
Odzież robocza
Odzież ochronna
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Odzież robocza uvex 
Zrównoważony rozwój

Długa żywotność produktów
W przeciwieństwie do trendu fast fashion naszym celem jest opracowywanie 

produktów o długiej żywotności przy jednoczesnej ochronie zasobów. Dlatego 
szczególnie istotna jest dla nas wysoka jakość materiałów i zastosowanych 
dodatków. Z tego względu weryfikujemy zgodność naszej odzieży roboczej 

ze standardami jakości uvex. Regularnie testujemy ją w wewnętrznym 
laboratorium kontroli tekstyliów pod kątem obciążenia mechanicznego 
takiego jak wytrzymałość na rozdzieranie i ścieranie oraz odporność 

materiału na pranie. Możliwość prania potwierdzamy w 
zewnętrznych laboratoriach piorących i oznaczamy nasze 

produkty w katalogu symbolem WG. Jesteśmy 
przekonani, że te działania mają pozytywny 

wpływ na ochronę zasobów i znacznie 
wydłużają żywotność 

produktu.

Od ponad 90 lat produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chro-
niące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy.
Kto chce chronić ludzi, musi wziąć na siebie odpowiedzialność. 
Dokładnie z tego powodu powstało zobowiązanie do działania w sposób 
zrównoważony, ekonomiczny i odpowiedzialny społecznie.
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Protecting People
STANDARD 100 OEKO-TEX® – lista substancji szkodliwych uvex

Zgodnie z naszą misją „protecting people” przykładamy dużą wagę do tego, aby 
nasze produkty były ekologiczne i nieszkodliwe dla człowieka. Oznaczenie 

STANDARD 100 OEKO-TEX® stanowi gwarancję, że nasze produkty zostały 
sprawdzone pod kątem substancji szkodliwych dla zdrowia. Od materiału 

wierzchniego poprzez elementy akcesoriów aż do najmniejszego zatrzasku lub 
etykiety – podczas projektowania zwracamy uwagę na to, aby każdy 

pojedynczy element posiadał certyfikat zgodnie z normą STANDARD 100 
OEKO-TEX®, by na zakończenie otrzymał go cały produkt. 

Oprócz normy OEKO-TEX nasze materiały spełniają wytyczne listy 
substancji szkodliwych wg. uvex, która przewyższa regulacje 
ustawowe. Z tego powodu nasze produkty są testowane pod 

kątem niebezpiecznych substancji, takich jak np. PFC 
(perfluorowęglowodory), pestycydy, metale ciężkie lub 

też fenole, ponieważ ochrona człowieka i 
obniżenie zanieczyszczenia środowiska 

są dla nas bardzo istotne.

Materiały ekologiczne
Tencel®

Bardzo ważną kwestią jest również wybór stosowanych materiałów. Z tego 
powodu w naszej produkcji t-shirtów wykorzystujemy Tencel® – włókno naturalne 

pozyskiwane z drewna bukowego i eukaliptusowego. Drewno pochodzi ze 
zrównoważonej gospodarki leśnej. Uprawa odbywa się w sposób chroniący 

zasoby, co oznacza: brak dodatkowego nawadniania, brak stosowania 
pestycydów.

PES z recyklingu
Aby chronić wartościowe zasoby, stosujemy m.in. poliester z 

recyklingu, który jest wytwarzany z plastikowych butelek. W tym 
celu butelki są przetapiane i powstają z nich nowe włókna, 
które są wykorzystywane do produkcji naszych materiałów. 

Przetwarzanie poliestru z recyklingu zmniejsza naszą 
zależność od ropy naftowej i redukuje ilość 

odpadów.

Kompetencje producenta
W przeciwieństwie do utrzymującego się trendu w branży tekstylnej, 
który zmierza do całkowitego importu, uvex niezmiennie stawia na 
produkty wyprodukowane w Europie. Projektowanie, rozwój, zakup 
materiałów i produkcja są naszym obowiązkiem jako producentów. 

Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że wysokie 
wymagania firmy uvex dotyczące jakości będą konsekwentnie 

wdrażane. Ponadto dzięki członkostwu w amfori BSCI* 
bierzemy odpowiedzialność za ciągłe ulepszanie warunków 

życia i pracy na każdym etapie – od produkcji aż do 
końcowego produktu. Krótsze drogi transportowe, 

mniejsza emisja CO2 i szybsza dostępność 
naszych produktów, to kolejne powody 

dla których zaopatrujemy się 
w Europie. 

TENCEL ® to zarejestrowana marka Lenzing Gruppe.
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex

uvex-safety.com

Kolekcja uvex 26
Uczucie dumy, że zrobiliśmy wszystko 
dla dobrej sprawy

Od 1926 r. uvex chroni ludzi podczas pracy, 
uprawiania sportu i w czasie wolnym. Modne 
kolory i specjalne materiały Kolekcji 26 pokazują, 
jak dobrze łączymy odzież roboczą i krój ubrań 
noszonych w czasie wolnym.

Dla niej i dla niego.
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com
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Kolekcja uvex 26

Czapka beanie
Nr art. 8835800 ●●  szafranowy,

●● granatowy
uniwersalny

Materiał:  60% bawełna, 40% akryl, ok. 135 g/m²

�����
Opis: • czapka dwustronna w kolorze szafranowym i granato-
wym • miękka i przyjemna dla skóry • chroni przed zimnem 
• standard 100 OEKO-TEX®

Kurtka przeciwdeszczowa męska
Nr art. 88354 ●●  szafranowy S do 4XL

Materiał:  100% poliester z recyklingu, ok. 110 g/m²

�����
Opis: • lekka i funkcjonalna • zajmuje mało miejsca po 
spakowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur 
przeciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise” • stan-
dard 100 OEKO-TEX®

Spodnie funkcyjne męskie
Nr art. 88350 ●●  czarny 42 do 64, 

90 do 110

Materiał:  92% poliamid, 8% elastan ok. 178 g/m²

����	
Opis: • stylowe i wyjątkowo lekkie • warstwa zewnętrzna od-
porna na ścieranie • warstwa wewnętrzna szczotkowana, 
• krój chino z inteligentną konstrukcją kroju 3D • kieszenie za-
pinane na zamek błyskawiczny • standard 100 EKO-TEX®

Koszulka polo damska
Nr art. 88362 
Nr art. 88363

●●  czarny
●●  jagodowy

XS do 3XL

Materiał:  70% bawełna, 30% poliester pika ok. 200 g/m²

�����
Opis: • mieszanka materiałów i taliowany krój • schludny wygląd • 
standard 100 OEKO-TEX®

Dzianinowy sweter męski
Nr art. 88356 ● grafitowy S do 4XL

Materiał:  100% bawełna, ok. 280 g/m²

�����
Opis: • z dzierganą kieszenią na piersi • materiał miękki i 
przyjemny dla skóry • schludny wygląd • standard 100 
OEKO-TEX®
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Kurtka przeciwdeszczowa damska
Nr art. 88355 ●●  szafranowy XS do 3XL

Materiał:  100% poliester z recyklingu, ok. 110 g/m²

�����
Opis: • lekka i funkcjonalna, zajmująca mało miejsca po spa-
kowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur prze-
ciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise” • standard 100 
OEKO-TEX®

Parka damska
Nr art. 88353 ●●  granatowy XS do 3XL

Materiał:  Materiał zewnętrzny 100% nylon
Podszewka: 100% poliester, ok. 170 g/m²

����	
Opis: • ogrzewająca a jednocześnie wiatroszczelna i wodo-
odporna • schludny, miejski wygląd • watowanie dla opty-
malnej izolacji termicznej • wstępnie uformowany, taliowany 
krój dla maksymalnej swobody ruchów •  kieszenie z zam-
kiem błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX®

Parka męska
Nr art. 88352
Nr art. 88323

●●  granatowy
●●  oliwkowy

S do 4XL

Materiał:  Materiał zewnętrzny 100% nylon
Podszewka: 100% poliester, ok. 170 g/m²

����	
Opis: • ogrzewająca a jednocześnie wiatroszczelna i wodo-
odporna • schludny, miejski wygląd • watowanie dla optymal-
nej izolacji termicznej • wstępnie uformowany, taliowany krój 
dla maksymalnej swobody ruchów •  kieszenie z zamkiem 
błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX®

Spodnie funkcyjne damskie
Nr art. 88351 ●●  czarny 34 do 50

Materiał:  92% poliamid, 8% elastan ok. 178 g/m²

����	
Opis: • stylowe i bardzo lekkie spodnie w stylu Urban 
• warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie • warstwa 
wewnętrzna szczotkowana • krój chino z inteligentną 
konstrukcją kroju 3D • kieszenie zapinane na zamek 
błyskawiczny • standard 100 OEKO-TEX®

Koszulka polo męska
Nr art. 88360 
Nr art. 88361

●●  czarny
●●  biały

S do 4XL

Materiał:  70% bawełna, 30% poliester pika, ok. 200 g/m²

�����
Opis: • koszulka polo z przyjemnej dla skóry mieszanki 
materiałów • schludny wygląd i swobodny fason • stan-
dard 100 OEKO-TEX®

Sweter damski
Nr art. 88357 ●●  jagodowy XS do 3XL

Materiał:  73% bawełna, 27% poliester, ok. 280 g/m²

�����
Opis: • przylegający do ciała o schludnym wyglądzie • krój 
ramion typu „high rise” • sportowy krój • standard 100 
OEKO-TEX®



264

Kolekcja uvex 26

Bluza  
Nr art. 89447 ●●  petrol XS do 4XL

Materiał: 50% bawełna, 50% poliester, ok. 330 g/m2


���	
Opis: • swobodna odzież miejska o sportowym kroju, z regulowanym kaptu-
rem • dwie otwarte kieszenie boczne • z wysokiej jakości haftami • stan-
dard 100 OEKO-TEX®

 

Kamizelka pikowana  
Nr art. 89449 ●●  petrol XS do 4XL

Materiał:  100% poliester, 65 g/m2
Podszewka: 100% poliester, wypełnienie: ok. 120 g/ m²


���	
Opis: • ogrzewająca a jednocześnie lekka • boczne kieszenie 
z delikatnym szwem i kieszeń napoleońska z zamkiem błyska-
wicznym • z wysokiej jakości haftami • standard 100 OEKO-
-TEX® • bez PFC

 

Spodnie damskie  
Nr art. 89809 ●●  petrol 34 do 50

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m2  
 
���	
Opis: • sportowy krój slim-fit z oddychającego, wodoodpornego i jednocześnie 
elastycznego materiału o dużym komforcie noszenia • dwie kieszenie na udach, 
jedna kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi • standard 100 OEKO-TEX® • bez 
PFC

 

Spodnie męskie  
Nr art. 89434 ●●  petrol 42 do 64, 90 do 110

Materiał:  92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m2 
���	
Opis: • sportowy krój slim-fit z oddychającego, wodoodpornego i jednocześnie ela-
stycznego materiału o dużym komforcie noszenia • dwie kieszenie na udach jedna 
kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi • standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC
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Kurtka softshellowa  
Nr art. 89657 ●●  petrol XS do 4XL

Materiał:  Zewnętrzny:  85% poliamid, 15% elastan
Wewnętrzny:  100% poliester
Obszycie:  88% poliester, 12% elastan
ok. 330 g/m2


���	

Opis: funkcjonalne połączenie materiałów • wstawki ze streczu i duże właściwości oddychające 
materiału umożliwiają optymalny komfort noszenia • 4 duże kieszenie z przodu i jedna kieszeń 
na ramieniu z zamkiem błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX® 

 

Czapka  
Nr art. 8945100 ●  czarna uniwersalny

Materiał:  100% bawełna

�����
Opis: prosty daszek ze spodnią warstwą w kontrastowym 
kolorze • regulacja rozmiaru dla optymalnego dopasowania 

Kurtka pikowana  
Nr art. 89448 ●●  petrol XS do 4XL

Materiał:  100% poliester, 65 g/m2
Podszewka: 100% poliester, wypełnienie: ok. 120 g/m²


���	
Opis: • ogrzewająca a jednocześnie lekka • z wysokiej jakości 
haftami • boczne kieszenie z delikatnym szwem i kieszeń 
napoleońska z zamkiem błyskawicznym • standard 100 
OEKO-TEX® • bez PFC

 

Bermudy  
Nr art. 89438 ●●  petrol 42 do 64

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m2


���	
Opis: • sportowy krój slim fit z wodoodpornego i 
jednocześnie elastycznego materiału dla wysokiego 
komfortu noszenia • dwie kieszenie na nogawkach i 
jedna kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi 
• standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC

 

Koszulka polo TENCEL®  
Nr art. 89458 męska
Nr art. 89459 damska

●●  petrol
●●  petrol

S do 4XL
XS do 3XL

Materiał:  60% lyocell (TENCEL®), 40% poliester, 
ok. 220 g/m2 ����

Opis: • ekologiczny materiał TENCEL® z optymalną regulacją wilgoci • trzy guziki 
• wysokiej jakości haftowane logo na lewym rękawie • standard 100 OEKO-TEX®
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex

uvex-safety.com

uvex suXXeed
Niektórzy nazywają to dopasowa-
niem, funkcjonalnością i stylem.
My nazywamy to sukcesem.

Nowa kolekcja uvex suXXeed łączy w sobie 
wszystko, czego można by sobie życzyć: prze-
myślaną funkcjonalność, sportowy design, 
atrakcyjne kontrasty kolorów, niepowtarzalne 
połączenia materiałów i doskonały krój.
Zarówno kolekcja damska, jak i męska 
odzwierciedla nasze konsekwentne działania. 
I zdaje egzamin zarówno w warunkach pracy 
przemysłowej i rzemieślniczej, jak również w 
wolnym czasie. uvex suXXeed zapewnia swo-
bodę ruchów przy każdej aktywności. Męskie 
spodnie są teraz dostępne w fasonie slim lub 
regular. Doskonały krój – to nasz cel. Stanowi on 
nieodzowny element koncepcji sukcesu.
Dobre wykonanie nie zna kompromisów. 
W pracy i w wolnym czasie.
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com

uvex perfeXXion
Doskonałe zestawienie kolorystyczne, 

możliwość prania mechanicznego. 

Ogrodnictwo i utrzymanie terenów zielonych, 
obróbka drewna, zarządzanie budynkami: 

produkty uvex perfeXXion sprawdzą się najlepiej. 
uvex perfeXXion zapewnia wybór każdemu. 

Ta wytrzymała kolekcja nie tylko oferuje odzież w 
różnych wariantach i wersjach kolorystycznych, 

lecz również elementy wyposażenia. 
W zależności od potrzeb można dowolnie łączyć 

kolorystycznie poszczególne części garderoby. 
W każdym przypadku materiał jest bardzo 

wytrzymały. A co najważniejsze – wszystkie 
artykuły nadają się do prania.
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex

uvex-safety.com

uvex handwerk – 
profisystem metall
Jeśli nie boisz się iskier,
zapanujesz nad każdym metalem

Odzież uvex protection metal i uvex metal pro otrzyma-
ła renomowaną nagrodę Red Dot Design Award 2015.

Dodatkowo kolekcja uvex protection metal otrzymała 
wyróżnienie podczas rozdania German Design Awards 
2017.

Żarzące się wióry, iskry o temperaturze kilku-
set stopni, ogłuszające piski – fajerwerki przy 
szlifowaniu kątowym są równie spektakularne 
co niebezpieczne. 
Podczas projektowania odzieży roboczej i 
ochronnej ściśle współpracowaliśmy z licznymi 
zakładami zajmującymi się obróbką metali. 
Dzięki temu wykorzystaliśmy techniczną wie-
dzę ekspertów w opracowywaniu naszych 
produktów. W ten sposób powstały optymal-
nie dopasowane rozwiązania jak np. innowa-
cyjna powłoka odzieży, która w niezawodny 
sposób chroni przed iskrami i nie widać na niej 
śladów zużycia. Niezależnie od tego, czy jest 
to spawanie, zginanie, frezowanie czy montaż: 
odzież uvex można indywidualnie dopasować 
do różnego zakresu działań przedsiębiorstw 
zajmujących się obróbką metalu.

Partner 
Związku federalnego 
ds. metalu
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com

uvex new worker
Uniwersalna odzież robocza 

o prawdziwie klasycznym kroju

Po uvex perfect nadszedł czas na
uvex new worker – uznana w przemyśle wszech-

stronna kolekcja, która łączy w sobie wszystko: 
jest funkcjonalna i wygodna, nowoczesna i 

ponadczasowa, sportowa i klasyczna. 

Dopasowany krój z elementami ze streczu jest 
niezwykle ergonomiczny. Elementy odblaskowe 

i kieszenie na kolanach są wykonane 
z wysokiej jakości materiału CORDURA®. 

Szwy kontrastujące z klasycznymi barwami 
nadają odzieży sportowego wyglądu. 
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex

uvex-safety.com

uvex perfect
Indywidualnie każdy łączy je tak jak 
chce, natomiast w zespole wszyscy 
stawiają na jedną kombinację.

Asortyment uvex perfect jest duży.
A ponieważ wszystkie elementy idealnie 
do siebie pasują, można je doskonale ze 
sobą połączyć. Różnorodność kolorów i 
materiałów daje wiele możliwości zestawienia 
odpowiednich elementów. 
W ten sposób cały zespół może się ubrać 
odpowiednio do zakresu swoich działań i 
wyróżnić się w wizualnie od innych.
Dzięki temu certyfikowana odzież ochronna 
z kolekcji uvex perfect nie tylko gwarantuje 
bezpieczeństwo, lecz również podkreśla 
przynależność do zespołu.
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com

uvex protection 
perfect multi function

Chroni, odciąża, jest wygodna
i bardzo wytrzymała: 

odzież ochronna tak różnorodna 
jak dzień pracy

Wysoka temperatura, łuki elektryczne, 
substancje chemiczne: Ten, kto pracuje w 
przemyśle, często jest w samym centrum 

różnych zagrożeń. Niezależnie od warunków, 
odzież uvex protection perfect multi function 

zapewnia optymalną ochronę i sprawia, że 
praca staje się łatwiejsza dzięki najwyższemu 

komfortowi noszenia. Wstawki ze streczu na 
plecach i kolanach zapewniają odciążenie. 

Wysoka zawartość naturalnych włókien 
i wytrzymałe łączenie tkanin sprawia, że 

materiał jest mocny i oddychający.
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex
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uvex cut
Ochrona przed przecięciem

Kolekcja uvex cut chroni przed urazami, które 
mogą być spowodowane przez ostrza, szklane 

płyty i przedmioty o ostrych krawędziach. Te 
wytrzymałe bluzy i spodnie są niezwykle 

wygodne dzięki innowacyjnej koncepcji Double-
-Face i wkładkom Bamboo TwinFlex®. Odporny 

na ścieranie poliamid i odporne na przecięcie 
włókna szklane na zewnątrz zapewniają maksy-

malną ochronę, a miękka przędza bambusowa od 
wewnątrz gwarantuje optymalną kontrolę mikro-
klimatu. Te właściwości są zachowane nawet po 

kilku procesach czyszczenia przemysłowego.

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.
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Bluza polo uvex cut quatroflex 
Nr art. 17266 ●●  czarny, ●  antracytowy (rękawy) S do 3XL

Materiał: 55% bawełna, 45% poliester, rękawy o dł. ¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą 
EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 185 g/m2

�����   

Opis: • przylegający krój z oddychającego włókna funkcyjnego, z rękawami chroniącymi przed przecięciem o wysokiej klasie 
ochrony • 3 guziki • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenia rękawów z dzianinowym mankietem bez 
szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo 
TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

T-shirt uvex cut quatroflex 
Nr art. 17268
Nr art. 17269

●●  czarny,  ●  antracytowy (rękawy)
●●  ciemnoszary melanż,  ●  antracytowy (rękawy)

S do 3XL

Materiał:  50% bawełna, 50% poliester, rękawy o dł. ¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie 
z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 160 g/m2

�����   

Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed przecięciem o wy-
sokiej klasie ochrony • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenie rękawów z 
dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozosta-
ją niezmienne •  ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo 
wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

Spodnie uvex cut quatroflex 
Nr art. 17270 ●●  czarny,  ●   antracytowy 

(przód nogawek)
42 do 64, 

90 do 110

Materiał:  65% poliester, 35% bawełna, przód nogawek z dzianiny chroniącej przed przecięciem, 
zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, 
ok. 245 g/m2

����	   

Opis: • sportowy krój • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na kolanach • dzianinowe, rozcią-
gliwe wstawki wzdłuż bocznego szwu • gumka w pasku z tyłu • dwie kieszenie tylne • funkcja 
ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne •  ochrona przed przecię-
ciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przy-
jemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

Bluza polo uvex cut quatroflex 
Nr art. 17267 ●●  czarny, ●  antracytowy (rękawy) S do 3XL

Materiał:  54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, rękawy o dł. ¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, 
zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 195 g/m2

�����  

Opis: • przylegający krój • rękawy z materiału odpornego na przecięcia z najwyższą klasą ochrony w połączeniu z 
ogniotrwałym materiałem korpusu z oddychających włókien funkcyjnych • 3 guziki • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na 
łokciach •  zakończenia rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów •  funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu 
praniach pozostają niezmienne •  ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo 
wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland
Dyneema® jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.

wysoka elas-
tyczność

mieszanka 
materiałów

2018



Bamboo TwinFlex® technology.
Extremely robust. Extremely comfortable.

uvex cut
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uvex cut

quatroflex  
superelastyczna, podłużna 

i poprzeczna quatro-struktura 
chroni i odciąża staw łokciowy

doubleflex
jest bardzo wygodny i umożliwia 

założenie odzieży z długim 
rękawem pod koszulkę

nanoflex
przyjemnie przylega do 

ramienia i przedramienia bez 
ograniczania swobody 

ruchu

Ekstremalna wytrzymałość. Niezwykła wygoda.
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Bez znaczenia, czy to ostrze, szklana płyta lub przedmiot z 
ostrymi krawędziami: uvex cut chroni i jednocześnie jest przy-
jemny w noszeniu. Gwarantuje to opatentowana technologia 
Bamboo TwinFlex® z innowacyjną koncepcją Double-Face.
Odporne na przecięcie włókna szklane i nieścieralny poliamid 
na zewnętrznej stronie tkaniny zapewniają maksymalną 
ochronę (klasa ochrony przed przecięciem Cut 5) – również 
w ekstremalnych warunkach.

Od wewnątrz miękka przędza z bambusa zapewnia przy-
jemne uczucie chłodu i optymalną regulację mikroklimatu, 
dzięki czemu pracownik może czuć się komfortowo nawet 
przy dodatkowych obciążeniach, takich jak ekstremalnie 
wysokie temperatury.
Wytrzymałe włókno Dyneema® niezawodnie chroni przed 
rozerwaniem materiału. Nawet po wielu praniach funkcja 
ochronna i komfort noszenia uvex cut pozostaje na niezmien-
nie wysokim poziomie.

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland | Dyneema® to znak towarowy Royxal DSM N.V.

Ochrona przed przecięciem do specjalnych warunków pracy: 
aby sprostać różnorodnym i wymagającym wyzwaniom w obróbce 

szkła i metalu, do gamy naszych produktów włączyliśmy dodat-
kowo artykuły z materiału odpornego na wysoką temperaturę.

Szczególnie w przypadku kontaktu z gorącym metalem wysoki 
dodatek modoakrylu - materiału odpornego na wysokie tempe-
ratury o gramaturze 195 g/m² zapewnia ograniczoną ochronę 
przed wysoką temperaturą sięgającą 250°C. Dzięki wstaw-

kom z bawełny komfort noszenia  zostaje zachowany. 
Profesjonalna odzież z częściową ochroną przed 

przecięciem w każdej sytuacji.

Na zewnątrz
ekstremalnie wytrzymały

Wewnątrz
niezwykle wygodny
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T-shirt uvex cut doubleflex 
Nr art. 17265 ●  ciemnoszary melanż, 

●   antracytowy (rękawy)
S do 3XL

Materiał:  50% bawełna, 50% poliester, rękawy ¾   z dzianiny chroniącej przed 
przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed 
przecięciem 5, ok. 160 g/m2

�����   

Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną 
przed przecięciem o wysokiej klasie ochrony • zakończenie rękawów z dzia-
ninowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po 
wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo 
TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przy-
jemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

longsleeve uvex cut doubleflex 
Nr art. 17262
Nr art. 17263
Nr art. 17264

●  jasnoszary,  ●  antracytowy (rękawy+kołnierz)
●●  czarny,  ●  antracytowy (rękawy)
●●  czarny,  ●  antracytowy (rękawy)

S do 3XL

Materiał: nr art. 17262 i 17263: Bluza polo: 55% bawełna, 45% poliester, rękawy o dł. 
¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom 
ochrony przed przecięciem 5, ok. 195 g/m2
Materiał: nr art. 17264:
54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, ok. 195 g/m2

�����   (tylko art. 17262 i 17263)

Opis: • przylegający krój z oddychających włókien funkcyjnych z rękawami chroniącymi 
przed przecięciem z najwyższą klasą ochrony • 3 guziki • zakończenia rękawów z 
dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu 
praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® 
Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca 
• standard 100 OEKO-TEX®

3 guziki

Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowaną marką 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland

uvex cut doubleflex



uvex cut nanoflex

280 Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland

Bluza polo uvex cut nanoflex 
Nr art. 89881 
Nr art. 89882
Nr art. 89883

●  jasnoszary,  ●  antracytowy (rękawy/kołnierz)
●  błękit królewski,  ●  antracytowy (rękawy)
●  pomarańczowy,  ●  antracytowy (rękawy)

S do 3XL

Materiał:  55% bawełna, 45% poliester, ok. 185 g/m2 (nr art. 89881)
100% bawełny, ok. 230 g/m2 (nr art. 89882); 54% modakryl, 44% bawełna, 
2% włókna antystatyczne, ok. 270 g/m² (nr art. 89883)
rękawy o dł.¾   z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą 
EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5 

�����   (tylko do nr art. 89881 i 89882)

Opis: • przylegający krój z oddychających włókien funkcyjnych z rękawami z ochroną 
przed przecięciami z najwyższą klasą ochrony • listwa z 3 guzikami z plisą w kontrasto-
wym kolorze • przedramiona z elastycznymi wstawkami • odblaskowe detale na ramionach 
(nr art. 89883) • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają nie-
zmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna 
bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

 

Longsleeve uvex cut nanoflex 
Nr art. 17261 ●  ciemnoszary melanż,, 

●●  antracytowy (rękawy)
S do 3XL

Materiał:  50% bawełna, 50% poliester, rękawy o dł. ¾   z dzianiny chroniącej przed 
przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed prze-
cięciem 5, ok. 160 g/m2

�����  

Opis: przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed 
przecięciem o wysokiej klasie ochrony • przedramiona z elastycznymi wstawkami 
• funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne 
• ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna 
 bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex

uvex-safety.com
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Więcej w katalogu 
odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com

uvex protection flash
W ciemności nie do przeoczenia,

w świetle przyciąga wzrok

Nawet w deszczu, mgle i ciemności umożliwia 
pracę na zewnątrz. Najważniejsze jest to, aby 

każdy był dobrze widoczny – pomimo słabej 
widoczności. W odzieży ostrzegawczej z 

kolekcji uvex protection flash zastosowano 
jaskrawe odblaskowe paski. Niektóre modele 

nawet świecą same. Jest to możliwe dzięki 
nowatorskiemu systemowi świetlnemu 
opracowanemu we współpracy z firmą 

OSRAM®. Naturalnie spodnie cargo i kurtki 
softshell o optymalnym kroju są widoczne 

również w świetle dziennym – przecież zostały 
zaprojektowane przez uvex.

Wideo
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Kamizelka 
Kamizelka z przełącznikiem
Nr art. 17255

Nr art. 17322 
(z przełącznikiem)

●●  ostrzegawczy żółty, 
●●  pomarańczowy odblaskowy
●●  ostrzegawczy żółty, 
●●  pomarańczowy odblaskowy

M do 3XL

Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m2

����	
Opis: • aktywna ochrona dzięki poziomemu i pionowemu układowi 
światłowodów • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki 
• alternatywnie z przełącznikiem do różnych trybów świecenia (tylko 
art. 17322)

Zestaw akumulatorów  
Nr art. 8997100

Opis: • przenośny akumulator zewnętrzny do 
art. nr 17255, 89910, 89909 i 89718 
• wymiary: 113 × 58 × 12 mm, ok. 100 g

Pakiet akumulatorów
do modeli z przełącznikiem
Nr art. 1733200 ●  biały

Opis: • Przenośny akumulator zewnętrzny do 
art. nr 17322, 17323, 17324
• wymiary: 93 × 58 × 12 mm, ok. 83 g

EN ISO 20471

X1
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Światłowód

uvex protection flash

Szczególnie przeznaczony do stosowania w przemyśle budowlanym

Kamizelka
Kamizelka z przełącznikiem
Nr art. 89909 
Nr art. 89718* 
Nr art. 17323 (z przełącznikiem)
Nr art. 17324 (z przełącznikiem)

●●  ostrzegawczy żółty
●●  ostrzegawczy pomarańczowy
●●  ostrzegawczy żółty
●●  ostrzegawczy pomarańczowy

M do 
3XL

Materiał: 100% poliester; siateczka:

�����
Opis: • aktywna ochrona dzięki pionowo przebiegającemu układowi światłowo-
dów • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki• alternatywnie z prze-
łącznikiem do różnych trybów świecenia (tylko przy nr art. 17323, 17324)

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Kurtka softshellowa
Nr art. 89910 ●●  ostrzegawczy żółty, ●  szary S do 6XL

Materiał: 100% poliester, z membraną z trzema warstwami, ok. 240 g/m2

����	 
Opis: • wiatroszczelna i wodoodporna, ostrzegawcza softshelowa kurtka 
ochronna • kieszeń napoleońska z lewej strony oraz dwie duże kieszenie 
boczne z zamkiem błyskawicznym • aktywna ochrona poprzez wbudowany 
układ światłowodów • 10 000 mm słupa wody • lekki, wytrzymały i oddycha-
jący materiał

Funkcje i obsługa przełącznika

Naciśnięcie przez 3 s ➜ wł.
Naciśnięcie przez 3 s 

➜ wył.

kliknięcie 

Stale

kliknięcie 

Delikatne 
pulsowanie

kliknięcie 

Pulsowanie 
typu flash

Dotyczy nr art. 17322, 17323, 17324

EN ISO 20471

X2

EN ISO 20471

X2
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Zestawienie 

Nr art. Nazwa Opis Kolor Nr mod. Strona

17255 uvex protection flash Kamizelka ostrzegawczy żółty / ostrzegawczy pomarańczowy 7936 284

17261 uvex cut nanoflex T-shirt ciemnoszary / antracytowy 7928 280

17262 uvex cut doubleflex Koszulka polo jasnoszary / antracytowy 7908 279

17263 uvex cut doubleflex Koszulka polo czarny / antracytowy 7924 279

17264 uvex cut doubleflex Koszulka polo czarny / antracytowy 7925 279

17265 uvex cut doubleflex T-shirt ciemnoszary / antracytowy 7929 279

17266 uvex cut quatroflex Koszulka polo czarny / antracytowy 7926 275

17267 uvex cut quatroflex Koszulka polo czarny / antracytowy 7927 275

17268 uvex cut quatroflex T-shirt czarny / antracytowy 7930 275

17269 uvex cut quatroflex T-shirt ciemnoszary / antracytowy 7931 275

17270 uvex cut quatroflex Spodnie czarny / antracytowy 3850 275

17322 uvex protection flash Kamizelka z przełącznikiem ostrzegawczy żółty / ostrzegawczy pomarańczowy 7973 284

17323 uvex protection flash Kamizelka z przełącznikiem ostrzegawczy żółty 7974 285

17324 uvex protection flash Kamizelka z przełącznikiem ostrzegawczy pomarańczowy 7974 285

88323 Kolekcja uvex 26 Parka męska oliwkowy 7302 263

88350 Kolekcja uvex 26 Spodnie funkcyjne męskie czarny 7300 262

88351 Kolekcja uvex 26 Spodnie funkcyjne damskie czarny 7301 263

88352 Kolekcja uvex 26 Parka męska ciemnoniebieski 7302 263

88353 Kolekcja uvex 26 Parka damska ciemnoniebieski 7303 263

88354 Kolekcja uvex 26 Kurtka przeciwdeszczowa męska szafran 7304 262

88355 Kolekcja uvex 26 Kurtka przeciwdeszczowa damska szafran 7305 263

88356 Kolekcja uvex 26 Dzianinowy sweter męski kamienny szary 7306 262

88357 Kolekcja uvex 26 Sweter damski jagodowy 7307 263

88360 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo męska czarny 7309 263

88361 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo męska biały 7309 263

88362 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo damska jagodowy 7310 262

88363 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo damska czarny 7310 262

89434 Kolekcja uvex 26 Spodnie męskie petrol 7411 264

89438 Kolekcja uvex 26 Bermudy petrol 7413 265

89447 Kolekcja uvex 26 Bluza petrol 7415 264

89448 Kolekcja uvex 26 Kurtka pikowana petrol 7404 265

89449 Kolekcja uvex 26 Kamizelka pikowana petrol 7418 264

89458 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo męska petrol 7419 265

89459 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo damska petrol 7433 265

89657 Kolekcja uvex 26 Kurtka softshellowa petrol 7428 265

89718 uvex protection flash Kamizelka ostrzegawczy pomarańczowy 8960 285

89809 Kolekcja uvex 26 Spodnie damskie petrol 7430 264

89881 uvex cut nanoflex Koszulka polo jasnoszary / antracytowy 7437 280

89882 uvex cut nanoflex Koszulka polo błękit królewski / antracytowy 7438 280

89883 uvex cut nanoflex Koszulka polo pomarańczowy / antracytowy 7439 280

89909 uvex protection flash Kamizelka ostrzegawczy żółty 8960 285

89910 uvex protection flash Kurtka softshellowa ostrzegawczy żółty / szary 7443 285

1733200 uvex protection flash Pakiet akumulatorów do modeli z przełącznikiem biały 9828 284

8835800 Kolekcja uvex 26 Czapka beanie szafran 7308 262

8945100 Kolekcja uvex 26 Czapka czarny 7422 265

8997100 Akcesoria Zestaw akumulatorów 7447 284


