
Okulary ochronne
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uvex i-guard planet

Aby ukazać własną misję na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, 
uvex stworzył serię produktów protecting planet.
protecting planet jest dla uvex czymś więcej niż sloganem. Opierając się na deklaracji 
protecting people daje obietnicę odpowiedzialnego włączenia we wszelkie działania trzech 
filarów zrównoważonego rozwoju – ekologii, ekonomii i spraw społecznych – we wszystkich 
obszarach działalności firmy. 

W związku z tym uvex sprawdza, ocenia i optymalizuje w sposób całościowy wszystkie etapy w 
łańcuchu wartości, na końcu którego znajduje się możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material

by reducing waste
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Ważnym elementem systemu  
produktów planet series  
jest uvex i-guard planet.

Folie wykorzystane do produkcji worków poliestro-
wych składają się w 70 procentach z materiału po-
chodzącego z recyklingu, pozyskiwanego z odpadów 
produkcyjnych. Wszystkie pudełka kartonowe są w 
ponad 90 procentach wykonane z papieru poddane-
go recyklingowi.

Ilość papieru potrzebnego na dołączone instrukcje 
obsługi została zmniejszona o 30 procent. Zwięk-
szenie jednostki opakowania z 5 na 10 okularów 
zapewniło dodatkową redukcję potrzebnego mate-
riału tekturowego i jednocześnie generuje znacznie 
mniejszą ilość odpadów.

Szybka i zauszniki okularów są w 39 procentach 
wykonane z materiałów pochodzenia biologicznego. 
uvex opiera się przy tym na surowcu odnawialnym, 
jakim jest rącznik pospolity, i wykorzystuje energię z 
biomasy. Miękka część przylegająca do twarzy w wa-
riancie guard jest wykonana w ponad 35 procentach 
z granulatu uzyskanego z recyklingu i pochodzącego 
z odpadów produkcyjnych.
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Innowacyjne okulary ochronne – made in Germany
Centrum ochrony wzroku uvex

Innowacyjne okulary ochronne spełniające najwyższe wymagania jakościowe  
W bawarskim mieście Fürth uvex opracowuje i produkuje najwyższej klasy, wysoce funkcjonalne 
okulary ochronne z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjno-ochronne i okulary chronią-
ce przed promieniowaniem lasera. Zakład mogący poszczycić się certyfikatami ISO 9001:2015 
i ISO 50001:2011 stawia przy tym na najnowocześniejszą technikę i współpracę z partnerami 
 strategicznymi – najlepszą drogę dla pionierskich technologii i produktów. 

Standard to dla nas za mało. Dopiero produkt wykraczający poza wszystkie 
 wymagania obowiązujących norm jest na tyle dobry, że zasługuje na nazwę uvex. 

W uvex perfekcja jest standardem. 
W centrum badań uvex wszystkie okulary ochronne są kom-
pleksowo sprawdzane: oprócz norm krajowych i międzyna-
rodowych, wszystkie okulary ochronne spełniają dodatkowo 
wyśrubowaną wewnętrzną normę uvex, dotyczącą m.in. 
funkcjonalności, ergonomii, trwałości i komfortu noszenia.

Innowacyjne technologie powlekania należą do podstawo-
wych kompetencji uvex: tak na przykład ulepszona powłoka 
uvex supravision excellence przewyższa 4krotnie wymaga-
nia odporności na zaparowanie określone w normie EN 168. 

Najważniejsze nowości w ofercie uvex
Innowacyjność:  
uvex purefit podlega w 100% recyklin-
gowi dzięki skierowanej w przyszłość 
technologii produkcji. 

Odpowiedzialność:  
materiały i wszechstronna koncepcja 
okularów ochronnych uvex irange są 
bardzo zrównoważone. 

Sportowy design:  
uvex suXXeed łączy sportowy design 
z maksymalną funkcjonalnością.

Więcej informacji o naszych nowościach znajduje się na 
stronach 30/31, 32/33 i 34/35.
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Najlepsza widoczność dla  
maksymalnego bezpieczeństwa 

Technologia powłok uvex

Innowacyjny proces produkcji
Tradycyjne okulary ochronne łączą odporność na zaparo-
wanie i odporność na zarysowania po obu stronach szybki: 
ogranicza to odporność na zarysowania, a efekt odporno-
ści na zaparowanie nie jest zmniejszany przez regularne 
czyszczenie. uvex umożliwia powlekanie szybek z obu stron 
w różny sposób, czego nie można osiągnąć tradycyjnymi 
metodami. 

Idealna widoczność w każdej sytuacji
uvex wyposaża zewnętrzną stronę szybki w powłokę 
wyjątkowo odporną na zarysowania i chemikalia oraz łatwą 
do czyszczenia. Strona wewnętrzna uzyskuje maksymalnie 
długotrwały efekt odporności na zaparowanie – zapewnia 
to najlepszą widoczność i maksymalne bezpieczeństwo w 
każdej sytuacji.  

Dostępne są również szybki, które z obu stron są wyposa-
żone w powłokę bardzo odporną na zarysowania, bądź od-
porną na zaparowanie – w zależności od środowiska pracy.

uvex supravision excellence – next level performance
uvex udoskonalił swoją własną, sprawdzoną technologię 
powlekania uvex supravision excellence:  
wszystkie szybki zapewniają teraz podwójną wydajność w 
odniesieniu do czasu AF i dzięki temu przewyższają 4krot-
nie wymagania normy EN 168.

Powłoka ma znaczenie  
Zaparowane, porysowane lub brudne szybki znacznie zwiększają ryzyko wypadku w 
trakcie pracy. uvex od dziesięcioleci opracowuje innowacyjne technologie powlekania: 
w naszym centrum kompetencyjnym w Fürth opracowujemy i produkujemy odporne 
na zarysowania i nieparujące szybki do okularów dla każdego obszaru zastosowania. 

Innowacyjna technologia powłok sprawia, że okulary ochronne uvex są  
niezawodne w codziennej pracy – przy każdym zastosowaniu.
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Dobierz optymalną powłokę
1.   Na osi poziomej określ temperaturę najbardziej odpowiadającą warunkom 

w miejscu pracy.
2.  Określ procentowo wilgotność powietrza w otoczeniu i znajdź odpowiednią 

wartość na osi ukośnej.
3.  Na osi pionowej określ stopień zanieczyszczenia.
4.  Połącz te trzy punkty w trójkąt. 
5.  Kolor największej powierzchniowo części tego trójkąta wskaże powłokę 

odpowiednią do danego zastosowania.

• Znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej szybce: jedyna w swoim rodza-
ju, permanentna powłoka odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i powłoka wyjątko-
wo odporna na zarysowania po stronie zewnętrznej zapewniają maksymalną skuteczność

• Wyjątkowo odporna na zarysowania i chemikalia strona zewnętrzna z efektem  
EasytoClean zapewniającym łatwe czyszczenie

• Długotrwały brak parowania po stronie wewnętrznej
• Efekt odporności na zaparowanie nie zmywa się nawet po wielokrotnym czyszczeniu
• Doskonale nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań

• Długotrwały brak parowania i odporność na zarysowania z obu stron
• Efekt odporności na zaparowanie nie zmywa się nawet po wielokrotnym czyszczeniu
• Do obszarów pracy o wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahaniach temperatur

warunki suche 0% WP

niska temperatura –20°C

Teraz z  
dwukrotnie  

większą 
wydajnością AF

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Zeskanuj kod QR w celu uzy-
skania dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/antifog
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• Obustronna maksymalna odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych
• Efekt EasytoClean gwarantujący łatwość czyszczenia
• Do pracy w trudnych, zakurzonych i/lub brudnych środowiskach pracy 

zanieczyszczenie

czystość wysoka wilgotność 100% WP

wysoka 
temperatura 

+35°C

WP = wilgotność powietrza

Technologia powlekania
Powłoki podstawowe

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania
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24

Technologia powlekania
Powłoki specjalne

uvex supravision extreme

Strona wewnętrzna: 
 •  trwały, niezmywalny efekt odporności na 

 zaparowanie
 •  w wilgotnych warunkach tworzy cienką 

 warstwę wody nie ograniczając widoczności
Strona zewnętrzna: 
 •  bardzo odporna na zarysowania i chemikalia 

oraz łatwa do czyszczenia
Obszar zastosowania: 
 •  w przypadku silnego zaparowania i zwięk-

szonego zabrudzenia

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision clean

Opracowane z myślą o sektorze ochrony 
 zdrowia. Szybki z powłoką uvex supravision  
są autoklawowalne.
Strona wewnętrzna: 
 • długotrwała odporność na zaparowanie
 •  wytrzymuje co najmniej 20 cykli autoklawu
Strona zewnętrzna: 
 •  bardzo odporna na zarysowania i chemikalia 

oraz łatwa do czyszczenia
Obszar zastosowania: 
 •  w czystym, suchym otoczeniu

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision infradur plus

Opracowane z myślą o ochronie spawaczy. 
Łączy zalety bardzo długiej odporności na 
 zaparowanie po stronie wewnętrznej i bardzo 
wysokiej odporności na zarysowania po stro-
nie zewnętrznej. Minimalizuje uszkodzenia 
spowodowane przez iskry spawalnicze.
Obszar zastosowania: 
 •  podczas prac spawalniczych w częściowo 

brudnym otoczeniu i przy możliwym parowaniu

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision infradur

Opracowane z myślą o ochronie spawaczy. 
Bardzo wysoka odporność na zarysowania z 
obu stron. Minimalizuje uszkodzenia spowodo-
wane przez iskry spawalnicze. 
Obszar zastosowania:
 •  podczas prac spawalniczych w bardzo brud-

nym, suchym otoczeniu z brakiem możliwo-
ści zaparowania

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision variomatic

Samościemniająca się powłoka reagująca na 
promieniowanie UV. Z długotrwałym brakiem 
parowania wewnątrz i bardzo wysoką odpor-
nością na zarysowania na zewnątrz. 
Powłoka samościemniająca:  
 •  automatyczne przyciemnienie w ciągu  

10 sekund i rozjaśnienie w ciągu 30 sekund
Obszar zastosowania: 
 •  przy częstym przechodzeniu z zewnątrz do 

budynku i z jasności do ciemności

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision ETC 
(extreme temperature conditions)

Strona wewnętrzna i zewnętrzna: 
 •  trwały, niezmywalny efekt odporności na 

 zaparowanie
 •  w wilgotnych warunkach tworzy cienką war-

stwę wody nie ograniczając widoczności
Obszar zastosowania: 
 •  przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub 

częstych wahaniach temperatur

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania 
dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/antifog 
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Filtr
2 Filtr ochronny UV (EN 170)

2C / 3 Filtr ochronny UV z rozpoznawaniem kolorów (EN 170)

4 Filtr ochrony przed promieniowaniem IR (EN 171)

5 Filtr ochrony przeciwsłonecznej do zastosowań przemysłowych 
(EN 172)

6 Filtr ochrony przeciwsłonecznej z wymogiem podczerwieni

Oznaczenie i normy

Norma EN

Oznaczenia dodatkowe

Brak Do ogólnego stosowania 

3 Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami)

4 Ochrona przed grubym pyłem o wielkości cząstek > 5 µm

5 Ochrona przed gazami, oparami, mgłą, dymem i
drobnym pyłem o wielkości cząstek < 5 µm

8 Ochrona przed łukiem elektrycznym

9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Stopień zabarwienia

Filtr

Data produkcji

Wszystkie okulary uvex  
odpowiadają  1 
klasie optycznej 

Stopnie zabarwienia

AR 1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

bezbarwny 1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

bursztynowy 1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

CBR65 1,4 (stopień przepuszczalności światła 58,1 – 80%)

srebrny lustrzany 
53% 1,7 (stopień przepuszczalności światła 43,2 – 58,1%)

szary 23% 2,5 (stopień przepuszczalności światła 17,8 – 29,1%)

polavision 3,1 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

szary 14% 3,1 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

srebrny lustrzany 
12% 3,1 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

K Odporność powierzchni na uszkodzenie przez niewielkie  
cząstki wg EN 168 (odporność na zarysowania)

N Odporność na zaparowanie wg EN 168

8 Ochrona przed łukiem elektrycznym 

9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Oznaczenia dodatkowe

Oznaczenie na szybkach  
zgodnie z EN 166 

Oznaczenie na oprawce  
zgodnie z EN 166

Wytrzymałość mechaniczna

Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Zwiększona wytrzymałość

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s bądź 162 km/h)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s bądź 432 km/h)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s bądź 684 km/h)

T Przetestowano w ekstremalnych temperaturach 
(5°C / +55°C)

Wytrzymałość mechaniczna
Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Zwiększona wytrzymałość

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s bądź 162 km/h)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s bądź 432 km/h)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s bądź 684 km/h)

T Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (5°C / +55°C)

Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna

Znak identyfikacyjny 
producenta

Znak identyfikacyjny 
producenta

Oznaczenie dodatkowe

Oznaczenie dodatkowe

Znak certyfikatu 
zgodnościZnak certyfikatu zgodności

34166 FTW2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN
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Zabarwienie szybek
Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji

BURSZTYNOWY

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

Ochrona przed zagrożeniami 
mechanicznymi bez efektu 
olśnienia, ze zwiększeniem 
kontrastu

CBR65

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 51,4 
Przepuszczalność: około 65% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca 
odprężone, skoncentrowane 
widzenie

uvex i5 (str. 37), 
uvex sportstyle (str. 41), 
uvex pheos cx2 (str. 42),  
uvex super f OTG (str. 57), 
uvex pheos cx2 sonic (str. 60), 
uvex ultravision (str. 64) 

AR (antyrefleksyjny)

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

Najlepsza ochrona przed odbi-
ciami i odblaskami o wysokiej 
przepuszczalności

uvex sportstyle (str. 41), 
uvex i3, uvex i3 s (str. 46, 47)

BEZBARWNY

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

Ochrona przed zagrożeniami 
mechanicznymi bez efektu 
olśnienia

Przepuszczalność  
74–100%

Przepuszczalność  
58–80%

Zabarwienie chroniące przed olśnieniem nie jest wymagane
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Zabarwienie szybek

POLAVISION

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 53,1 
Przepuszczalność: około 14% 
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla 
oka odblasków poprzez filtro-
wanie światła rozproszonego

uvex polavision (str. 53)

BRĄZOWY

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 52,5 
Przepuszczalność: około 20% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych 
i efektem zwiększającym 
kontrast

SREBRNY LUSTRZANY 12%

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 53,1 
Przepuszczalność: około 12% 
Norma: EN 166, EN 172

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

uvex i3 (str. 46) 
uvex pheos cx2 (str. 42) 
uvex sportstyle (str. 41)

SREBRNY LUSTRZANY 53%

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 51,7 
Przepuszczalność: około 53% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku 
 zmiennych warunków 
 oświetleniowych

uvex pheos/ 
uvex pheos s (str. 44, 45) 
uvex iworks (str. 48) 

SZARY 14%

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 53,1 
Przepuszczalność: około 14%  
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

uvex pheos cx2 (str. 42)

SZARY 23%

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 52,5 
Przepuszczalność: około 23%  
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

Przepuszczalność  
8–18%

Przepuszczalność  
18–29%

Przepuszczalność  
43–58%

Zalecane jest zabarwienie chroniące przed olśnieniem
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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. Zewnętrzne tkanki 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 wysokoenergetycznym 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 oku-
lary ochronne uvex skutecznie chronią przed promieniowa-
niem ultrafioletowym. uvex 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 dolegliwo-
ściami, takimi jak uszkodzenia rogówki, katarakta i ślepota. Po-
nadto brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej tkanki 
skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.

100% bezpieczeństwa.
Okulary i gogle ochronne uvex,

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

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 (Światowa 
 Organizacja Zdrowia) zaleca ochronę przed UV do 400 nm. 
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uvex i5 CBR65 uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65 uvex ultravision CBR65
Nr art. 9183064 9193064 9198064 9169164 9309064 9301064
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna 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 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, czarny biały, czarny biały, czarny czarny, biały biały, czarny szary przezroczysty

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

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE

Waga 29 g 23 g 28 g 39 g 34 g 131 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 8 szt. 10 szt. 4 szt.

uvex CBR65
Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia 

Zwiększenie kontrastu
Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia – 
nawet w rozproszonym świetle.

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

Odprężone widzenie
Mniejsze zmęczenie oczu także podczas 
dłuższych prac – odprężone widzenie pozwala 
na zachowanie uwagi i skupienia.

Delikatne zabarwienie
Optymalna ochrona przed olśnieniem – w przypad-
ku wysokich wymagań wizualnych przy naturalnym 
świetle oraz sztucznym świetle o wysokiej jasności.

Profilaktyczna ochrona przed światłem niebieskim
Technologia szybki uvex CBR65 znacznie różni się swoimi 
właściwościami od uvex UV400. 

Odfiltrowuje 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 światła niebieskiego  
o 50% w paśmie 450 nm

Promieniowanie UV Promieniowanie IR

Więcej informacji  
na stronie 
uvexsafety.com/
en/productgroup/
uvexcbr65/

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło 
wskutek intensywnego korzystania z urządzeń elektronicz-
nych (komputery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz 
wymiany żarówek na LEDy. Może to w krótkiej perspektywie 
prowadzić do przemęczenia, bólów głowy oraz zaburzeń 
koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka zwyrod-
nienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami starzenia.

uvex CBR65 skutecznie chroni oczy przed zagrożeniami 
zdrowotnymi – i zakłóceniem funkcjonowania zegara biolo-
gicznego człowieka.   

Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9309064

9183064

9169164
9301064

9198064

P
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uvex i-range jest nową serią okularów ochronnych 3w1, która umożliwia elastyczny wybór  
odpowiedniego produktu do niemal każdego obszaru ryzyka i pracy.

uvex i-guard 
Dodatkowa ochrona przed cieczami, cząstkami 
i brudem dzięki wysoce elastycznej oprawce, 
która dopasowuje się bez ucisku do każdego 
kształtu głowy (oznaczenie 3 i 4 wg EN 166)

uvex i-guard+  
jako gogle ochronne z paskiem 
spełniają dodatkowe wymagania 
i posiadają zwiększoną wytrzy-
małość mechaniczną

uvex i-lite  
przekonujący no
woczesny design  
o płaskiej  
geometrii  
szybki 

Płaski design szybki  
zapewniający nieograniczone 
pole widzenia 

Ergonomiczne zauszniki  
zapewniające idealne dopasowa-
nie i bezpieczne osadzenie bez 
ucisków 

Miękka, elastyczna uszczelka 
przylegająca do twarzy, wyko-
nana z trwałych materiałów dla 
uniwersalnego dopasowania

uvex i-guard+ kit posiada moż-
liwość indywidualnego dostoso-
wania do każdego zastosowania 
dzięki szybkiej i łatwej wymianie 
zauszników i paska

x-tended sideshield  
dla dodatkowej ochrony bocznej

3-stopniowa regulacja nachyle-
nia zauszników do indywidualne-
go dopasowania

Ze sprawdzoną powłoką uvex 
supravision i ochroną UV400

Wykorzystanie materiałów pod-
danych recyklingowi i pochodze-
nia biologicznego w celu ochrony 
zasobów i środowiska 

sustainable. flexible. safe.

uvex i-range
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uvex irange uvex ilite uvex ilite planet uvex ilite uvex iguard uvex iguard planet uvex iguard
Nr art. 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296 9143282
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

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

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka PC bezbarwny PA bezbarwny, PC szary 23% PC bezbarwny PA bezbarwny, PC szary 23%

pochodzenia biologicznego pochodzenia biologicznego
UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

Waga 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g 48 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt.

uvex irange uvex iguard+ uvex iguard+ planet uvex iguard+ uvex iguard+ kit
Nr art. 9143267 9143297 9143283 9143300
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

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

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny PA bezbarwny PC szary 23% PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 52,5 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE

Waga 50 g 50 g 50 g 56 g
Opakowanie 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt.

Okulary ochronne
uvex irange 

Zeskanuj kod QR w celu uzy-
skania dalszych informacji. 
uvex-safety.com/en/irange

Więcej informacji o zrównowa-
żonych modelach z serii i-range 
na stronie 18/19.

uvex i-range 
• wszechstronny asortyment okularów ochronnych 
3w1 umożliwiający elastyczny dobór do niemal każ-
dego obszaru pracy 

• duży, płaski design szybki zapewniający nieograni-
czone pole widzenia

• xtended sideshield zapewnia dodatkową ochronę 
po bokach

• wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników 
umożliwia wysoki stopień indywidualizacji, aby za-
pewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształ-
tów głowy i twarzy

• ergonomiczne zauszniki zapewniają bezpieczne 
osadzenie bez ucisków

• wytrzymała szybka poliwęglanowa ze sprawdzoną 
technologią uvex supravision – szybka trwale od-
porna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym pro-
mieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu
• uvex iguard: miękka, elastyczna uszczelka przyle-
gająca do twarzy, która dopasowuje się do użyt-
kownika i w ten sposób zapewnia mu optymalną 
ochronę i komfort. Chroni również przed cieczami i 
grubym pyłem (oznaczenie 3 i 4)

• uvex iguard+: powyższe właściwości wraz ze 
zwiększoną wytrzymałością mechaniczną 

• uvex iguard+ kit: dzięki elastycznej wymianie 
zausznika i paska okulary można nosić w zależności 
od zagrożeń w miejscu pracy jako okulary z zausz-
nikami lub gogle ochronne

uvex i-range planet 
modele wykonane w zrównoważony 
sposób z poddanego recyklingowi 
materiału pochodzenia biologicznego

9143281

9143282

9143295

9143296

9143297 9143283

9143265

9143266

9143267



32

stylish. safe. sustainable.

uvex pure-fit

Designed to recycle 
Dzięki nowatorskiej technologii produkcji okulary 
uvex purefit mogą być wytwarzane w całkowicie 
zautomatyzowany sposób, z zaledwie jednego 
materiału i bez potrzeby dodatkowego montażu. 

Są one w całości wykonane z poliwęglanu, a 
zatem – tak samo jak opakowanie produktu – 

mogą w 100% zostać poddane recyklingowi. 

Dzięki temu uvex purefit jest nadzwy-
czaj zrównoważonym rozwiązaniem. 

Nie tylko innowacyjnym, lecz również wygodnym: 
te okulary ochronne wyróżniają się nadzwy-
czajną lekkością. Elastyczne nauszniki idealnie  
dopasowują się do każdego kształtu głowy i 
zapewniają bezpieczne osadzenie.

uvex purefit występuje w dwóch róż-
nych wariantach: bez powłoki i jako 
wersja powlekana, ze sprawdzoną 
technologią uvex supravision.

Elastyczne nauszniki zapewnia-
jące idealne dopasowanie i bez-
pieczne osadzenie bez ucisków

Bezramkowa i nowatorska 
konstrukcja szybki zapewnia-
jąca najlepsze, nieograniczone 
widzenie

Ze sprawdzoną powłoką uvex 
supravision lub bez powłoki – ale 
zawsze z ochroną UV400
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uvex purefit
Nr art. 9145014 9145265
Wersja bez powłoki uvex supravision excellence

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

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 19 g 19 g
Opakowanie 75 szt. 75 szt.

Okulary ochronne
uvex purefit 

reduced to the max – czyste w formie, 
ultralekkie okulary ochronne z poliwę-
glanu o wadze zaledwie 19 gramów

W 100% nadające się 
do recyklingu

x-tended sideshield dla 
 dodatkowej ochrony bocznej 

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania 
dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/purefit

uvex pure-fit 
• reduced to the max – czyste w formie, ultralekkie okulary ochronne z 
innowacyjną koncepcją zauszników i o wadze zaledwie 19 gramów 

• bezramkowa konstrukcja szybki zapewniająca szerokie pole widzenia
• xtended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
• elastyczne zauszniki umożliwiają idealne dopasowanie i bezpieczne 
osadzenie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia 
przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – 
 szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

9145014

9145265

by creating 
recyclable products
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eXXtremalnie modny wygląd  
dynamiczny, atrakcyjny design 
oprawki

doskonała widoczność 
dzięki powłoce uvex supravision 
i ochronie UV400

maXXymalny komfort  
ergonomiczne zauszniki o miękkich 
końcach zapewniające wygodne i 
bezpieczne trzymanie

elastyczne noski zapewnia-
jące bezuciskowe osadzenie 
bez ześlizgiwania się 

eXXtra ochrona  
Opcjonalna uszczelka zapewnia 
dodatkową ochronę przed cząstecz-
kami, brudem i kurzem 

uvex suXXeed

strong. 
sporty. 
functional.
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uvex suXXeed uvex suXXeed guard Dodatkowa oprawka
Nr art. 9181265 9181180 9181281 9181001
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence dodatkowa uszczelka

w zestawie dodatkowa uszczelka ochrona przeciwsłoneczna do uvex suXXeed
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski antracytowy, limonkowy czarny

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 27 g 32 g 27 g 5 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt.

Okulary ochronne
uvex suXXeed

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania 
dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

Akcesoria: 9181001
Dodatkowa uszczelka do  
uvex suXXeed

uvex suXXeed zapewniają ochronę przez 
cały dzień pracy i w niemal każdej sytuacji. 

Dynamiczny wygląd, idealnie przylegająca geo-
metria oprawki i przyjemnie osadzone zauszniki 
spełniają wszystkie życzenia – akceptacja no-
szenia, komfort i ochrona są zagwarantowane. 

Nawet podczas intensywnych aktywności fi-
zycznych i prac wymagających dużego wysiłku 
uvex suXXeed pozostają tam, gdzie powinny 
być: przed oczami, dla Twojej ochrony. Miękkie, 
elastyczne noski zapewniają przyjemne oparcie 
bez ześlizgiwania się.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze większej ochrony 
przed pyłem i brudem, możesz doposażyć uvex 
suXXeed w dodatkową uszczelkę. 

uvex suXXeed 
• sportowe okulary ochronne o dynamicznym designie, 
który robi wrażenie

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają 
wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i 
zapewniają bezuciskowe dopaswanie bez ześlizgiwania się

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promienio-
waniem UVA i UVB do 400 nm

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex 
 supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na 
zarysowania

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed 
cząstkami, brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

9181265

9181281

9181180
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uvex i-5
detailed – modern – trusted 

Maksymalne bezpieczeństwo dzię-
ki innowacyjnemu, nowoczesnemu 
designowi: dzięki xtended eyeshield i 
sideshield okulary uvex i5 niezawod-
nie chronią oczy w każdej sytuacji.  
Dopracowane elementy gwarantują 
pierwszorzędny komfort noszenia tak-
że przy dłuższym użytkowaniu. 

3-stopniowa regulacja   
ułatwiająca dopasowanie  
do każdego kształtu twarzy

x-tended eyeshield 
dla większej ochrony przed 
cząstkami, pyłem i brudem

x-tended sideshield  
dla optymalnej ochrony bocz-
nego obszaru oczu 

Powłoka 
uvex supravision

x-twist technology 
Dla elastycznego, wygodnego 
dopasowania do każdego 
kształtu głowy

Miękkie, elastyczne noski
zapewniające komfort no-
szenia bez ucisku i chroniące 
przed ześlizgiwaniem
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uvex i5 uvex i5 guard Dodatkowa oprawka
Nr art. 9183065 9183265 9183415 9183180 9183064 9183281 9183001
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision uvex supravision dodatkowa uszczelka

sapphire excellence ETC w zestawie excellence excellence do uvex i5
dodatkowa oprawka ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna

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 antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski biały, czarny antracytowy, limonkowy 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
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC CBR65 PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 35 g 29 g 29 g 6 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt.

Okulary ochronne 
uvex i5 · uvex i5 guard

uvex i-5
• sportowe okulary ochronne klasy premium z wielo-
ma funkcjami i możliwościami dopasowania

• xtended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal 
obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikający-
mi cząstkami 

• xtended sideshield zapewnia dodatkową ochronę 
po bokach

• ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją 
nachylenia i długości umożliwiają wysoki stopień in-
dywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do 
wszystkich kształtów głowy i twarzy 
 

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, 
bezpieczne osadzenie bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użyt-
kownika i zapewniają bezuciskowe dopaswanie bez 
ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex 
supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie 
i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym pro-
mieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę 
przed cząstkami, brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

Więcej informacji znajdziesz na stronie 
uvex-safety.com/en/i5
(lub po zeskanowaniu kodu QR).

Akcesoria: 9183001 
Dodatkowa uszczelka do uvex i-5

9183065
9183415
9183265
  

9183180

9183064 9183281
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uvex xfit pro uvex xfit pro guard
Nr art. 9199005 9199247 9199245 9199680 9199240
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

bez suwaka bez suwaka, w zestawie dodatkowa uszczelka zwiększenie kontrastu
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka biały, antracytowy niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy żółty, antracytowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 28 g 24 g 28 g 30 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex xfit pro
Nr art. 9199277 9199276
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna, bez suwaka ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, jasnoszary antracytowy, jasnoszary

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szary 23% PC szary 23%

UV400 UV400
52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 24 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt.

uvex x-fit pro
• funkcjonale, modułowe okulary ochronne z ob-
szernymi akcesoriami

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach za-
pewniają wygodne, bezpieczne trzymanie bez 
ucisków

• dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy 
dzięki uvex Comfort Slider – wielostopniowa  
regulacja nachylenia zauszników umożliwia indy-
widualną, wygodną pozycję noszenia

• system modułowy pozwala na zamocowanie 
funkcjonalnych akcesoriów, które zwiększają 
możliwości zastosowania

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do 
użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopaso-
wanie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na za-
parowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia 
ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

Okulary ochronne
uvex xfit pro · uvex xfit pro guard

9199005

91992409199680

9199245

9199277

9199276

9199247
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uvex xfit uvex xfit guard
Nr art. 9199085 9199285 9199265 9199123 9199180 9199286 9199280
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence w zestawie excellence excellence
dodatkowa uszczelka 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 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary półprzezroczysty szary półprzezroczysty niebieski półprzezroczysty różowy półprzezroczysty szary 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 W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g 29 g 23 g 23 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Suwak uvex Comfort Dodatkowa uszczelka Pasek uvex xfit pro uvex mini LED light
Nr art. 9958024 9199001 9958023 9999100
Wersja do przypięcia na uvex xfit dodatkowa uszczelka do zamontowania na uvex xfit w zestawie 2 adaptery 

i xfit pro (zausznik) do uvex xfit i uvex xfit pro i xfit pro, bez zawartości metalu (po lewej i prawej stronie)
4 baterie guzikowe, typ L736F

Kolor antracytowy czarny czarny adapter+obudowa: czarny
światło: białe

Opakowanie Woreczek 20 szt. 10 szt. Szt.
5 par

Okulary ochronne
uvex xfit · uvex xfit guard

uvex x-fit 
• klasyczne okulary ochronne o ściśle przylegającym dopa-
sowaniu

• bezramkowa konstrukcja szybki zapewniająca szerokie 
pole widzenia

• opcjonalny suwak Comfort zapewnia dopasowanie do 
każdego kształtu głowy i twarzy – wielostopniowa regula-
cja nachylenia zauszników umożliwia indywidualną, wy-
godną pozycję noszenia

• system modułowy pozwala na zamocowanie funkcjonal-
nych akcesoriów, które zwiększają możliwości zastoso-
wania

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort 
noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex  
supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie  
i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promie-
niowaniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę 
przed cząstkami, brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

Akcesoria: 9199001 
Dodatkowa oprawka do uvex x-fit i uvex x-fit pro

Akcesoria: 9958024 
Suwak Comfort do uvex x-fit i uvex x-fit pro

Akcesoria: 9958023 
Pasek do uvex x-fit i uvex x-fit pro

Akcesoria: 9999100 
mini LED light do uvex x-fit i uvex x-fit pro

9199265
9199285 
9199085

9199280

9199123

91992869199180
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Okulary ochronne uvex 
Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Geometria naszych okularów jest tak indywidualna jak ludz-
kie twarze. Część naszego asortymentu dedykowana jest 
zwłaszcza dla osób o wąskim owalu twarzy. 

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji, okula-
ry ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych 
kształtach. Dzięki temu oczy są przez cały czas chronione 
przed cząstkami, iskrami lub pyłem.

– także osób 
          o wąskim owalu twarzy

Okulary ochronne 
             uvex spełnią wszystkie wymagania
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uvex i3 s 9190

uvex iworks 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex xfit 9199

uvex pheos s guard 9192uvex iguard+ 9143

uvex carbonvision 9307 uvex pheos cx2 sonic 9309
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uvex sportstyle
Nr art. 9193080 9193265 9193415 9193376 9193838
Wersja uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision AR

Oil & Gas szybki superantyodblaskowe
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, limonkowy antracytowy, niebieski czarny, petrol czarny, niebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FT CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex sportstyle
Nr art. 9193064 9193280 9193885 9193880
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme wewnętrzna strona odporna na zaparowanie uvex supravision variomatic

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna, srebrny lustrzany szybki samozaciemniające
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka biały, czarny biały, czarny czarny, szary czarny, antracytowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC CBR65 PC szary 23% PC srebrny lustrzany szary PC jasnozielony

UV400 UV400 UV400 UV400
51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE 21,2 W1 FTKN CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. Szt.

Okulary ochronne
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• sportowe, lekkie okulary ochronne z profilowaną szybką do idealnego 
dopasowania w przypadku wąskich, jak i szerszych twarzy

• połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych 
zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne dopa-
sowanie bez ucisków

• miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użyt-
kownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgi-
wania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9193376

91934159193080 9193265

9193280

9193064

91938809193885

9193838
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uvex pheos cx2
Nr art. 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision 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 bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex pheos cx2
Nr art. 9198285 9198064 9198237 9198230 9198885
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie

Zwiększenie kontrastu Ochrona przeciwsłoneczna 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 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, żółty biały, czarny biały, czarny biały, czarny niebieski, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bursztynowy PC CBR65 PC szary 23% PC szary 14% PC srebrny lustrzany 

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• sportowe okulary ochronne o wysokim komforcie noszenia
• xtended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal obejmuje czoło i 
zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami 

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bez-
pieczne dopasowanie bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają 
bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania 

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

  Dostępne również jako gogle  
ochronne (patrz strona 60) 

9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198230 9198885

9198285
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Okulary ochronne pasujące do wizerunku Twojej firmy
Okulary ochronne z „osobowością”

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex oferują wiele 
możliwości personalizacji – od nadruku logo firmowego na zauszniku 
po oprawki w kolorach firmowych. W ten sposób można idealnie dopa-
sować środki ochrony indywidualnej do wizerunku firmy.

Tampodruk na zauszniku (od 1 do 4 kolorów)

Najlepszą metodą wykonania kolorowego 
nadruku logo na zauszniku jest tampodruk.

Oprawka w kolorach firmowych

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

Wstawki w zausznikach

Umieszczenie nazwy firmy na miękkich 
elementach zauszników to subtelne 
rozwiązanie dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb.

Jakie są możliwości personalizacji?
Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w 
zakresie możliwości technicznych związanych z persona-
lizacją okularów ochronnych.
Proponujemy także skorzystanie z naszego konfiguratora 
produktu online na stronie

www.uvex-safety.com/configurator (lub zeskanuj kod QR).
Z jego pomocą można wybrać i spersonalizować dany 
model okularów.

Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:
W przypadku tampodruku – co najmniej 500 sztuk
W przypadku kombinacji szybek i zauszników (z tam-
podrukiem lub bez niego) – co najmniej 2500 sztuk
W przypadku wstawek/ spersonalizowanych kolorów 
firmowych/spersonalizowanych pasków/grawerowania 
laserowego – co najmniej 5000 sztuk
Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

Spersonalizowane akcesoria

Logo firmy 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 firmy na pasku.
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uvex pheos uvex pheos CB
Nr art. 9192080 9192225 9192215 9192485 9192415 9192280
Wersja uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar
Oil & Gas "Asian fit" zgodnie z głową testową 2M,

ISO 185264:2020
Norma EN 166, EN 170 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 antracytowy, niebieski czarny, 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 bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g 29 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex pheos uvex pheos guard
Nr art. 9192385 9192285 9192281 9192881 9192180
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme wewnętrzna strona odporna na zaparowanie uvex supravision extreme

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar, w zestawie dodatkowa
zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna, srebrny lustrzany uszczelka i pasek

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, żółty czarny, szary czarny, szary jasnoszary, 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 bursztynowy PC szary 23% PC szary 23% PC srebrny lustrzany PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex pheos
• sportowe, ponadczasowe okulary ochronne; bezoprawko-
we dla bardzo dużego pola widzenia

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają 
wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort 
noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supra-
vision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zary-
sowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promie-
niowaniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę 
przed cząstkami, brudem i pyłem

• podczas prac wymagających dużego wysiłku opcjonalny 
pasek utrzymuje okulary w stałym położeniu

• dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
• odpowiednie do uvex IES 
• bez zawartości metalu

Okulary ochronne
uvex pheos · uvex pheos guard

9192225 9192215

9192881

919228091924159192485

9192281
 9192285

9192080

9192385

9192180
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uvex pheos s uvex pheos s guard
Nr art. 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891 9192680
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision wewnętrzna strona odporna uvex supravision extreme

excellence excellence extreme excellence extreme na zaparowanie wąska wersja
wąska wersja wąska wersja wąska wersja wąska wersja, wąska wersja, wąska wersja, w zestawie dodatkowa uszczelka

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna i pasek
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 EN 166, EN 170
Oprawka biały, zielony antracytowy, szary czarny, szary biały, pomarańczowy czarny, szary jasnoszary, szary czarny, 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 W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23% PC szary 23% PC srebrny lustrzany PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 45 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

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

uvex pheos uvex pheos s uvex pheos oraz
standardowy rozmiar wąska wersja uvex pheos s

Kolor czarny czarny szary, czarny
Opakowanie 20 szt. 20 szt. 10 szt.

Akcesoria: 9192001/ 9192002 
Dodatkowa uszczelka uvex pheos/ uvex pheos s

Akcesoria: 9958020 
Pasek uvex pheos/ uvex pheos s

Okulary ochronne
uvex pheos s · uvex pheos s guard

146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192680

9192725 9192785 

9192282 9192745 

9192283 9192891 
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uvex i3
Nr art. 9190839 9190838 9190181 9190281 9190885 9190880
Wersja uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision plus uvex supravision excellence wewnętrzna strona odporna na zaparowanie uvex supravision variomatic

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar
superantyodblaskowe superantyodblaskowe ochrona przeciwsłoneczna, ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna, samoprzyciemniające
szybki szybki Oil & Gas srebrny lustrzany szybki

Norma 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, niebieski czarny, niebieski czarny, jasnoszary czarny, jasnoszary czarny, jasnoszary 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
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23% PC szary 23% PC srebrny lustrzany PC jasnozielony

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FT CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE 21,2 W1 FTKN CE

Waga 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Opakowanie 10 szt. Szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. Szt.

uvex i3 uvex i3 guard
Nr art. 9190270 9190175 9190275 9190280 9190180
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar
Oil & Gas w zestawie dodatkowa uszczelka

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 antracytowy, niebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 30 g 30 g 30 g 30 g 36 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex i3 · uvex i3 guard

uvex i-3 
• regulowane indywidualnie, wielofunkcyjne okulary ochron-
ne klasy premium 

• połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergono-
micznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wy-
godne, bezpieczne trzymanie bez ucisków

• wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia 
wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopa-
sowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okula-
rów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe 
osadzenie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supra-
vision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zary-
sowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promienio-
waniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed 
cząstkami, brudem i pyłem

• dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
• bez zawartości metalu

9190270
9190275

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175 9190280 9190180

9190181 9190281

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s
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uvex i3 s uvex i3 s guard
Nr art. 9190065 9190080 9190075 9190680
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

wąska wersja wąska wersja wąska wersja wąska wersja
Oil & Gas w zestawie dodatkowa uszczelka

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

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 35 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex i3 s Akcesoria
Nr art. 9190039 9190085 9190086 9190001 9958009
Wersja uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence dodatkowa uszczelka do uvex i3 sznurek do okularów do uvex i3

wąska wersja wąska wersja wąska wersja oraz uvex i3 s oraz uvex i3 s
szybki superantyodblaskowe zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

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

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 6 g –
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex i3 s · uvex i3 s guard

Akcesoria: 9190001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 i uvex i-3 s

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

91900759190080

9190086

9190065

91900399190680

9190085
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uvex iworks
Nr art. 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence wewnętrzna strona odporna na zaparowanie

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna 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 bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23% PC srebrny lustrzany 

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE

Waga 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex i-works 
• sportowe, wytrzymałe okulary ochronne, dostępne z szybkami w róż-
nych odcieniach

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bez-
pieczne trzymanie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia 
przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania 

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• odpowiednie do uvex IES 
• bez zawartości metalu

Okulary ochronne
uvex iworks

9194175

9194270
9194365

9194885

9194171
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uvex astrospec 2.0 uvex astrospec 2.0 CB
Nr art. 9164065 9164187 9164285 9164275 9164276 9164220 9164246
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision extreme uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme "Asian fit" zgodnie z głową testową 2M, excellence excellence
Oil & Gas ISO 185264:2020 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 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, jasnoniebieski czarny, szary czarny, limonkowy antracytowy, petrol niebieski, jasnoniebieski czarny, żółty pomarańczowy neonowy, 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 bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 42 g 42 g 42 g 42 g 43 g 42 g 42 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex astrospec 2.0
• klasyczne okulary ochronne o płaskim designie 
szybki zapewniającym szerokie pole widzenia 

• ergonomiczne zauszniki z wielostopniową re-
gulacją nachylenia umożliwiają indywidualne 
dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre 
osadzenie dla wszystkich kształtów głowy i 
twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają wygod-
ne, bezpieczne trzymanie bez ucisków 

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają 
komfort noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na 
zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

Okulary ochronne
uvex astrospec 2.0

9164065

9164275

9164285

91642209164276

9164187

9164246
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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 bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex super g

uvex super g 
• sportowe, bardzo lekkie okulary ochronne o wadze 18 g z innowacyjną 
koncepcją zauszników zapewniającą duży komfort noszenia

• elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bez-
pieczne trzymanie bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześli-
zgiwania się 
 

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

9172110 
91722109172085

9172265

9172220 9172281
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uvex super fit
Nr art. 9178500 9178385 9178286
Wymienna szybka – – –
Wersja uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

odporność na sterylizację excellence excellence
w autoklawie (20 cykli) zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

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

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g 21 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex super fit
Nr art. 9178065 9178185 9178415 9178265 9178315
Wymienna szybka – – – 9172255 9172255
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision ETC 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 EN 166, EN 170
Oprawka granatowy, biały czarny, biały biały, szary granatowy, biały biały, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g 21 g 21 g 21 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex super fit

uvex super fit
• sportowe, lekkie okulary ochronne z wąskimi, płaskimi zausznikami, któ-
re umożliwiają wysoką kompatybilność z innym wyposażeniem ochrony 
osobistej

• połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych 
zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne dopa-
sowanie bez ucisków

• miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użyt-
kownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgi-
wania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm 

9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178415

9178286

9178315
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Nr art. 9160275 9160520 9160076 9160120
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

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

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Szybka PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23% PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTK CE 52,5 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN 166 F CE

Waga 33 g 33 g 33 g 32 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex ivo
Nr art. 9160065 9160185 9160285 9160265
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma 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

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 33 g 33 g 33 g 33 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex ivo

uvex i-vo 
• funkcjonalne okulary ochronne z wieloma funkcjami i możliwościami do-
pasowania

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne 
trzymanie bez ześlizgiwania się

• miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześli-
zgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9160076

9160275

9160520

9160185
9160285

9160065 
9160265

9160120
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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 szary 14%

UV400
53,1 W1 F CE

Waga 25 g
Opakowanie Szt.

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 szary, pomarańczowy 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 bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

Waga 42 g 44 g 44 g 44 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex polavision · uvex skyguard NT

uvex polavision 
• sportowe okulary dwuszybkowe z filtrem polaryzacyjnym 
• technologia uvex polavision chroni przed odbiciami i podrażnieniami 
optycznymi odciążając oczy, np. w przypadku powierzchni odbijających, 
takich jak woda lub szkło

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie 
bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześli-
zgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed nie-
bezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex skyguard NT
• wytrzymałe okulary ochronne do pełnej ochrony, w tym ochrony przed 
cieczami i grubym pyłem (oznaczenie 3 i 4)

• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do 
użytkownika i zapewnia mu ochronę i komfort

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne 
oparcie bez ześlizgiwania się (oprócz 9175275)

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9231960

9175260 
9175160

9175261

9175275
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uvex cybric
Nr art. 9188075 9188175 9188076
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

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

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 F CE 2C1,2 W1 F CE 52,5 W1 F CE

Waga 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

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

szybka 56 mm szybka 56 mm
szerokość noska 15 mm szerokość noska 15 mm

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

W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny HG bezbarwny

UV400 UV330
21,2 W1 FK W1 S

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

uvex futura
Nr art. 9180015 9180125
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 bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400
2C1,2 W1 FK CE 2C1,2 W1 FKN CE

Waga 49 g 49 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex cybric · uvex meteor · uvex futura

uvex futura
• wytrzymałe okulary dwuszybkowe o idealnym, ściśle przylegającym 
 dopasowaniu

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie 
bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania 

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

uvex meteor
• klasyczne okulary dwuszybkowe o płaskiej budowie i dobrym pokryciu 
• zauszniki o miękkich końcach i regulowanej długości zapewniają 
 możliwość indywidualnego dopasowania, bezuciskowy komfort i stabil-
ne osadzenie bez ześlizgiwania się

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia 
przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
odporna na zarysowania z obu stron

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

uvex cybric 
• funkcjonalne okulary dwuszybkowe
• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne 
trzymanie bez ześlizgiwania się

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia 
przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9188075 
9188175

9188076

9134005 
9134002

9180015 
9180125
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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 bezbarwny

UV400
2C1,2 W1 FK CE

Waga 23 g
Opakowanie 5 szt.

uvex winner
Nr art. 9159005 9159105 9159118
Wersja odporność na zarysowania po obu stronach odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie

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

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
21,2 W1 F CE 21,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

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

uvex mercury
Nr art. 9155005
Wersja uvex supravision sapphire 

szybka 54 mm
rozstaw 19 mm

Norma EN 166, EN 170
Oprawka stalowy niebieski

W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny

UV400
2C1,2 W1 FK CE

Waga 30 g
Opakowanie 5 szt.

Okulary ochronne
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

uvex ceramic 
• klasyczne okulary dwuszybkowe, szczególnie odpowiednie dla osób z 
wąską głową i twarzą

• miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez 
ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision– szybka 
odporna na zarysowania z obu stron

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

uvex winner
• klasyczne, bezramkowe, metalowe okulary ochronne 
• miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez 
ucisków

• miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezuciskowe osadze-
nie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed nie-
bezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex mercury
• klasyczne okulary metalowe o płaskiej konstrukcji do łatwego założenia 
• miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez 
ucisków

• miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezuciskowe osadze-
nie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
odporna na zarysowania z obu stron

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9137005

9159005
9159105

9159118

9155005
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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 bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTK CE

Waga 37 g 37 g 37 g 37 g
Opakowanie 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 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 bezbarwny niebieski, czarny niebieski, czarny

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 F CE 2C1,2 W1 FK CE 2C1,2 W1 FKN CE

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

Okulary nakładane na okulary
uvex 9161 · uvex super OTG

uvex 9161 
• wytrzymałe okulary nakładkowe o płaskiej konstrukcji szybki zapewnia-
jącej szerokie pole widzenia 

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dostosowanie okularów, aby zapewnić dobre dopasowa-
nie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy (oprócz 9161014)

• miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne 
osadzenie bez ześlizgiwania się (oprócz 9161014)

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

uvex super OTG
• klasyczne okulary nakładkowe z innowacyjną koncepcją zauszników za-
pewniających idealne osadzenie i o płaskiej konstrukcji szybki zapew-
niającej szerokie pole widzenia

• elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniające wygodne, bez-
pieczne trzymanie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

9169065 
9169260

91690819169080
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uvex super f OTG
Nr art. 9169585 9169261 9169500 9169164 9169586 9169850 9169615
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision clean uvex supravision uvex supravision sapphire uvex supravision uvex supravision sapphire

sapphire excellence odporność na sterylizację excellence ochrona variomatic zatrzymywanie światła niebieskiego
w autoklawie (20 cykli) ochrona przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna o długości fali do 525 nm

Norma 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

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 bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC CBR65 PC szary 23% PC jasnozielony PC pomarańczowy

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV525
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTK CE  21,2 W1 FTKN CE 21,4 W1 FTK CE

Waga 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Opakowanie 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt. Szt. 8 szt.

Okulary nakładane na okulary
uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji szybki za-
pewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane dla maksymalnej 
akceptacji noszenia 

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopaso-
wanie bez ucisków 

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9169585 
9169261

9169164
9169586

9169500

9169615
9169850
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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 zapewniająca najlepsze, nieograni-
czone widzenie

Ergonomiczna część przylegająca do 
twarzy zapewnia idealne dopasowanie 
i najwyższy komfort

Technologia powłok 
uvex supravision

x-frame design
Elastyczne dopasowanie do 
każdej twarzy

Rewolucyjna konstrukcja szybki 
i nieograniczone pole widzenia 
sprawiają, że przez uvex megaso-
nic zawsze widać najlepiej – nawet 
w trudnych warunkach. Sportowa, 
ergonomiczna konstrukcja i kom-
fort noszenia sprawiają, że idealnie 
nadają się do użytku przez cały 
dzień pracy.

Bardzo szeroki pasek 
zapewniający optymalne dopasowanie 
i zwiększony komfort noszenia
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uvex megasonic
Nr art. 9320265 9320415 9320281
Wymienna szybka 9320255   9320257
Wymienny pasek 9320011 9320011 9320012
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

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

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 52,5 W1 BTKN CE

Waga 96 g 96 g 96 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt.

Gogle ochronne
uvex megasonic

uvex megasonic 
• funkcjonalne gogle ochronne z designem gogli 
narciarskich i panoramicznym polem widzenia

• jedyny w swoim rodzaju design szybki bezram-
kowej z maksymalnie zoptymalizowanym po-
lem widzenia zapewniającym lepsze dostrze-
ganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo 

• miękka, adaptacyjna część przylegająca do 
twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do 
różnych kształtów głowy i twarzy oraz szczel-
ne trzymanie bez ucisków

• duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na 
zauszniki umożliwiają komfortowe noszenie 
bez ucisków również razem z okularami korek-
cyjnymi 

• system wentylacji pośredniej zapewniający 
zwiększoną cyrkulację powietrza

• pasek tekstylny o regulowanej długości i 
 szerokości 30 mm zapewniający optymalne 
osadzenie i możliwość indywidualnego dopa-
sowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na 
zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• trwała korzyść: wymienne szybki i paski
• bez zawartości metalu

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

9320415
9320265

9320281
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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 bezbarwny PC CBR65 PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE 52,5 W1 BTKN CE

Waga 34 g 34 g 34 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Gogle ochronne
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• sportowe, kompaktowe oraz bardzo lekkie gogle ochronne
• bardzo miękka i elastyczna, ergonomiczna część przylegająca do 
 twarzy zapewniająca indywidualne dopasowanie i najwyższy komfort 
noszenia

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację 
 powietrza

• bardzo lekki pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bez-
pieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

9309275

9309286

9309064
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uvex academy
Przemysłowe środki ochrony oczu

Praktyczne szkolenia i kursy doszkalające poświęcone 
podstawom stosowania środków ochrony wzroku.
•    Przekazanie podstawowych informa-

cji na temat standardowych obsza-
rów zastosowania środków ochrony 
oczu, jak np. środki ochrony przed 
zagrożeniami mechanicznymi, sub-
stancjami chemicznymi, promienio-
waniem (np. ochrona spawacza) oraz 
specjalnych obszarów zastosowania

•    Prezentacja i ocena zagrożeń 
związanych z obróbką mechaniczną, 
promieniowaniem podczerwonym i 
ultrafioletowym (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 oczu, norm, obszarów 
zastosowania, oceny ryzyka i spo-
sobów pielęgnacji środków ochrony 
oczu

•    Informacja o klasyfikacji środków 
ochrony na podstawie ich oznacze-
nia oraz o obszarach zastosowania 
różnych środków ochrony

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

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.de, telefonicznie 
pod numerem +49 911 9736-1710 lub pod adresem email academy@uvex.de

Dodatkowe informacje 
znajdziesz na stronie 
uvexacademy.com
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uvex super fit CR
Nr art. 9178500
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka biały, jasnoniebieski

W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny

UV400
2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 21 g
Opakowanie 10 szt.

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

odporność na sterylizację
w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka biały, jasnoniebieski

W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny

UV400
2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 39 g
Opakowanie 8 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 bezbarwny, UV400

2C1,2 W1 BKN CE
Waga 95 g
Opakowanie 4 szt.

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

uvex super fit CR
• sportowe, lekkie okulary ochronne z wąskimi, 
płaskimi zausznikami, kompatybilne z innymi 
środkami ochrony indywidualnej

• połączenie miękkiego pokrycia w obszarze 
czoła i ergonomicznych zauszników o 
miękkich końcach zapewnia wygodne, 
bezpieczne osadzenie bez ucisków

• miękkie, regulowane noski umożliwiają 
dopasowanie okularów do użytkownika i 
zapewniają przyjemne, bezuciskowe 
osadzenie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na 
zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed 
niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB 
do 400 nm

uvex super f OTG CR
• klasyczne okulary nakładkowe o płaskiej 
konstrukcji szybki zapewniającej szerokie pole 
widzenia, zaprojektowane dla maksymalnej 
akceptacji użytkownika

• miękkie końce zauszników zapewniają 
wygodne, bezpieczne dopasowanie bez 
ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają 
komfort noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na 
zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed 
niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB 
do 400 nm

uvex ultrasonic CR
• funkcjonale gogle ochronne z szybką panora-
miczną do szerokiego spektrum zastosowań

• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy 
dopasowuje się do każdego kształtu twarzy

• duża objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne 
noszenie bez ucisków również razem z innymi 
okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający 
zwiększoną cyrkulację powietrza

• pasek silikonowy o regulowanej długości zapew-
niający bezpieczne osadzenie i możliwość indy-
widualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na za-
parowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
• bez zawartości metalu

Innowacyjna technologia powlekania 
– okulary ochronne odporne na 
zaparowanie, które można sterylizować 
w autoklawie
Profesjonalna ochrona w czasie pracy w laboratoriach, 
klinikach, pomieszczeniach czystych lub w produkcji 
artykułów spożywczych: opracowane przez uvex pierwsze 
autoklawowalne okulary ochronne z powłoką zapobiegają-
cą zaparowaniu spełniają szczególne wymagania.
Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle 
ochronne z szerokim, panoramicznym polem widzenia: uvex 
CR oferuje okulary ochronne do każdego zastosowania, 
specjalnie przystosowane do wielokrotnej sterylizacji w au-
toklawie (20 razy po 20 minut w temperaturze min. 121°C).

uvex CR – profesjonalna okulary ochronne spełniające 
normy higieniczne.

930250091695009178500
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uvex ultrasonic
Nr art. 9302245 9302285 9302275 9302601
Wymienna szybka 9302255 9302255 – –
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ograniczona wentylacja
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary, pomarańczowy 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
Szybka PC bezbarwny, UV400 PC bezbarwny, UV400 PC bezbarwny, UV400 PC bezbarwny, UV400

2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE
Waga 83 g 83 g 83 g 95 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt. 4 szt.

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

ograniczona wentylacja odporność na sterylizację w autoklawie (20 cykli) ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, szary przezroczysty, biały czarny, szary

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny, UV400 PC bezbarwny, UV400 PC szary, UV400

2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 52,5 W1 BKN CE
Waga 95 g 95 g 83 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt.

Gogle ochronne
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• funkcjonale gogle ochronne z szybką panoramiczną do szerokiego 
spektrum zastosowań

• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do 
każdego kształtu twarzy

• przestronna objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne noszenie bez 
ucisków również razem z innymi okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację po-
wietrza

• pasek tekstylny lub silikonowy o regulowanej długości zapewniający 
bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
• bez zawartości metalu 

9302286

9302285 93022759302245

93026009302601 9302500
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uvex ultravision
Nr art. 9301714 9301906 9301716 9301424
Wymienna szybka 9300517 9300956 9300517 9300517
Wersja wewnętrzna strona odporna wewnętrzna strona odporna na zaparowanie wewnętrzna strona odporna na zaparowanie wewnętrzna strona odporna na zaparowanie

na zaparowanie szeroki nosek, bardzo dobrze leży z piankową nakładką z neoprenowym paskiem
w połączeniu z półmaskami przeciwpyłowymi

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 bezbarwny CA bezbarwny CA bezbarwny CA bezbarwny

UV380 UV380 UV380 UV380
2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE

Waga 116 g 130 g 118 g 108 g
Opakowanie Szt. Szt. Szt. Szt.

Gogle ochronne
uvex ultravision

uvex ultravision
• klasyczne gogle ochronne do szerokiego spektrum zastosowań
• elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego 
kształtu twarzy

• przestronna objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają 
przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację po-
wietrza

• regulowany na długość pasek tekstylny lub neoprenowy zapewniający 
bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania 

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• dostępne również z szybką z octanu celulozy z ochroną antifog od 
 wewnątrz i ochroną UV380

• trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
• bez zawartości metalu

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

9301714

9301716

9301906

9301424
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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 szt.
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 bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE

Waga 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Opakowanie Szt. Szt. Szt. Szt. Szt.

Nr art. 9301815 9301613 9301633 9301064
Wymienna szybka 9301255 9301255 9301255 –
Wymienne folie – – – –
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zamknięta wentylacja górna zamknięta wentylacja (gazoszczelna) zamknięta wentylacja (gazoszczelna) ochrona przeciwsłoneczna
materiał oprawki odporny na działanie
wysokiej temperatury

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary przezroczysty żółty czerwony szary przezroczysty

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE

Waga 131 g 133 g 133 g 131 g
Opakowanie Szt. Szt. Szt. Szt.

Gogle ochronne
uvex ultravision

9301815

9301064

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605 9301116

9301626
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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 gogli ochronnych bez gogli ochronnych 

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

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

UV400 – –
2C1,2 W1 BTKN CE – –

Waga 212 g 64 g 81 g
Opakowanie 4 szt. Szt. Szt.

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

ograniczona wentylacja na zaparowanie bez nauszników nahełmowych
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 bezbarwny CA bezbarwny

UV400 UV380
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 FN CE

Waga 121 g 132 g –
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt.

– – po 1 parze

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

uvex ultravision faceguard
• połączenie gogli ochronnych z maską
• ochrona oczu i twarzy
• 9301555 lub 9301318: mechanizm składania 
umożliwia podnoszenie podczas używania, np. 
w celu rozmawiania, picia 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 
(nauszniki przeciwhałasowe niedołączone do 
zestawu)

• do zamontowania uvex ultravision lub uvex 
ultravision bez ochronników słuchu wymagane 
są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

Gogle ochronne: 9301105

9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510
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uvex carbonvision
Nr art. 9307375 9307365
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme

z neoprenowym paskiem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, szary

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 

Waga 46 g 51 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt.

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 bezbarwny, UV380

2C1,2 W1 FN CE
Waga 84 g
Opakowanie 4 szt.

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

zaparowanie, z gumowym paskiem zaparowanie, z tekstylnym paskiem
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 bezbarwny, UV380 CA bezbarwny, UV380 

2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE
Waga 95 g 91 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt.

Gogle ochronne
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

uvex carbonvision 
• klasyczne, lekkie gogle ochronne
• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do 
każdego kształtu twarzy

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację po-
wietrza 

• pasek tekstylny lub neoprenowy o regulowanej długości zapewniający 
bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

uvex 9405
• klasyczne gogle ochronne
• elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego 
kształtu twarzy

• objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na 
okularach korekcyjnych

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
• pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bezpieczne osadze-
nie i możliwość indywidualnego dopasowania

• szybka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i 
z ochroną UV380

• bez zawartości metalu

uvex 9305
• klasyczne gogle ochronne
• elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego 
kształtu twarzy

• objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na 
okularach korekcyjnych

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
• pasek tekstylny lub gumowy o regulowanej długości zapewniający bez-
pieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania

• szybka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i 
z ochroną UV380

• bez zawartości metalu

9307375 9307365

9405714

9305514

9305714
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uvex-laservision.com

Ochrona podczas prac spawalniczych

Zupełnie nowa generacja spawalniczych okularów ochron-
nych – z szybką w szarym odcieniu i różnymi poziomami 
ochrony. Innowacyjna technologia niezawodnie chroni 
przed promieniowaniem UV i podczerwonym oraz umoż-
liwia perfekcyjne rozpoznawanie kolorów dzięki filtrom 
przeciwsłonecznym uvex. 

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowa-
niu wewnętrznej strony szybki. Natomiast odporna na zary-
sowania powłoka na zewnętrznej stronie szybki minimalizuje 
uszkodzenia powodowane przez iskry spawalnicze. 

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowa-
niem i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkow-
nicy chętnie używają ich podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elektrycznym!

Filtr IR/UV dla większego 
bezpieczeństwa

Filtr 
przeciwsłoneczny/

antyrefleksyjny

Oznaczenie K i N szybek z 
powłoką uvex infradur plus

Większa akceptacja 
dla szarych szybek

Perfekcyjne rozpo-
znawanie kolorów

Wszystkie artykuły z szybkami z two-
rzywa sztucznego przeznaczone do 
prac spawalniczych chronią zarówno 
przed promieniowaniem UV i IR, jak i 
olśnieniem.
Uwaga – produkty te nie zapewnia-
ją ochrony przed promieniowaniem 
laserowym!
Nasi specjaliści udzielają informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i facho-
wych porad w kwestii wyboru okula-
rów przeciwlaserowych. 

   
Kontakt pod numerem telefonu  
+48 77 482 62 58.

Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Poziom 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
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uvex futura
Nr art. 9180145
Wersja uvex infradur

poziom ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony

W 166 F CE
Szybka PC szary 

UV400 + IR
5 W1 FTK CE

Waga 49 g
Opakowanie 10 szt.

uvex i5
Nr art. 9183041 9183043 9183045
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

poziom ochrony spawalniczej 1,7 poziom ochrony spawalniczej 3 poziom 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 szary PC szary PC szary

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

Waga 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex i5 · uvex futura

uvex i-5
• spawalnicze okulary ochronne klasy premium z wieloma możliwościami 
dopasowania

• xtended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal obejmuje czoło i 
zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami 

• xtended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
• ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długo-
ści umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre 
trzymanie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopaso-
wanie bez ucisków 

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają 
bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpo-
znawaniem kolorów wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, 
brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

uvex futura 
• wytrzymałe dwuszybkowe okulary spawalnicze o idealnym, ściśle przy-
legającym dopasowaniu

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowa-
nie bez ucisków 

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka 
 odporna na zarysowania z obu stron 

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpo-
znawaniem kolorów wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9180145

9183041

9183043

9183045
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uvex megasonic
Nr art. 9320045
Wersja uvex infradur plus

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

W 166 34 BT CE
Szybka PC szary

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Waga 96 g
Opakowanie 4 szt.

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

z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Norma EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka czarny, zielony

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny, UV400

2C1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa szybka PC szary, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE
poziom ochrony spawalniczej 5

Waga 123 g
Opakowanie 4 szt.

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

poziom ochrony spawalniczej 1,7 poziom ochrony spawalniczej 3 poziom 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 szary PC szary PC szary 

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 8 szt. 8 szt. 8 szt.

uvex super f OTG 
• klasyczne, spawalnicze okulary nakładkowe o 
płaskiej konstrukcji szybki zapewniającej 
szerokie pole widzenia, zaprojektowane dla 
maksymalnej akceptacji użytkownika 

• miękkie końce zauszników zapewniają wygod-
ne, bezpieczne osadzenie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewnia-
jące komfort noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex infradur – szybka trwale odporna na za-
parowanie i na zarysowania

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 
169 z perfekcyjnym rozpoznawaniem kolorów 
wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecz-
nym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex ultrasonic
• funkcjonalne spawalnicze gogle ochronne z szybką panoramiczną i flip
up do szerokiego spektrum zastosowań

• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do 
każdego kształtu twarzy

• duża objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne noszenie bez ucisków 
również razem z innymi okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację 
powietrza

• pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bezpieczne 
osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpo-
znawaniem kolorów wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
• bez zawartości metalu

uvex megasonic 
• funkcjonalne spawalnicze gogle ochronne z designem gogli narciarskich 
i panoramicznym polem widzenia

• jedyny w swoim rodzaju design szybki bezramkowej z maksymalnie 
zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie 
zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo

• miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersal-
ne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne trzymanie 
bez ucisków

• duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają 
przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację 
powietrza

• pasek tekstylny o regulowanej długości i szerokości 30 mm zapewniają-
cy optymalne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpo-
znawaniem kolorów wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

9169541 9169543 9169545

9320045

9302045
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Stojak ekspozycyjny uvex
Nr art. 9957503
Opakowanie Szt.

 

Ściereczka z mikrofibry uvex
Nr art. 9972130
Opakowanie Woreczek
Zawartość 5 szt.

 

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

poziom ochrony spawalniczej 1,7 poziom ochrony spawalniczej 3 poziom 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 szary PC szary PC szary 

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 8 szt. 8 szt. 8 szt.

Stacja do czyszczenia okularów uvex
Nr art. 9970005
Opakowanie Szt.

Pompka z tworzywa sztucznego
Nr art. 9973101
Opakowanie Szt.

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972103
Treść 500 ml
Opakowanie Szt.

Papier do czyszczenia
Nr art. 9971000
Opakowanie Szt.

Magnetyczny uchwyt ścienny
Nr art. 9963004
Opakowanie Szt.

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972101
Zawartość 500 ml
Opakowanie Szt.

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972100
Zawartość 500 ml
Opakowanie Szt.

Pompka z tworzywa sztucznego
Nr art. 9973100
Opakowanie Szt.

Nawilżane chusteczki czyszczące uvex
Nr art. 9963000
Opakowanie Szt.

Akcesoria
Akcesoria do czyszczenia 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 uvex 500 ml 
odpowiedni do wszystkich szy-
bek okularów uvex

 
Papier do czyszczenia
• opakowanie uzupełniające papie-
ru do czyszczenia bez silikonu

• około 760 arkuszy
• właściwości antystatyczne
• odpowiedni do wszystkich szy-
bek okularów uvex 

Magnetyczny uchwyt ścienny
• do łatwego mocowania stacji do 
czyszczenia uvex (9970005)

Nawilżane chustecz-
ki czyszczące uvex
• 100 sztuk w kartonowym opako-
waniu

• pakowane pojedynczo
• bez zawartości silikonu
• nie posiadają właściwości 
 antystatycznych

• odpowiednie do wszystkich 
 szybek okularów uvex

Płyn do czyszczenia 
uvex
• płyn do czyszczenia uvex 500 ml 
odpowiedni do wszystkich szy-
bek okularów uvex

• uwaga: nie nadaje się do stacji do 
czyszczenia okularów uvex 
(9970005 i 9970002) 
 
 
 
 

• Uwaga: 
akcesoria zamienne do 9970002

akcesoria zamienne tylko do stacji do czyszcze-
nia uvex 9970002

Ściereczka z mikrofibry uvex
• odpowiednia do czyszczenia wszystkich szybek okularów uvex

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

9957503

9970005

9972130

99630009972101
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Etui na okulary uvex
Nr art. 9954600 9954500 9954501
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Etui na okulary uvex Etui uvex z mikrofibry
Nr art. 6118002 9954355 9954360
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex SECU Box
Nr art. 9957502
Opakowanie Szt.

Torba uvex
Nr art. 9954326
Opakowanie Szt.

Akcesoria
Przechowywanie

Etui na okulary uvex
• bardzo wytrzymałe, twarde etui chroniące 
okulary przed czynnikami zewnętrznymi

• miękko wyściełane wnętrze
• ze szlufką na pasek
• praktyczny karabińczyk
• zaprojektowane z myślą o okularach z zausz-
nikami o mocnym wygięciu (np. uvex ivo)

Etui na okulary uvex
• solidne etui
• dodatkowe miejsce na wymienną szybkę
• wzmocnione zapięcie na zamek błyskawiczny
• ze szlufką na pasek
• odpowiednie do wszystkich okularów ochron-
nych uvex

Etui na okulary uvex
• duże i wytrzymałe etui na okulary
• dodatkowe miejsce na wymienną szybkę
• ze szlufką na pasek
• odpowiednie do wszystkich okularów zauszni-
kowych i gogli ochronnych uvex

Etui na okulary uvex
• elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
• indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
• możliwość poszerzenia za pomocą bocznego 
zamka błyskawicznego

• ze szlufką na pasek
• odpowiednie do wszystkich okularów ochron-
nych uvex

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

Etui uvex z mikrofibry
• eleganckie etui z mikrofibry
• odpowiednie do wszystkich okularów ochron-
nych uvex

Etui uvex z mikrofibry
• eleganckie etui z mikrofibry
• odpowiednie do wszystkich gogli ochronnych i 
okularów nakładanych na okulary uvex

Torba uvex
• elastycznie regulowane kieszenie (na rzep)
• pasek na ramię o regulowanej długości
• liczba miejsc na okulary z zausznikami: 12 szt. (3x4)
• nadaje się również do gogli ochronnych

9954600 9954500 9954501

6118002

9954355
9954360

9954326
9957502
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Pasek uvex pheos
Nr art. 9958020
Opakowanie 10 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959004
Opakowanie 10 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959003
Opakowanie 10 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9958017
Opakowanie 10 szt.

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

Pasek uvex xfit
Nr art. 9958023
Opakowanie 10 szt.

Akcesoria
Sznurki do okularów uvex · Paski uvex

Sznurek do okularów uvex
• indywidualna regulacja szerokości
• informacje na temat kompatybil-
ności z modelami uvex znajdują 
się w przeglądzie na str. 74.

Sznurek do okularów uvex
• odpowiednie do wszystkich oku-
larów ochronnych uvex

Sznurek do okularów uvex
• indywidualna regulacja szerokości
• bez zawartości metalu
• informacje na temat kompatybil-
ności z modelami uvex znajdują 
się w przeglądzie na str. 74.

Sznurek do okularów uvex
• indywidualna regulacja szerokości
• informacje na temat kompatybil-
ności z modelami uvex znajdują 
się w przeglądzie na str. 74.

Pasek uvex pheos
• pasek do modeli uvex pheos i 
uvex pheos s 

• indywidualna regulacja szerokości
• bez zawartości metalu
• patrz strona 44, 45

Pasek uvex x-fit
• pasek do modeli uvex xfit i uvex 
xfit pro 

• indywidualna regulacja szerokości
• bez zawartości metalu
• patrz strona 38, 39

9958023

9959003

9958020

9959002

9959004

9958017
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Tabela kompatybilności sznurków i etui

kompatybilne niekompatybilne

Model Nazwa

Sznurki/ paski Etui
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9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex ilite ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex iguard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex iguard+ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9145 uvex purefit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

9160 uvex ivo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT (9175275) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

9181 uvex suXXeed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9183 uvex i5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

9190 uvex i3/ i3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

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

9194 uvex iworks ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

9199 uvex xfit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex xfit pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

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

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

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

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

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

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



75

Zalecenia dotyczące stosowania
Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne Zagrożenie chemiczne Zagrożenie związane z promieniowaniem

Obszar pracy Model okularów Materiał 
szybek Zabarwienie szybek Powłoka

Precyzyjne prace mechaniczne Okulary zausznikowe PC  bezbarwny uvex supravision AR (antyrefleksyjne) 
uvex supravision excellence

Lekkie prace montażowe Okulary z zausznikami PC bezbarwny uvex supravision excellence

Szlifowanie 
Obsługa szlifierki kątowej

Okulary z zausznikami 
Gogle ochronne

PC  bezbarwny uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Obsługa tokarki i frezarki Okulary z zausznikami PC bezbarwny uvex supravision excellence

Prace w środowisku zapylonym Gogle ochronne PC bezbarwny uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Czyszczenie odlewów Gogle ochronne PC bezbarwny uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Rolnictwo i leśnictwo 
 

Okulary z zausznikami 
 

PC 
 

bezbarwny 
bursztynowy 
szary 23%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Laboratoria Okulary z zausznikami 
Gogle ochronne

PC  
CA bezbarwny uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Praca przy kwasach i nośnikach 
galwanicznych

Gogle ochronne PC 
CA bezbarwny uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

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

Okulary z zausznikami 
Gogle ochronne 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Ochrona podczas prac 
spawalniczych 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Prace na wolnym powietrzu 
(oślepienie przez słońce/ kierowca 
samochodu)

Okulary z zausznikami 
 

PC 
 

szary 
brązowy 
srebrny lustrzany

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Platformy wiertnicze/ transport 
morski

Okulary z zausznikami PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Silne oświetlenie, oślepienie Okulary z zausznikami PC CBR65  
srebrny lustrzany 53%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Zmienne warunki oświetleniowe Okulary z zausznikami PC bezbarwny uvex supravision AR (antyrefleksyjne)

Warunki sterylne 
 

Okulary z zausznikami 
Okulary nakładane na 
okulary

PC 
 

bezbarwny 
 

uvex supravision CR 
 

Oil & Gas 
 

Okulary z zausznikami 
Okulary nakładane na 
okulary 
Gogle ochronne

PC 
 

bezbarwny 
 

uvex supravision plus 
 

Osoby odwiedzające zakłady 
 

Okulary z zausznikami 
Okulary nakładane na 
okulary

PC 
 

bezbarwny 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
bez powłoki
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Okulary ochronne
Zestawienie
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9134 uvex meteor Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 54

9137 uvex ceramic Okulary z oprawką metalową 5 szt. ■ 55

9143 uvex ilite Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ 31

9143 uvex iguard Okulary z zausznikami z tworzywa 
sztucznego 8 szt. ■ 31

9143 uvex iguard+ Gogle ochronne 8 szt. ■ 31

9145 uvex purefit Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 75 szt. ■ ■ 33

9155 uvex mercury Okulary z oprawką metalową 5 szt. ■ 55

9159 uvex winner Okulary z oprawką metalową 5 szt. ■ ■ 55

9160 uvex ivo Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ 52

9161 uvex 9161 Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 56

9164 uvex astrospec 2.0/ astrospec 2.0 CB Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ 49

9169 uvex super OTG Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 8 szt. ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 8 szt. ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego Szt. ■ 57

9169 uvex super f OTG Okulary z zausznikami z tworzywa 
sztucznego UV525 8 szt. ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 8 szt. ■ 62

9169 uvex super f OTG Okulary spawalnicze z zausznikami 8 szt. ■ 70

9172 uvex super g Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ 50

9172 uvex super g Wymienne szybki 10 szt. ■ 50

9175 uvex skyguard NT Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 53

9178 uvex super fit Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ 51

9178 uvex super fit CR Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ 62

9178 uvex super fit Wymienne szybki 10 szt. ■ 51

9180 uvex futura Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 54

9180 uvex futura Okulary spawalnicze z zausznikami 10 szt. ■ 69

9181 uvex suXXeed Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ 35

9181 uvex suXXeed Dodatkowa oprawka 20 szt. 35

9183 uvex i5 Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ 37

9183 uvex i5 Dodatkowa oprawka 20 szt. 37

9183 uvex i5 Okulary spawalnicze 10 szt. ■ 69

9188 uvex cybric Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 54

9190 uvex i3/uvex i3s/uvex i3guard/uvex i3s guard Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ ■ 46/47

9190 uvex i3 Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego Szt. ■ ■ 46

9190 uvex i3/uvex i3s Dodatkowa oprawka 20 szt. 47

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Wariant uvex pheos z paskiem 10 szt. ■ 44/45

9192 uvex pheos/uvex pheos s Dodatkowa oprawka 20 szt. 45

9193 uvex sportstyle Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ ■ ■ 41

9193 uvex sportstyle Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego Szt. ■ 41

9194 uvex iworks Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 48

9198 uvex pheos cx2 Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ 42

9199 uvex xfit/uvex xfit guard Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 39

9199 uvex xfit pro/uvex xfit pro guard Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 38

9199 uvex xfit pro (bez suwaka) Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ 38

9199 uvex xfit/uvex xfit pro Dodatkowa oprawka 20 szt. 39

9231 uvex polavision Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego Szt. ■ 53
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9301 uvex ultravision Gogle ochronne Szt. ■ ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Wymienne szybki Szt. ■ ■ 64/65

9300 uvex ultravision Wymienne folie 10 szt. 65

9301 uvex ultravision faceguard Gogle ochronne Szt. ■ 66

9301 uvex ultravision Gogle ochronne z uchwytem na hełm Szt. ■ 66

9301 uvex ultravision Osłona twarzy Szt. ■ 66

9302 uvex ultrasonic Gogle ochronne 4 szt. ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic Wymienne szybki 4 szt. ■ 63

9302 uvex ultrasonic Gogle ochronne z uchwytem na hełm 4 szt. ■ 66

9302 uvex ultrasonic CR Gogle ochronne 4 szt. ■ 62

9302 uvex ultrasonic flipup Spawalnicze gogle ochronne 4 szt. ■ ■ 70

9302 uvex ultrasonic flipup Wymienne szybki 4 szt. ■ ■ 70

9305 uvex 9305 Gogle ochronne 4 szt. ■ 67

9307 uvex carbonvision Gogle ochronne 10 szt. ■ 67

9309 uvex pheos cx2 sonic Gogle ochronne 10 szt. ■ 60

9320 uvex megasonic Gogle ochronne 4 szt. ■ ■ 59

9320 uvex megasonic Wymienne szybki 4 szt. ■ 59

9320 uvex megasonic Pasek 4 szt. 59

9320 uvex megasonic Spawalnicze gogle ochronne 4 szt. ■ 70

9405 uvex 9405 Gogle ochronne 4 szt. ■ 67

9405 uvex 9405 Wymienne szybki 4 szt. ■ 67

6118 Etui na okulary 10 szt. 72

9972 Ściereczka z mikrofibry 10 szt. 71

9954 Etui na okulary 10 szt. 72

9954 Torba Szt. 72

9954 Etui z mikrofibry 10 szt. 72

9957 Stojak ekspozycyjny Szt. 71

9957 SECU Box Szt. 72

9958 uvex xfit/xfit pro Comfort Slider Woreczek 
(z 5 parami) 39

9958 Sznurek do okularów 10 szt. 73

9958 uvex pheos/uvex pheos s Pasek 10 szt. 73

9958 uvex xfit/xfit pro Pasek 10 szt. 73

9959 Sznurek do okularów 10 szt. 73

9963 Nawilżane chusteczki czyszczące Szt. 71

9970 Stacja do czyszczenia okularów Szt. 71

9971 Opakowanie uzupełniające papieru do 
czyszczenia Szt. 71

9972 Płyn do czyszczenia Szt. 71

9973 Pompka z tworzywa sztucznego Szt. 71

9999 uvex xfit/xfit pro uvex LED mini light z adapterem 
(do montażu po lewej i prawej stronie) Szt. 39


