesz się wyróżniać?
Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w 
zakresie możliwości technicznych związanych z persona-
lizacją okularów ochronnych. Proponujemy także skorzy-
stanie z naszego konfi guratora produktu online na stronie

www.uvex-safety.com/confi gurator

(lub zeskanuj kod QR). Za jego pomocą można wybrać i 
spersonalizować dany model okularów.

Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:
W przypadku tampodruku — co najmniej 500 sztuk
W przypadku szybek i/lub oprawek z tampodrukiem lub 
bez niego — co najmniej 2500 sztuk
W przypadku wstawek/ spersonalizowanych kolorów 
fi rmowych/spersonalizowanych pasków/grawerowania 
laserowego — co najmniej 5000 sztuk
Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

Spersonalizowane akcesoria

Logo fi rmy nadrukowane na etui

Grawerowanie laserowe na szybce

Okulary ochronne zachowają 100% 
swojej funkcjonalności nawet w 
przypadku wykonania na szybce 
grawerunku metodą laserową.

Haft na pasku

Spersonalizuj swoje okulary 
poprzez umieszczenie haftu 
z logiem fi rmy na pasku.
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9190275
9190270

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175
9190280

9190281

uvex i-3 Dodatkowa uszczelka
Nr art. 9190838 9190281 9190885 9190880 9190001
Wymienna szybka – – – –
Wersja uvex supravision AR uvex supravision excellence powłoka ANTI-FOG uvex supravision variomatic dodatkowa uszczelka do

standardowy rozmiar standardowy rozmiar po  wewnętrznej stronie standardowy rozmiar do uvex i-3
szybki super antyrefleksyjne ochrona przeciwsłoneczna standardowy rozmiar szybki fotochromowe standardowy rozmiar

ochrona przeciwsłoneczna, 
srebrne lustrzane

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, niebieski czarny, jasnoszary czarny, jasnoszary czarny, antracytowy czarny

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara PC jasnozielona

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Waga 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Opakowanie sztuka 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex i-3
Nr art. 9190270 9190175 9190275 9190280 9190839
Wymienna szybka – – 9190258 9190258 –
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision AR

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar
Oil & Gas szybki super antyrefleksyjne

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka antracytowy, niebieski czarny, jasnoszary antracytowy, niebieski czarny, jasnoszary czarny, niebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE

Waga 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex i-3

Akcesoria: 9190001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 
w standardowym rozmiarze

 uvex i-3 · uvex i-3 s 
• modne, 3-komponentowe okulary ochronne z innowacyjnymi funkcjami
• bez zawartości metalu
• dostępne w standardowym i węższym rozmiarze
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja 

zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy 
• miękkie regulowane noski, miękkie, zapobiegające zsuwaniu się 

końcówki zauszników i pozbawione metalowych elementów zawiasy 
zauszników (technologia trójkomponentowa) dla zapewnienia wysokie-
go komfortu noszenia bez uciskania

Zastosowanie:
• uvex supravision AR: Obszary robocze o ostrym lub 

mieszanym oświetleniu
• uvex supravision variomatic: praca w warunkach 

morskich lub przybrzeżnych
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9190075

9190080

9190086

9190065

9190039

9190085

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s

100

380 400 780

50

75

uvex i-3 s
Nr art. 9190065 9190080 9190075
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence

wąska wersja wąska wersja wąska wersja
Oil & Gas

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary czarny, szary antracytowy, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex i-3 s Akcesoria
Nr art. 9190039 9190085 9190086 9958009
Wersja uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s

wąska wersja wąska wersja wąska wersja
szybki super antyrefleksyjne zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, niebieski antracytowy, żółty niebieski, szary antracytowy, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC amber PC szara 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g –
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex i-3 s

uvex i-3 AR

Powłoka
Obustronna powłoka antyrefleksyjna, która zapewnia 100% 
ochrony UV 400 i przepuszczalność światła ponad 96,5% – 
skutecznie eliminując uciążliwe refleksy świetlne.

Przepuszczalność światła
Powłoka antyrefleksyjna sprawia, że uvex i-3 AR przewyż-
szają pod względem przepuszczalności okulary ochronne z 
tradycyjnymi szybkami – idealne widzenie bez odbić.

uvex AR — maksymalna 
ochrona przed promienio-
waniem ultrafioletowym z 
idealną przepuszczalnością

Bez powłoki antyre-
fl eksyjnej

> 96,5%
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 %

Pole widzenia

Długość fali w nm

Powłoka uvex AR z UV400

Powłoka uvex bez uvex AR UV400

Konkurencyjny produkt z powłoką AR UV 380

Akcesoria: 9958009
Sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s
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9194175

9194270
9194365

9194885

9194171

uvex i-works
Nr art. 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence powłoka ANTI-FOG po  

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna wewnętrznej stronie
srebrny lustrzany

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, zielony czarny, żółty antracytowy, szary czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23% PC srebrna lustrzana szara

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Waga 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

 uvex i-works 
• okulary ochronne w sportowym stylu: atrakcyjny wygląd i solidna 

jakość
• bez zawartości metalu
• technologia powłok uvex supravision
• przyjemnie miękkie zauszniki (uvex duo-component technology), 

 zapobiegają ześlizgiwaniu się i uciskaniu

• spłaszczone końcówki zauszników z otworem na mocowanie sznurka 
do okularów

• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
• pasują do systemu IES uvex (patrz strona 106)

Okulary ochronne
 uvex i-works
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9164065

9164275

9164285

9164220

9164387

9164187

9164246

uvex astrospec 2.0
Nr art. 9164065 9164187 9164285 9164275 9164220 9164246 9164387
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme excellence excellence excellence
Oil & Gas zwiększenie kontrastu ochrona ochrona

przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, jasnoniebieski czarny, szary czarny, limonkowy antracytowy, petrol czarny, żółty pomarańczowy neonowy, czarny, szary

czarny
W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE

Szybka PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC amber, UV400 PC szara 23%, UV400 PC szara 14%, UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE

Waga 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

 uvex astrospec 2.0
• nowa wersja najpopularniejszych okularów 

uvex astrospec
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu 

dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala 
użytkownikowi dopasować okulary do owalu 
twarzy

• panoramiczna szybka zintegrowana z boczną 
osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu 

• system wentylacyjny uvex z uszczelnieniem 
typu labiryntowego zwiększa komfort oczu

• miękkie, nieuciskające i zapobiegające ześli-
zgiwaniu się końcówki zauszników (uvex duo 
component technology)

• łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej 
składanej konstrukcji

Okulary ochronne
 uvex astrospec 2.0
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9172110 
91722109172085

9172265
9172085

9172220 9172281

uvex super g
Nr art. 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Wymienna szybka – – 9172255 9172255 – –
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary metaliczny, czarny bezbarwny, szary bezbarwny, szary granatowy, biały szary metaliczny, czarny antracytowy, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex super g

 uvex super g 
• wyjątkowo lekkie okulary ochronne o sportowym fasonie z bezzawiasowymi zausznikami 
• miękki nosek
• optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację 
• maksymalny komfort noszenia dzięki niewielkiej masie wynoszącej tylko 18 gramów
• bez zawartości metalu



39

9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178315

9178286

9178265

9178415

uvex super fit
Nr art. 9178415 9178500 9178385 9178286
Wymienna szybka – – – –
Wersja uvex supravision ETC uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

odporność na sterylizację excellence excellence
w autoklawie (15 cykli) zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka biały, szary biały, jasnoniebieski czarny, biały czarny, biały

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g 21 g 21 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex super fit
Nr art. 9178065 9178185 9178265 9178315
Wymienna szybka – – 9172255 9172255
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka granatowy, biały czarny, biały granatowy, biały biały, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g 21 g 21 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex super fit · uvex super fit ETC

 uvex super fit
• lekkie okulary ochronne ze składanymi zausznikami, o sportowym fasonie
• miękki, regulowany nosek
• wygodne i bezuciskowe dopasowanie
• optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację
• bardzo wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej wadze wynoszącej tylko 21 gramów

Szybki z powłoką uvex supravision ETC nie zaparowują. 
Na powierzchni zamiast kropli tworzy się warstwa wody.

uvex supravision ETCPowłoka Anti-Fog po 
8 sekundach

Zastosowanie:
• uvex supravision clean: sterylne środowisko 

pracy (laboratoria, kliniki, pomieszczenia 
czyste, produkcja żywności)

• obustronna powłoka uvex supravision ETC: 
wysoka wilgotność powietrza i zmienne tem-
peratury (chłodnia, budowa tuneli, gastrono-
mia, przemysł spożywczy)
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9160076

9160275

9160520

9160185
9160285 

9160065 
9160265

9160120 

9160268
 9160068

Nr art. 9160520 9160068 9160268 9160076 9160120
Wymienna szybka – – – – 9160255
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna z paskiem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, pomarańczowy niebieski, pomarańczowy niebieski, pomarańczowy czarny, szary niebieski, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Szybka PC amber PC brązowa PC brązowa PC szara 23% PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE

Waga 33 g 33 g 33 g 33 g 32 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex i-vo
Nr art. 9160065 9160185 9160285 9160265 9160275
Wymienna szybka 9160055 – 9160255 9160255 9160255
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, pomarańczowy niebieski, szary niebieski, szary niebieski, pomarańczowy czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 33 g 33 g 33 g 33 g 33 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex i-vo

 uvex i-vo 
• funkcjonalne okulary ochronne z regulacją zauszników
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników 

i regulacja ich długości umożliwiają  indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy 
• miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie elementy w części nosowej i przyczołowej zapewniają 

komfort i brak nacisku
• kształt szybek nie ogranicza pola widzenia
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91952659195075

9197065 
9197265

9197266

9195078

uvex skyper
Nr art. 9195075 9195265 9195078
Wymienna szybka – 9195255 –
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

Ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny niebieski czarny

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC brązowa

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 F CE

Waga 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex skyper sx2
Nr art. 9197065 9197265 9197266
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski niebieski niebieski

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Waga 30 g 30 g 30 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
uvex skyper · uvex skyper sx2

 uvex skyper
• Indywidualnie regulowane okulary ochronne z zausznikami
• Niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: pięć kątów nachylenia zauszników 

i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
• Boczne osłony chroniące przed odblaskami

 uvex skyper sx2
• okulary ochronne z zausznikami z szybkami o specjalnym kształcie dostosowanym 

do wystających kości policzkowych
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: pięć kątów nachylenia zauszników 

i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
• boczne osłony chroniące przed odblaskami
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9188075
9188175

9188076

9188121

9134005
9134002

9180015
9180125

uvex cybric uvex cyberguard
Nr art. 9188075 9188175 9188076 9188121
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision plus

ochrona przeciwsłoneczna z gumką i uszczelką
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, pomarańczowy czarny, pomarańczowy czarny, pomarańczowy czarny

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F 34 CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23% PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 F CE 5-2,5 W1 F CE 2-1,2 W1 F CE

Waga 28 g 28 g 28 g 35 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex meteor
Nr art. 9134005 9134002
Wersja uvex supravision sapphire brak powłoki

szybka 56 mm szybka 56 mm
rozstaw 15 mm rozstaw 15 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty

W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna HG bezbarwna

UV400 UV 330
2-1,2 W1 FK W1 S

Waga 28 g 44 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

uvex futura
Nr art. 9180015 9180125
Wymienna szybka 9180055 9180155
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka brązowy brązowy

W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400
2-1,2 W1 FK CE 2-1,2 W1 FKN CE

Waga 49 g 49 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
 uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura

 uvex futura
• klasyczne okulary ochronne z dużym polem widzenia
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: różne kąty 

nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywi-
dualne dopasowanie do każdego owalu twarzy

• miękkie końcówki zauszników duo-flex

 uvex meteor
• klasyczne okulary ochronne z dwiema szybkami
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulowana 

długość zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do 
owalu twarzy

• łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej konstrukcji

 uvex cybric · uvex cyberguard 
• sportowe okulary ochronne z dwiema szybkami
• zakrywają dużą część twarzy
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja 

zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
• zausznik uvex quattroflex z czterema komfortowymi wkładkami za-

pewnia wygodne, bezuciskowe dopasowanie

• uvex cyberguard z oznaczeniem 3 (ciecze) i 4 (pył gruboziarnisty)
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9231960

9175260
9175160

9175261

9175275

uvex polavision
Nr art. 9231960
Wersja odporność na zarysowania po obu stronach

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 172
Oprawka czarny, biały

W 166 F CE
Szybka PC szara 14 %

UV400
5-3,1 W1 F CE

Waga 25 g
Opakowanie sztuka

uvex skyguard NT
Nr art. 9175275 9175260 9175160 9175261
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka pomarańczowy, szary niebieski, szary niebieski, szary niebieski, szary

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Waga 42 g 44 g 44 g 44 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary ochronne
uvex polavision ·  uvex skyguard NT

 uvex polavision 
• komfortowe okulary ochronne z filtrem polaryzacyjnym
• filtr polaryzacyjny do ochrony przed podrażnieniami optycznymi i 

 odbiciem światła (np. powierzchnia wody, wypolerowane materiały)
• chronią użytkownika przed odbitym światłem, zapewniają komfort 

noszenia

Zastosowanie:
• praca przy powierzchniach odbijających światło (w strefie przybrzeż-

nej, na morzu, prowadzenie pojazdów, prace budowlane)

 uvex skyguard NT
• okulary zapewniające uniwersalną ochronę
• kompleksowa ochrona oczu przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami dzięki 

formowanej wtryskowo, miękkiej nakładce z TPU (oznaczenie 3 – ciecze i 4 – pył gruboziarnisty)
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: wielostopniowa regulacja długości 

zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
• elastyczne, miękkie komponenty indywidualnie dopasowują się do twarzy
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9137005

9159005
9159105

9159016
9159116 9159118

9155005

uvex ceramic
Nr art. 9137005
Wersja uvex supravision sapphire

szybka 49 mm
rozstaw 20 mm

Norma EN 166, EN 170
Oprawka szary, czarny

W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Waga 23 g
Opakowanie 5 szt.

uvex winner
Nr art. 9159005 9159105 9159016 9159116 9159118
Wersja odporność na zarysowania odporność na zarysowania,  odporność na zarysowania odporność na zarysowania, odporność na zarysowania, 

po obu stronach odporność na zaparowanie po obu stronach odporność na zaparowanie odporność na zaparowanie
ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka gun gun gun gun gun

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC zielona PC zielona PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,7 W1 F CE 2-1,7 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex mercury
Nr art. 9155005
Wersja uvex supravision sapphire 

szybka 56 mm
rozstaw 19 mm

Norma EN 166, EN 170
Oprawka stalowy niebieski

W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna

UV400
2-1,2 W1 FK CE

Waga 30 g
Opakowanie 5 szt.

Okulary ochronne
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

 uvex ceramic 
• okulary ochronne z dwiema szybkami
• przeznaczone dla użytkowników o wąskim owalu twarzy
• połączenie bocznej osłony z tworzywa z metalową oprawką

 uvex winner
• bezramkowe, metalowe okulary ochronne z elastycznymi 

zawiasami sprężynowymi na zausznikach
• optymalnie zakrywają oczy
• anatomiczne, miękkie noski

 uvex mercury
• okulary ochronne z wąską metalową oprawką
• przezroczysta osłona boczna zapewniająca doskonałe pole widzenia
• łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej konstrukcji
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Akademia uvex
Przemysłowe środki ochrony wzroku

Praktyczne seminarium poświęcone podstawom 
 stosowania środków ochrony wzroku.
•  ustalenie standardowych obszarów 

zastosowania środków ochrony 
wzroku, jak np. środki ochrony przed 
zagrożeniami mechanicznymi, sub-
stancjami chemicznymi, promienio-
waniem (np. ochrona spawacza) oraz 
specjalnych obszarów zastosowania

•   prezentacja i ocena zagrożeń zwią-
zanych z obróbką mechaniczną, 
promieniowaniem podczerwonym i 
ultrafi oletowym (np. podczas spa-
wania lub w związku z obecnością 
substancji chemicznych) na podsta-
wie przykładów

•  ocena ryzyka obrażeń oczu w miej-
scach pracy

•   objaśnienie możliwości skutecznego 
przeciwdziałania ryzyku w miejscu 
pracy

•   obszerna prezentacja wymagań 
dotyczących przemysłowych środ-
ków ochrony wzroku, norm, obszarów 
zastosowania, oceny ryzyka i sposo-
bów użytkowania środków ochrony 
wzroku

•   informacja o klasyfi kacji środków 
ochrony na podstawie ich oznacze-
nia oraz obszarach zastosowania 
różnych środków ochrony

Adresaci
Pracownicy przedsiębiorstwa odpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo pracy 
zatrudnionych, np. specjaliści BHP i 
specjaliści ds. zaopatrzenia.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.com, 
telefonicznie pod numerem +49  (0)911  9736  1710 lub na adres e-mail 
academy@uvex.de

Więcej informacji na stronie 
uvex-academy.com
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9161005
91613059161014

9169065
9169260

91690819169080

uvex super OTG
Nr art. 9169065 9169080 9169260 9169081
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, jasnoszary czarny, jasnoszary niebieski, jasnoszary czarny, jasnoszary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FT CE

Waga 37 g 37 g 37 g 37 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex 9161
Nr art. 9161014 9161005 9161305
Wersja bez powłoki uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka bezbarwna niebieski, czarny niebieski, czarny

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 F CE

Waga 51 g 46 g 46 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary na okulary
 uvex 9161 · uvex super OTG

 uvex 9161 
• okulary nakładkowe dla osób noszących 

okulary korekcyjne
• panoramiczna szybka zintegrowana z boczną 

osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu 

dopasowaniu: regulowana długość zausz-
ników pozwala użytkownikowi dopasować 
okulary do owalu twarzy

• zauszniki uvex duoflex eliminują nacisk

 uvex super OTG
• bezzawiasowe, okulary nakładkowe dla osób noszących okulary korekcyjne 
• panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
• bez zawartości metalu
• elastyczne końcówki zauszników zapewniające komfort noszenia i zapobiegające 

zsuwaniu się okularów
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9169585 
9169261

9169164

9169580

9169586

9169500

9169615
9169850

uvex super f OTG
Nr art. 9169585 9169261 9169500 9169580 9169164 9169586 9169850 9169615
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence clean sapphire excellence sapphire variomatic sapphire
odporność na sterylizację zwiększenie ochrona ochrona zatrzymywanie niebieskiego
w autoklawie (15 cykli) kontrastu przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna światła o długości fali do 525 nm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, biały czarny, biały biały, jasnoniebieski czarny, biały czarny, biały czarny, biały czarny, biały czarny, biały

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC amber PC CBR65 PC szara 23% PC jasnozielona PC pomarańczowa

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV 525
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FT CE  2-1,2 W1 FTKN CE 2-1,4 W1 FT CE

Waga 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. sztuka 5 szt.

Okulary na okulary
 uvex super f OTG

 uvex super f OTG 
• okulary nakładkowe ze składanymi zausznikami, dla osób noszących 

okulary korekcyjne
• panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia opty-

malną ochronę oczu

• końcówki zauszników z miękkiego i elastycznego materiału, który 
poprawia komfort i zapobiega ześlizgiwaniu się okularów
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Możliwość połączenia z okularami 
 korekcyjnymi dzięki jedynej w swoim rodzaju 
budowie ramki

uvex megasonic
Wizjonerska technologia optyczna 

Bezramkowa i nowatorska konstrukcja 
szybki zapewnia najlepsze, nieograniczone 
widzenie

Ergonomiczne przyleganie 
do twarzy
zapewnia idealne dopasowanie 
i najwyższy komfort

Technologia powłok 
uvex supravision

x-frame design
Elastyczne dopasowanie do 
każdej twarzy

Rewolucyjna konstrukcja szybki i nie-
ograniczone pole widzenia sprawiają, 
że przez gogle uvex megasonic zawsze 
widać najlepiej — nawet w trudnych 
warunkach. Sportowa, ergonomiczna 
konstrukcja i komfort noszenia sprawia-
ją, że idealnie nadają się do użytku w 
ciągu całego dnia pracy.

Bardzo szeroki pasek 
Optymalne mocowanie i 
zwiększony komfort noszenia
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9320265

9320281

uvex megasonic
Nr art. 9320265 9320281
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, limonkowy

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Waga 96 g 96 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex megasonic

 uvex megasonic 
•  rewolucyjne gogle ochronne z maksymalnie poszerzonym polem widzenia
•  wyjątkowa bezramkowa konstrukcja szybki
•  funkcja OTG z wycięciem na zausznik okularów korekcyjnych
•  elastyczna ramka zapewnia maksymalny komfort noszenia
•  pasek o szerokości 30 mm idealnie trzyma się głowy
•  łatwa wymiana paska i szybki
•  dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
•  sprawdzona technologia powłok uvex supravision

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/megasonic
(lub po zeskanowaniu kodu QR).
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9309275

9309286

9309064

uvex pheos cx2 sonic
Nr art. 9309275 9309064 9309286
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, czarny biały, czarny biały, czarny

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwna PC CBR65 PC szara 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Waga 34 g 34 g 34 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex pheos cx2 sonic

 uvex pheos cx2 sonic 
• najlżejsze (34 gramy) gogle uvex w kompaktowej wersji
• wysoka wytrzymałość mechaniczna B (120 m/s)
• oznaczenie 3 (ciecze), 4 (gruboziarnisty pył) i T (skrajne temperatury)
• komfortowa ochrona dzięki miękkiej części czołowej i nosowej formowanej bezpośrednio na szybce
• bardzo miękki i lekki elastyczny pasek tekstylny zapewniający bezpieczne i wygodne osadzenie
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
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93082459308147

9308246

9308248

9308240

9308123 9308247

uvex u-sonic
Nr art. 9308147 9308245 9308123 9308247 9308246 9308240
Wersja uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

Oil & Gas zmniejszona skuteczność zmniejszona skuteczność ochrona przeciwsłoneczna
wentylacji wentylacji

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, szary antracytowy, limonkowy antracytowy, różowy czarny, czerwony antracytowy, żółty antracytowy, limonkowy

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE

Waga 72 g 72 g 72 g 71 g 71 g 72 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

uvex u-sonic Wymienne szybki
Nr art. 9308248 9308048
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

z nakładką na szybkę (szara, 14%) i paskiem na magnes ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka szary, pomarańczowy

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400 PC szara 14%, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 5-3,1 W1 CE
Wymienne szybki uvex supravision sapphire

PC szara 14 %
ochrona przeciwsłoneczna, UV400
5-3,1 W1 CE

Waga 107 g –
Opakowanie 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex u-sonic

 uvex u-sonic
• kompaktowe, lekkie gogle ochronne gwarantujące pełną widoczność 
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej 
• ergonomiczny kształt z elastycznymi miękkimi komponentami — 

 idealnie pasuje do każdego owalu twarzy

• wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
• mniejszy, jednorodnie rozprowadzony ucisk dla zapewnienia 

 wysokiego komfortu użytkowania
• odciążenie dzięki lekkości

9308048  szybka nakładana
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930250091695009178500

uvex super fit CR
Nr art. 9178500
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (15 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka biały, jasnoniebieski

W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 21 g
Opakowanie 5 szt.

uvex super f OTG CR
Nr art. 9169500
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (15 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka biały, jasnoniebieski

W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwna

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Waga 39 g
Opakowanie 5 szt.

uvex ultrasonic CR
Nr art. 9302500
Wymienna szybka 9302259
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka przezroczysty, biały

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Waga 95 g
Opakowanie 1 szt.

 uvex CR
Okulary ochronne z możliwością sterylizacji w autoklawie, które przewyższą Twoje oczekiwania

 uvex super fit CR
• lekkie okulary ochronne ze składanymi zausz-

nikami, o sportowym fasonie
• doskonała przejrzystość optyczna dzięki 

wyjątkowo cienkim szybkom panoramicznym
• optymalnie aerodynamiczne i pochylone do 

przodu szybki zapewniają najlepszą wentyla-
cję i komfort w okolicy oczu

• wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej 
wadze

 uvex super f OTG CR
• okulary nakładkowe ze składanymi zauszni-

kami, dla osób noszących okulary korekcyjne
• nieograniczone pole widzenia
• miękkie końcówki zauszników zapewniające 

większą wygodę

 uvex ultrasonic CR
• gogle ochronne o sportowym wyglądzie, któ-

re można zakładać na okulary korekcyjne
• możliwa wymiana szybek
• wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
• panoramiczne pole widzenia
• bezuciskowe dopasowanie nawet przy 

długich okresach użytkowania dzięki za-
stosowaniu kombinacji twardych i miękkich 
komponentów

• z silikonowym paskiem

Innowacyjna technologia powle-
kania — okulary ochronne odporne 
na zaparowanie, które można 
sterylizować w autoklawie

Profesjonalna ochrona podczas pracy w laboratoriach, 
klinikach, pomieszczeniach czystych lub przy produkcji 
artykułów spożywczych. Opracowane przez uvex pierwsze 
okulary ochronne odporne na sterylizację w autoklawie, z 
powłoką zapobiegającą zaparowaniu, spełniają szczególne 
wymagania.
Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle 
ochronne. uvex CR oferuje optymalne okulary ochronne do 
każdego zastosowania, specjalnie przystosowane do wielo-
krotnej sterylizacji w autoklawie (15-20 razy po 20 minut w 
temperaturze min. 121°C).

uvex CR — profesjonalne okulary ochronne
spełniające normy higieniczne.
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9302286

9302285

9302275

9302245

9302247

93026009302601

9302281

9302500

uvex ultrasonic
Nr art. 9302245 9302285 9302281 9302275 9302601
Wymienna szybka 9302255 9302255 9302255 – –
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

z neoprenową opaską zmniejszona skuteczność
wentylacji

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary, pomarańczowy czarny, szary czarny, szary antracytowy, limonkowy czarny, czerwony

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
Waga 83 g 83 g 85g 83 g 95 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Nr art. 9302600 9302500 9302247 9302286
Wymienna szybka – 9302259 9302257 9302256
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zmniejszona skuteczność odporność na sterylizację ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
wentylacji w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, szary przezroczysty, biały szary, pomarańczowy czarny, szary

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400 PC brązowa, UV400 PC szara, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE
Waga 95 g 95 g 83 g 83 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex ultrasonic

 uvex ultrasonic
• gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na 

okulary korekcyjne
• wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
• panoramiczne pole widzenia
•  bezuciskowe dopasowanie nawet przy długich okresach użytkowania 

dzięki zastosowaniu kombinacji twardych i miękkich komponentów 

Zastosowanie:
• uvex supravision clean: sterylne środowisko pracy (laboratorium, 

kliniki, pomieszczenia czyste, produkcja żywności)
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9301714

9301716

9301906

9301424

uvex ultravision
Nr art. 9301714 9301906 9301716 9301424
Wymienna szybka 9300517 9300956 9300517 9300517
Wersja wewnętrzna strona odporna wewnętrzna strona odporna Wewnętrzna strona odporna Wewnętrzna strona odporna

na zaparowanie na zaparowanie na zaparowanie na zaparowanie
szeroki nosek, dostosowany do z piankową nakładką z neoprenową opaską
masek przeciwpyłowych

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwna CA bezbarwna CA bezbarwna CA bezbarwna

UV 380 UV 380 UV 380 UV 380
2-1,2 W1 FN CE 2-1,2 W1 FN CE 2-1,2 W1 FN CE 2-1,2 W1 FN CE

Waga 116 g 130 g 118 g 119 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex ultravision CA

 uvex ultravision
• klasyczne gogle ochronne z nieograniczonym polem widzenia
• możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
• dostępne z szybkami z poliwęglanu lub octanu celulozy
• możliwa wymiana szybek

• szybka z poliwęglanu zachowuje wysoką wytrzymałość mechaniczną 
w wysokich temperaturach (B: 120 m/s, T)

• wytrzymałość mechaniczna szybki z octanu celulozy (F: 45 m/s)
• najwyższy komfort dzięki innowacyjnemu systemowi wentylacji pośredniej

Uwaga: 
Szybki z octanu celulozy nie pasują 
do modeli z poliwęglanu i odwrotnie.
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9301815

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605
9301116

9301626

uvex ultravision
Nr art. 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Wymienna szybka – – 9301255 9301255 9301255
Wymienne folie – – – – 9300316
Wersja uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z piankową nakładką z piankową nakładką z odrywanymi foliami, 2 sztuki
Oil & Gas wymienne folie: 9300316

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Waga 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Nr art. 9301815 9301613 9301633
Wymienna szybka 9301255 9301255 9301255 
Wymienne folie – – –
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zamknięta wentylacja górna zamknięta wentylacja zamknięta wentylacja
(gazoszczelna) (gazoszczelna)

materiał ramki odporny
na działanie wysokiej temperatury

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty żółty czerwony

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Waga 131 g 133 g 133 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex ultravision
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9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510

Gogle ochronne z osłoną twarzy Osłona twarzy Osłona twarzy
Nr art. 9301555 9301317 9301318
Wersja gogle ochronne z uvex do wszystkich modeli 9301 z do wszystkich modeli 9301 z

supravision excellence (9301105) szybką PC szybką PC 
z osłoną twarzy (9301318) bez okularów ochronnych bez okularów ochronnych

brak powłoki brak powłoki
Norma EN 166, EN 170 – –
Oprawka szary przezroczysty przezroczysty przezroczysty

W 166 34 BT CE CE CE
Szybka PC bezbarwna – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Waga 212 g 64 g 81 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex ultravision faceguard · gogle ochronne uvex zakładane na hełm

 uvex ultravision faceguard
• połączenie gogli ochronnych z osłoną twarzy
• całkowicie osłania oczy i twarz
• 9301555 lub 9301318: Mechanizm składa-

nia umożliwia podnoszenie osłony podczas 
pracy zależnie od potrzeb, np. rozmawianie, 
picie itp.

 uvex ultrasonic i uvex ultravision do montażu na hełmie
• gogle ochronne do noszenia razem z hełmem 

i ochronnikami słuchu uvex K1H lub uvex K2H 
(ochronniki słuchu niedołączone do zestawu)

• do zamontowania uvex ultravision lub uvex 
ultravision bez ochronników słuchu wymaga-
ne są dodatkowe adaptery (9924010)

gogle ochronne: 
9301105

uvex ultrasonic uvex ultrasonic Adapter
Nr art. 9302510 9301544 9924010
Wersja uvex supravision extreme wewnętrzna strona odporna adapter do montażu

zmniejszona skuteczność wentylacji na zaparowanie bez ochronników słuchu
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary szary przezroczysty

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Szybka PC bezbarwna CA bezbarwna

UV400 UV 380
2C-1,2 W1 BKN CE 2-1,2 W1 FN CE

Waga 121 g 132 g –
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 para
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9307375

9307365

9307276

94057149305514

9305714

uvex 9405
Nr art. 9405714
Wymienna szybka 9400517
Wersja wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty

W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwna

UV 380
2C-1,2 W1 FN CE

Waga 84 g
Opakowanie 1 szt.

uvex 9305
Nr art. 9305514 9305714
Wersja wewnętrzna strona odporna wewnętrzna strona odporna

na zaparowanie na zaparowanie
gumowy pasek tekstylny pasek

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwna CA bezbarwna 

UV 380 UV 380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Waga 95 g 91 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt.

Gogle ochronne
 uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

 uvex carbonvision 
• małe gogle o najlepszych właściwościach ochronnych
• niewielka waga - tylko 46 gramów
• dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
• wąska ramka o wysokiej wytrzymałości mechanicznej (B: 120 m/s)

 uvex 9405
• klasyczne gogle ochronne z szybką z octanu celulozy 

i wentylacją na całym obwodzie
• wytrzymałość mechaniczna F: 45 m/s

 uvex 9305
• klasyczne gogle ochronne z szybką z octanu celulozy 

i wentylacją na całym obwodzie
• wytrzymałość mechaniczna F: 45 m/s

uvex carbonvision
Nr art. 9307375 9307365 9307276
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision

extreme extreme extreme
z neoprenową opaską ochrona

przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, szary czarny, szary czarny, szary

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC szara

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE 

Waga 46 g 51 g 46 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt. 1 szt.
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Ochrona podczas prac spawalniczych

Nowa generacja spawalniczych okularów ochronnych — z 
szybką w szarym odcieniu i zróżnicowanymi stopniami ochrony. 
Innowacyjna technologia niezawodnie chroni przed promienio-
waniem UV i podczerwienią oraz umożliwia perfekcyjne rozpo-
znawanie kolorów dzięki fi ltrom przeciwsłonecznym uvex. 

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowaniu 
wewnętrznej strony szybki. Natomiast odporna na zarysowa-
nia powłoka zewnętrznej strony szybki minimalizuje uszkodze-
nia wyrządzane przez iskry spawalnicze. 

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowaniem 
i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkownicy chęt-
nie noszą je podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elek trycznym.

Filtr IR/UV dla  większego 
bezpieczeństwa

Filtry 
przeciwsłoneczny/

antyrefl eksyjny

Oznaczenie K i N 
szybek z powłoką uvex 
infradur plus

Szybki zabarwione 
na szaro zapewniają 
większą ochronę przed 
uderzeniami niż typo-
we szybki zabarwione 
na zielono.

Perfekcyjne rozpo-
znawanie kolorów

Wszystkie artykuły z szybką z tworzy-
wa sztucznego przeznaczone do prac 
spawalniczych chronią zarówno przed 
promieniowaniem UV i IR, jak i olśnieniem.

Uwaga — produkty te nie zapewniają 
ochrony przed promieniowaniem lase-
rowym!

Nasi specjaliści udzielają informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i facho-
wych porad w kwestii wyboru okularów 
przeciwlaserowych. 

   
Kontakt pod numerem 
telefonu +48 77 482 62 58.

Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Spawanie autogeniczne / gazowe

Klasa ochrony Zastosowanie

1,7 Dla pomocników spawacza, zatrzymuje promieniowanie UV i jasne światło rozproszone

2 Lekkie cięcie palnikiem gazowym

3 Odrdzewianie płomieniem, cięcie palnikiem gazowym, lekkie spawanie metali

4 Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu do 70 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu do 900 l/ h, 
spawanie staliwa i żeliwa szarego, lekkie spawanie metali

5 Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 70–200 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h

6 Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 200–800 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h

uvex-laservision.com
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9160041

9160043

9178041 9178043

9160045

uvex i-vo
Nr art. 9160041 9160043 9160045
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara  PC szara  PC szara  

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Waga 33 g 33 g 33 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex super fit
Nr art. 9178041 9178043
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara  PC szara  

UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex i-vo · uvex super fit

 uvex i-vo
• funkcjonalne spawalnicze okulary ochronne z 

regulacją zauszników
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 

filtrom przeciwsłonecznym uvex
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu 

dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie 
zauszników i regulacja ich długości umożli-
wiają indywidualne dopasowanie do każdego 
owalu twarzy

• miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie 
komponenty w części nosowej i czołowej 
zapewniają wygodne i bezuciskowe dopaso-
wanie

• kształt szybek nie ogranicza pola widzenia

 uvex super fit 
• lekkie spawalnicze okulary ochronne ze skła-

danymi zausznikami, o sportowym fasonie
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 

filtrom przeciwsłonecznym uvex
• miękki, regulowany nosek
• optymalnie aerodynamiczne i pochylone do 

przodu szybki zapewniają najlepszą wentyla-
cję i komfort w okolicy oczu

• wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej 
masie wynoszącej tylko 21 gramów
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9164143

9164144

9164146

9164145

9164141 

uvex astrospec 2.0
Nr art. 9164141 9164143 9164144 9164145 9164146
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara PC szara PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 4 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE 6 W1 FTKN CE

Waga 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex astrospec 2.0

 uvex astrospec 2.0
• nowa wersja najpopularniejszych okularów ochronnych uvex astrospec
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecz-

nym uvex
• panoramiczna szybka z poliwęglanu ze zintegrowaną ochroną boczną 

dla zapewnienia maksymalnej osłony okolicy oczu
• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja 

zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy 

• system wentylacyjny uvex z uszczelnieniem typu labiryntowego zwięk-
sza komfort oczu

• miękki, regulowany mostek i miękkie, zapobiegające zsuwaniu się 
końcówki zauszników (uvex duo component technology) zapobiegają 
uciskaniu

• łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej składanej konstrukcji
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9180141

9180143

9180144

9180145

9180146

uvex futura
Nr art. 9180141 9180143 9180144 9180145 9180146
Wersja uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC szara PC szara PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTK CE 3 W1 FTK CE 4 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE 6 W1 FTK CE

Waga 49 g 49 g 49 g 49 g 49 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex futura

 uvex futura 
• klasyczne spawalnicze okulary ochronne zapewniające szerokie pole 

widzenia
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsło-

necznym uvex

• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: różne kąty 
nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidu-
alne dopasowanie do każdego owalu twarzy

• miękkie końcówki zauszników Duoflex
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9116041 9116043

9116044

9116045

9116046

uvex 9116
Nr art. 9116041 9116043 9116044 9116045 9116046
Wersja uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Szybka PC szara PC szara PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTK CE 3 W1 FTK CE 4 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE 6 W1 FTK CE

Waga 27 g 27 g 27 g 27 g 27 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex 9116

 uvex 9116
• kompaktowe, szczelnie dopasowanie, spawalnicze okulary ochronne z 

anatomicznie uformowanymi noskami
• kształt oprawki zapewnia ochronę  boczną i osłonę łuku brwiowego
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsło-

necznym uvex
• specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed cząstkami 

od spodu

• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupo-
ziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy

• regulowane miękkie końcówki zauszników 
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9104041 9104043

9104044

9104045 9104046

uvex 9104
Nr art. 9104041 9104043 9104044 9104045 9104046
Wymienna szybka flip-up 9104081 9104083 9104084 9104085 9104086
Wersja uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus

z podnoszonym i z podnoszonym i z podnoszonym i z podnoszonym i z podnoszonym i
łatwym w wymianie filtrem łatwym w wymianie filtrem łatwym w wymianie filtrem łatwym w wymianie filtrem łatwym w wymianie filtrem

Norma EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Szybka PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna PC bezbarwna

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE 2-1,2 W1 FKN CE

Dodatkowa szybka PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR
uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE uvex infradur, 3 W1 FTK CE uvex infradur, 4 W1 FTK CE uvex infradur, 5 W1 FTK CE uvex infradur, 6 W1 FTK CE
klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6

Waga 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

 uvex 9104
• kompaktowe, szczelnie dopasowanie, spawalnicze okulary ochronne z 

anatomicznie uformowanymi noskami
• kształt oprawki zapewnia ochronę  boczną i osłonę łuku brwiowego
• z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecz-

nym uvex

• specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed cząstkami 
od spodu

• niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupo-
ziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy

• regulowane miękkie końcówki zauszników

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex 9104 
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9169541 9169543 9169545

9161141 9161143 9161144

9161145 9161146 

uvex 9161
Nr art. 9161141 9161143 9161144 9161145 9161146
Wersja uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 4 klasa ochrony spawalniczej 5 klasa ochrony spawalniczej 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC szara PC szara PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FT CE 3 W1 FT CE 4 W1 FT CE 5 W1 FT CE 6 W1 FT CE

Waga 46 g 46 g 46 g 46 g 46 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex super f OTG
Nr art. 9169541 9169543 9169545
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 1,7 klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szara PC szara PC szara 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Waga 39 g 39 g 39 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
 uvex 9161 · uvex super f OTG

 uvex super f OTG 
• spawalnicze okulary nakładkowe ze składa-

nymi zausznikami przeznaczone dla osób 
noszących okulary korekcyjne

• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 
filtrom przeciwsłonecznym uvex

• nieograniczone pole widzenia
• końcówki zauszników z miękkiego i elastycz-

nego materiału, który poprawia komfort i 
zapobiega ześlizgiwaniu się okularów

 uvex 9161
• spawalnicze okulary nakładkowe przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
• niezawodna ochrona dzięki idealnemu dopasowaniu: regulowana długość zauszników 

pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
• nieograniczone pole widzenia
• bezuciskowe mocowanie dzięki zausznikom uvex Duoflex
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9302043

9302045

9301145

uvex ultrasonic
Nr art. 9302043 9302045
Wymienna szybka flip-up 9302083 9302085
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z podnoszonym i łatwym z podnoszonym i łatwym
w wymianie filtrem w wymianie filtrem

Norma EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwna, UV400 PC bezbarwna, UV400

2-1,2 W1 BKN CE 2-1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa szybka PC szara, UV400 + IR PC szara, UV400 + IR

uvex infradur, 3 W1 CE uvex infradur, 5 W1 FTK CE
klasa ochrony spawalniczej 3 klasa ochrony spawalniczej 5

Waga 123 g 123 g
Opakowanie 1 szt. 1 szt.

uvex ultravision
Nr art. 9301145
Wersja uvex infradur plus

klasa ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169
Oprawka czarny

W 166 3 BT CE
Szybka PC szara

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Waga 131 g
Opakowanie 1 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

 uvex ultrasonic flip-up 
• spawalnicze gogle ochronne o sportowym 

wyglądzie, które można zakładać na okulary 
korekcyjne

• możliwa wymiana szybek
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 

filtrom przeciwsłonecznym uvex
• z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
• wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
• panoramiczne pole widzenia
• bezuciskowe dopasowanie nawet przy 

długich okresach użytkowania dzięki za-
stosowaniu kombinacji twardych i miękkich 
komponentów

 uvex ultravision 
• klasyczne spawalnicze gogle ochronne z 

nieograniczoną widocznością na boki
• możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
• perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki 

filtrom przeciwsłonecznym uvex
• najwyższy komfort dzięki pośredniemu syste-

mowi wentylacji 
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9973101 9963004

9970005
99630009972101

9971000 99630019972103

 Płyn do czyszczenia 
uvex
• uwaga:

nie pasuje do stacji do czyszcze-
nia okularów uvex (9970005 i 
9970002)

• uwaga:
akcesoria do 997002

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972101
Spis treści 500 ml
Opakowanie sztuka

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972100
Spis treści 500 ml
Opakowanie sztuka

Pompka z tworzywa sztucznego
Nr art. 9973100
Opakowanie sztuka

Uchwyt ścienny
Nr art. 9963001
Opakowanie sztuka

Nawilżane chusteczki uvex
Nr art. 9963000
Opakowanie sztuka

Akcesoria
Akcesoria czyszczące uvex

 Stacja do czyszczenia okularów uvex
• w zestawie
 2 x 9971000
 1 x 9972103
 1 x 9973101

Pompka z tworzywa sztucznego
• do płynu do czyszczenia uvex  
 9972103

Płyn do czyszczenia uvex
• płyn do czyszczenia w butelce 500 ml
• nadaje się do wszystkich szybek

Papier do czyszczenia
• możliwość noszenia na okula-

rach korekcyjnych
• około 700 arkuszy
• właściwości antystatyczne
• do wszystkich szybek okularów 

uvex 

Magnetyczny uchwyt ścienny
• dla łatwego mocowania stacji 

do czyszczenia okularów uvex 
(9970005)

 Nawilżane chusteczki 
czyszczące uvex
• 100 sztuk w kartonowym opa-

kowaniu
• bez zawartości silikonu
• nie posiadają właściwości anty-

statycznych
• pakowane pojedynczo
• do wszystkich szybek okularów 

uvex

Stacja do czyszczenia okularów uvex
Nr art. 9970005
Opakowanie sztuka

Pompka z tworzywa sztucznego
Nr art. 9973101
Opakowanie sztuka

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972103
Spis treści 500 ml
Opakowanie sztuka

Papier do czyszczenia
Nr art. 9971000
Opakowanie sztuka

Magnetyczny uchwyt ścienny
Nr art. 9963004
Opakowanie sztuka

• uchwyt ścienny do nawilżanych 
chusteczek z akcesoriami mon-
tażowymi w zestawie

Akcesoria kompatybilne ze stacją do czyszczenia 
uvex 9970002
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9957503

9972130

9957502

Stojak ekspozycyjny uvex
Nr art. 9957503
Opakowanie sztuka

Ściereczka uvex z mikrofibry
Nr art. 9972130
Opakowanie 5 szt. w woreczku

uvex SECU Box
Nr art. 9957502
Opakowanie sztuka

Akcesoria
Stojak ekspozycyjny uvex · Ściereczka 

uvex z mikrofibry · uvex SECU Box

 Ściereczka uvex z mikrofibry
• do czyszczenia szybek okularów

 Stojak ekspozycyjny uvex
• z wbudowanym lusterkiem
• na cztery pary okularów z zausznikami i jedne gogle

 uvex SECU Box
• futerał do montażu naściennego
• do okularów i gogli ochronnych: 

2 pary gogli lub
3 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli i 2 pary okularów z zausznikami
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9954600

9954500

9954501

Etui na okulary uvex
Nr art. 9954600
Opakowanie 1 szt.

Etui na okulary uvex
Nr art. 9954500
Opakowanie 1 szt.

Etui na okulary uvex
Nr art. 9954501
Opakowanie 1 szt.

Akcesoria
Etui na okulary uvex

 Etui na okulary uvex
• twarde etui w nowoczesnym 

stylu
• wyjątkowo mocna konstrukcja 

odporna na działanie czynników 
zewnętrznych

• miękko wyściełane wnętrze
• szlufka na pasek
• praktyczny karabińczyk
• specjalnie zaprojektowane z 

myślą o okularach mocnym 
wygięciu (np. uvex i-vo) 

 Etui na okulary uvex
• wyjątkowo wytrzymałe etui
• wzmocniony zamek błyskawicz-

ny
• szlufka na pasek
• dodatkowe miejsce na wymienne 

szybki
• do wszystkich okularów ochron-

nych uvex 

 Etui na okulary uvex
• etui na gogle z zamkiem błyska-

wicznym i szlufką na pasek
• bardzo wytrzymałe i duże
• dodatkowe miejsce na wymienne 

szybki
• do okularów i gogli 
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6118002

9954650

9954355

9954360

9954326

Etui na okulary uvex
Nr art. 6118002
Opakowanie 1 szt.

Etui uvex z mikrofibry
Nr art. 9954355
Opakowanie 1 szt.

Torba uvex
Nr art. 9954326
Opakowanie zbiorcze 1 szt.

Etui na okulary uvex
Nr art. 9954650
Opakowanie 5 szt.

Etui uvex z mikrofibry
Nr art. 9954360
Opakowanie 1 szt.

Akcesoria
Etui na okulary uvex · Torba uvex

 Etui na okulary uvex
• elastyczne etui wykonane z 

wytrzymałego nylonu
• możliwość poszerzenia za 

 pomocą bocznego zamka 
błyska wicznego

• indywidualnie regulowane 
 zapięcie na rzep

• ze szlufką na pasek
• do wszystkich okularów 

 ochronnych

 Etui na okulary uvex
• elastyczne etui wykonane z 

wytrzymałego nylonu
• indywidualnie regulowane 

 zapięcie na rzep
• ze szlufką na pasek
• do gogli

 Etui uvex z mikrofibry
• eleganckie etui z mikrofibry
• na okulary uvex

• eleganckie etui z mikrofibry
• na gogle i okulary na okulary

 Torba uvex
• elastycznie regulowane (za 

pomocą rzepa) kieszenie
• nadaje się również do gogli
• liczba miejsc na okulary z zausz-

nikami: 12 szt. (3x4)

• kolor: czarny
• pasek na ramię o regulowanej 

długości
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9958003

9958017

9958020

9958009

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9958017
Opakowanie 1 szt.

Pasek uvex
Nr art. 9958003
Opakowanie 1 szt.

Pasek uvex pheos
Nr art. 9958020
Opakowanie 1 szt.

Sznurek do okularów uvex i-3
Nr art. 9958009
Opakowanie 1 szt.

Akcesoria
Sznurki do okularów uvex · Paski uvex

 Sznurek do okularów uvex
• pasuje do wszystkich okularów 

z zausznikami uvex (z wyjątkiem 
zauszników duoflex)

• indywidualna regulacja szero-
kości za pomocą pokrętła

 Pasek uvex
• płynna regulacja
• bez zawartości metalu

 Pasek uvex pheos
• do montażu na modelach uvex 

pheos i uvex pheos s 
• bez zawartości metalu
• indywidualna regulacja szerokości

Patrz strona 31, 32

 Sznurek do okularów uvex i-3
•  sznurek do okularów uvex i-3 i 

uvex i-3 s

Patrz strona 34, 35
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9959003

9959002
9958023

9959004

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959004
Opakowanie 1 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959003
Opakowanie 25 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959002
Opakowanie 10 szt.

Pasek uvex x-fit
Nr art. 9958023
Opakowanie 1 szt.

Akcesoria
Sznurki do okularów uvex · Paski uvex

 Sznurek do okularów uvex
• bez zawartości metalu
• indywidualna regulacja szero-

kości

 Sznurek do okularów uvex
• indywidualna regulacja szero-

kości

 Sznurek do okularów uvex
• do wszystkich okularów z zausz-

nikami uvex

 Pasek uvex x-fit
• do montażu na uvex x-fit i x-fit pro
• indywidualna regulacja szero-

kości
• bez zawartości metalu

Patrz strona 25
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Tabela kompatybilności sznurków i etui

kompatybilny niekompatybilny

Model Nazwa

Sznurki / paski Etui
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9104 uvex 9104 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 
pa

ry
 g

og
li 

lu
b 

3
–4

 p
ar

y 
ok

ul
ar

ów
 z

 z
au

sz
ni

ka
m

i l
ub

1 
pa

ra
 g

og
li 

+ 
2 

pa
ry

 o
ku

la
ró

w
 z

 z
au

sz
ni

ka
m

i

9116 uvex 9116 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9134 uvex meteor ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9155 uvex mercury ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9159 uvex winner ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9160 uvex i-vo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9161 uvex 9161 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec 2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super f OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9172 uvex super g ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fi t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9180 uvex futura ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9183 uvex i-5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9188 uvex cybric ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9188 uvex cyberguard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex i-3 / i-3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos / pheos s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos guard / s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9193 uvex sportstyle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9194 uvex i-works ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9195 uvex skyper ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9197 uvex skyper sx2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9198 uvex pheos cx2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fi t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fi t pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9231 uvex polavision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9301 uvex ultravision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9302 uvex ultrasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9305 uvex 9305 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9307 uvex carbonvision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9308 uvex u-sonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9309 uvex pheos cx2 sonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9320 uvex megasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Zastosowanie
Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne Zagrożenie chemiczne Zagrożenia optyczne

Obszar roboczy Model okularów Materiał szybek Zabarwienie szybek Powłoka

Precyzyjne prace mechaniczne okulary PC bezbarwna uvex supravision AR (antyodblaskowe)
uvex supravision excellence

Prace montażowe okulary PC bezbarwna uvex supravision excellence

Szlifowanie
Obsługa szlifi erki kątowej

okulary
gogle ochronne

PC bezbarwna uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Obsługa tokarki i frezarki okulary PC bezbarwna uvex supravision excellence

Środowisko zapylone gogle ochronne PC bezbarwna uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Czyszczenie odlewów gogle ochronne PC bezbarwna uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Rolnictwo i leśnictwo okulary PC bezbarwna
bursztynowa
szara 23%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Laboratoria okulary
gogle ochronne

PC 
CA bezbarwna uvex supravision sapphire

uvex supravision excellence

Praca przy kwasach i nośnikach 
galwanicznych

gogle ochronne PC
CA bezbarwna uvex supravision excellence

uvex supravision extreme

Zgrzewanie punktowe
Lutowanie
Spawanie gazowe
Cięcie palnikiem gazowym
Asystowanie spawaczowi
Odlewanie metali
Prace przy piecu tyglowym

okulary
gogle ochronne

PC ochrona podczas 
prac spawalniczych

uvex infradur 
uvex infradur plus

Warunki zewnętrzne — oślepiające 
światło

okulary PC szara
brązowa
srebrna lustrzana

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Platformy wiertnicze/ 
transport morski

okulary PC variomatic
polavision

uvex supravision variomatic
uvex polavision

Sine oświetlenie, rozbłyski okulary PC CBR 65 
srebrna lustrzana 53%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Zmienne warunki oświetleniowe okulary PC bezbarwna uvex supravision AR (antyodblaskowe)

Warunki sterylne okulary
okulary na okulary

PC bezbarwna uvex supravision CR

Oil & Gas okulary
okulary na okulary
gogle ochronne

PC bezbarwna uvex supravision plus

Osoby odwiedzające zakłady okulary
okulary na okulary

PC bezbarwna uvex supravision excellence
uvex supravision sapphire
niepowlekane
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Środki ochrony wzroku
Zestawienie
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9104 uvex 9104 Okulary spawalnicze 5 szt. ■ ■ 63

9104 uvex 9104 Wymienna szybka flip-up 5 szt. ■ 63

9116 uvex 9116 Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 62

9134 uvex meteor Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 42

9137 uvex ceramic Okulary z pełną oprawką metalową 5 szt. ■ 44

9155 uvex mercury Okulary z pełną oprawką metalową 5 szt. ■ 44

9159 uvex winner Okulary z pełną oprawką metalową 5 szt. ■ ■ 44

9160 uvex i-vo Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 40

9160 uvex i-vo Wymienne szybki 5 szt. ■ ■ 40

9160 uvex i-vo Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 59

9161 uvex 9161 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 46

9161 uvex 9161 Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 64

9164 uvex astrospec 2.0 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ 37

9164 uvex astrospec 2.0 Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 60

9169 uvex super OTG Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 46

9169 uvex super f OTG Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 47

9169 uvex super f OTG Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 1 szt. ■ 47

9169 uvex super f OTG Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego UV 525 5 szt. ■ 47

9169 uvex super f OTG CR Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 52

9169 uvex super f OTG Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 64

9172 uvex super g Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 38

9172 uvex super g Wymienne szybki 5 szt. ■ 38/39

9175 uvex skyguard NT Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 43

9178 uvex super fit Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 39

9178 uvex super fit ETC Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 39

9178 uvex super fit CR Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 39/52

9178 uvex super fit Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 59

9180 uvex futura Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 42

9180 uvex futura Wymienne szybki 5 par ■ ■ 42

9180 uvex futura Okulary spawalnicze 5 szt. ■ 61

9183 uvex uvex i-5 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 23

9188 uvex cybric Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 42

9188 uvex cyberguard Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ 42

9190 uvex i-3/uvex i-3s Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ ■ 34/35

9190 uvex i-3 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego sztuka ■ 34

9190 uvex i-3 Wymienne szybki 5 szt. ■ 34

9192 uvex pheos/uvex pheos s Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ 31/32

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Wariant uvex pheos z paskiem 4 szt. ■ 32

9192 uvex pheos/uvex pheos s Dodatkowa oprawka 5 szt. 32

9193 uvex sportstyle Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ ■ 29

9193 uvex sportstyle Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 1 szt. ■ 29

9194 uvex i-works Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 36

9195 uvex skyper Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 41

9195 uvex skyper Wymienne szybki 5 szt. ■ 41

9197 uvex skyper sx2 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 41

9198 uvex pheos cx2 Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ ■ 30

9199 uvex x-fit Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 27
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9199 uvex x-fit pro Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 25

9199 uvex x-fit pro (bez suwaka) Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 25

9231 uvex polavision Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego 1 szt. ■ 43

9301 uvex ultravision Gogle ochronne 1 szt. ■ ■ ■ 54/55

9301 uvex ultravision Wymienne szybki 1 szt. ■ ■ 55

9300 uvex ultravision Wymienne folie 1 szt. 55

9301 uvex ultravision faceguard Gogle ochronne 1 szt. ■ 56

9301 uvex ultravision Gogle ochronne z mocowaniem na hełm 1 szt. ■ 56

9301 uvex ultravision Osłona twarzy 1 szt. ■ 56

9301 uvex ultravision Spawalnicze gogle ochronne 1 szt. ■ 65

9302 uvex ultrasonic Gogle ochronne 1 szt. ■ ■ 53

9302 uvex ultrasonic Wymienne szybki 1 szt. ■ 53

9302 uvex ultrasonic Gogle ochronne z mocowaniem na hełm 1 szt. ■ 56

9302 uvex ultrasonic CR Gogle ochronne 1 szt. ■ 52

9302 uvex ultrasonic flip-up Spawalnicze gogle ochronne 1 szt. ■ ■ 65

9302 uvex ultrasonic flip-up Wymienne szybki 1 szt. ■ 65

9305 uvex 9305 Gogle ochronne 1 szt. ■ 57

9307 uvex carbonvision Gogle ochronne 1 szt. ■ 57

9308 uvex u-sonic Gogle ochronne 1 szt. ■ ■ ■ 51

9308 uvex u-sonic Wymienne szybki 1 szt. ■ 51

9309 uvex pheos cx2 sonic Gogle ochronne 1 szt. ■ 50

9320 uvex megasonic Gogle ochronne 1 szt. ■ 49

9405 uvex 9405 Gogle ochronne 1 szt. ■ 57

9405 uvex 9405 Wymienne szybki 1 szt. ■ 57

6118 Etui na okulary 1 szt. 69

9972 Ściereczka z mikrofibry woreczek 67

9954 Etui na okulary 1 szt. 68/69

9954 Torba 1 szt. 69

9954 Etui z mikrofibry 5 szt. 69

9957 Stojak ekspozycyjny sztuka 67

9957 SECU-Box sztuka 67

9958 uvex x-fit/x-fit pro Comfort Slider woreczek 
(5 par) 27

9958 Sznurek do okularów 5 szt. 70

9958 Pasek 1 szt. 70

9958 uvex pheos/uvex pheos s Pasek 1 szt. 32/70

9958 uvex i-3/uvex i-3s Sznurek do okularów 1 szt. 35/70

9958 uvex x-fit/x-fit pro Pasek 1 szt. 25/71

9959 Sznurek do okularów 5/1 szt. 71

9963 Nawilżane chusteczki sztuka 66

9963 Uchwyt ścienny sztuka 66

9963 Magnetyczny uchwyt ścienny sztuka 66

9970 Stacja do czyszczenia okularów sztuka 66

9971 Opakowanie uzupełniające papieru do czyszczenia sztuka 66

9972 Płyn do czyszczenia sztuka 66

9973 Pompka z tworzywa sztucznego sztuka 66

9999 uvex x-fit/x-fit pro uvex LED mini light z adapterem
(do montażu po lewej i prawej stronie) sztuka 25
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laservision
Innowacyjne rozwiązania chroniące przed promieniowaniem laserowym

Okulary przeciwlaserowe i okna ochronne
Ze względu na właściwości fi zyczne promieniowania laserowego stanowi ono 
wysokie zagrożenie, zwłaszcza dla oczu. W związku z tym obowiązujące normy 
ochrony przed promieniowaniem laserowym (EN 207 i EN 208) oraz przepisy 
krajowe (OStrV i TROS) nakazują noszenie specjalnych okularów przeciwlase-
rowych.
Ochronne okulary przeciwlaserowe wyposażone w szybki ze specjalną powłoką 
lub szybki pochłaniające promieniowanie laserowe ze szkła lub tworzywa 
sztucznego stanowią główny element oferty produktów laservision. Mamy w tej 
dziedzinie ponad 30 lat doświadczenia technicznego. Oferujemy również szeroki 
wybór szklanych i plastikowych fi ltrów (zgodnych z EN 60825-4) do stosowania 
w oknach instalowanych w obudowach maszyn, ścianach działowych i kurtynach.

Ekrany
Inną formą ochrony przed promieniowaniem laserowym są wielkopowierzch-
niowe ekrany, które osłaniają osoby potencjalnie narażone na promieniowanie 
lasera. Takimi ekranami przeciwlaserowymi są np. kabiny, kurtyny, ściany dzia-
łowe lub trwałe ściany zamontowane na stałe. laservision oferuje standardowe 
i indywidualne systemy ekranowania spełniające wymagania obowiązujących 
norm. Z powodu dużej liczby dostępnych materiałów i rozwiązań dotyczących 
ochrony przeciw promieniowaniu laserowemu, doradzamy naszym klientom w 
zakresie wyboru najlepszego rozwiązania.

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: Tel.: +48 77 48 82 62 58 
e-mail: uvex@uvex-integra.pl uvex-laservision.com


