
11

Ochranné okuliare
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Inovácie a kvalita v hľadáčiku
Špecializované odborné stredisko ochrany očí uvex

Či už ide o ochranné okuliare so straničkami, uzavreté, 
korekčné okuliare alebo ochranné okuliare proti laseru: 
V bavorskom meste Fürth spoločnosť uvex vyvíja a vyrába 
inovatívne ochranné okuliare, ktoré spĺňajú najvyššie kvalita-
tívne nároky. 

Závod s certifi káciou podľa ISO 9001:2015 
a ISO 50001:2011 sa opiera o najmodernejšiu techniku 
a úzku spoluprácu so strategickými partnermi – ten najlepší 
základ na vývoj smerodajných technológií. 

Štandardná kvalita nám nestačí. 
Všetky pracovné ochranné okuliare uvex absolvujú 
dôkladné skúšky vo vlastnom testovacom stredisku spo-
ločnosti. Popri národných a medzinárodných normách musí 
každý výrobok spoločnosti uvex splniť náročnú podnikovú 
normu uvex, ktorá meria napr. funkčnosť, ergonómiu, život-
nosť a komfort nosenia ochranných okuliarov.  

Inovatívne technológie povrchovej úpravy patria medzi 
kľúčové kompetencie spoločnosti uvex: Tak vznikajú prvo-
triedne a mimoriadne funkčné pracovné ochranné okuliare, 
ktoré sú dokonale uspôsobené príslušnej oblasti použitia.  

Novinka: uvex i-5 a uvex megasonic
To je aj prípad noviniek uvex i-5 a uvex megasonic, ktoré 
sme verejnosti prvýkrát predstavili na veľtrhu A+A 2019. 
Viac informácií o našich výrobkoch nájdete na stranách 
22/23 a 48/49.

zaslúži si názov uvex.

       Až keď výrobok prekoná všetky 
požiadavky platných noriem,
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Kvalita povrchovej úpravy zorníkov ochranných okuliarov zohráva rozhodujúcu úlohu 
Zahmlené, poškriabané alebo znečistené zorníky výrazne zvyšujú riziko nehody počas všedného pracovného dňa. Spoloč-
nosť uvex celé desaťročia vyvíja smerodajné technológie povrchovej úpravy: V našom špecializovanom odbornom stredisku 
v meste Fürth vyvíjame a vyrábame inovatívne zorníky a povrchové úpravy okuliarov pre každú oblasť použitia. 

Dve strany zorníkov, dve požiadavky
Naše výrobky sa odlišujú špeciálnym výrobným procesom: 
Na rozdiel od konvenčného postupu je možné v rámci 
výrobného procesu aplikovať na každú stranu zorníkov uvex 
inú povrchovú úpravu.

Znalosť normy a jej prekonávanie
Bežné ochranné okuliare kombinujú odolnosť proti zahmle-
niu a odolnosť proti poškriabaniu na oboch stranách 
zorníkov – na škodu optimálneho výkonu. Odolnosť proti 
poškriabaniu je obmedzená a odolnosť proti zahmleniu po 
krátkom alebo dlhom čase úplne zanikne vplyvom pravidel-
ného čistenia znečistených ochranných okuliarov.

Vždy dokonalý výkon
Naproti tomu výkon a dlhá životnosť povrchových úprav 
okuliarov uvex sú dokonale prispôsobené rôznym pracov-
ným podmienkam (pozri nasledujúce strany).
Na vonkajšiu stranu zorníkov okuliarov uvex, ktorá je 
náchylná na znečistenie a poškriabanie, možno napríklad 
aplikovať neporaziteľne odolnú povrchovú úpravu proti 
poškriabaniu, ktorá sa navyše veľmi ľahko čistí. Dlhotrvajúci 
efekt odolnosti proti zahmleniu, ktorý zostáva na zorníku 
permanentne a nezaniká vplyvom čistenia, je zas možné 
aplikovať na vnútornú stranu zorníkov.

Výsledkom sú mimoriadne funkčné ochranné okuliare 
s dlhou životnosťou – na zaistenie jasného výhľadu 
a maximálnej bezpečnosti v každej situácii.

Najlepší výhľad v záujme maximálnej bezpečnosti
Odbornosť spoločnosti uvex v oblasti povrchovej úpravy
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uvex supravision plus

uvex supravision excellence

35%
 VV

25%
 VV

15%
 VV

-10 °C -5 °C

Nájdite optimálnu povrchovú úpravu pre vás
1.   Na horizontálnej osi teploty vyberte hodnotu v stupňoch na vašom pracovisku.
2.  Zistite vlhkosť vzduchu prostredia v percentách a vyhľadajte hodnotu na diagonálnej osi.
3.  Určite stupeň znečistenia na vertikálnej osi.
4.  Spojením týchto troch bodov vytvorte trojuholník. 

Časť tohto trojuholníka s najväčšou plochou indikuje povrchovú úpravu, ktorá sa hodí na 
vaše použitie.

• vynikajúca kombinácia povrchových úprav s rôznymi vlastnosťami na 
jednom skle

• extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám na vonkajšej 
strane zorníkov, ktorá je náchylná na znečistenie a poškriabanie

• dlhodobá odolnosť proti zahmleniu na vnútornej strane zorníka, ktorá 
má tendenciu rýchlejšie sa zahmliť v dôsledku námahy

• efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení 
zorníka

• pracovné oblasti: mimoriadne vhodné na použitie v rámci širokého 
spektra pracovísk

• dlhodobá odolnosť proti zahmleniu a poškriabaniu na 
oboch stranách

• efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacná-
sobnom čistení zorníka

• pracovné oblasti: Prostredia, v ktorých dochádza k častým 
kolísaniam teploty a vlhkosti vzduchu

Suché 0 % VV

Chlad -20 °C

uvex supravision plus

uvex supravision excellence
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uvex supravision sapphire

100%
 VV

70%
 VV

60%
 VV

70%

60%

40%

30%

50%

20%

10%

0%

100%

80%

90%

+35 °C+12 °C+6 °C +23 °C

Technológia povrchovej úpravy

• extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám na 
oboch stranách

• optimálne čistiace vlastnosti vďaka efektu Easy-to-Clean
• pracovné oblasti: drsné, prašné a/alebo znečistené 

pracovné prostredia

Znečistené

Čisté Mokré 100 % VV

Horúce
+35 °C

VV = vlhkosť vzduchu

uvex supravision sapphire
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Špeciálne povrchové úpravy

uvex supravision extreme
Zorníky s povrchovou úpravou sú z vonkajšej strany odolné proti 
poškriabaniu a z vnútornej strany odolné proti zahmleniu. Zahmlie-
vanie vnútornej strany zorníkov nie je možné, pretože nedochádza 
k nasycovaniu povrchovej úpravy. Vlastnosti a výkonové charakteristiky 
povrchovej úpravy zostávajú zachované trvale, aj po viacnásobnom 
čistení okuliarov. Ideálne sa hodia na použitie v pracovných prostrediach 
s pretrvávajúcimi podmienkami zvyšujúcimi riziko zahmlenia a vysokým 
stupňom znečistenia.

uvex supravision ETC 
(do extrémnych teplotných podmienok)
Zahmlievanie oboch strán zorníkov s povrchovou úpravou nie je možné, 
pretože nedochádza k nasycovaniu povrchovej úpravy. Vlastnosti 
a výkonové charakteristiky povrchovej úpravy zostávajú zachované 
trvale, aj po viacnásobnom čistení okuliarov. Ideálne sa hodia na použitie 
v pracovných prostrediach s výrazným kolísaním teplôt.

uvex supravision variomatic
Zorníky s povrchovou úpravou sú samostmievacie, ktoré reagujú na 
dopadanie ultrafi alového žiarenia. Automaticky stmavnú v priebehu 
10 sekúnd a zosvetlia sa po 30 sekundách, vďaka čomu zaisťujú opti-
málny výhľad. Samozrejme, s osvedčenou technológiou uvex supra-
vision excellence (z vnútornej strany odolné proti zahmleniu, zvonku 
extrémne odolné proti poškriabaniu). Ideálne sa hodia na použitie 
v pracovných prostrediach s častými prechodmi medzi interiérmi a exte-
riérmi, resp. medzi tmavými a svetlými prostrediami.

uvex supravision clean
Zorníky s povrchovou úpravou sa dajú sterilizovať v autokláve a sú 
odolné proti chemikáliám. Z vnútornej strany odolné proti zahmlievaniu, 
z vonkajšej strany mimoriadne odolné proti poškriabaniu. Odolnosť proti 
zahmlievaniu zostáva zachovaná po dobu 15, resp. 20 cyklov sterilizácie 
v autokláve. Povrchová úprava zaisťuje dokonalú odolnosť proti zahmlie-
vaniu a maximálny výhľad.

uvex infradur
Zorníky s povrchovou úpravou sú obojstranne odolné proti poškriabaniu 
a minimálne náchylné na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní.

uvex infradur plus
Zorníky s povrchovou úpravou sú zvnútra odolné proti zahmlievaniu, 
zvonku mimoriadne odolné proti poškriabaniu a minimálne náchylné na 
vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní.
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Označenie a normy

Identifi kačná značka 
výrobcu

Číslo normy EN

Oblasti použitia

Certifi kačná značka

Skratka pre odolnosť
proti časticiam s vysokou rýchlosťou

Pomenovanie Opis symbolov oblastí použitia

Bez Všeobecné použitie Nešpecifikované mechanické riziká, ohrozenia UV žiarením a/alebo viditeľným infračerveným žiarením

3 Kvapaliny Kvapaliny (kvapky a striekance)

4 Hrubý prach Prach s veľkosťou častíc > 5 μm

5 Plyn a jemný prach Plyn, pary, hmla, dym a prach s veľkosťou častíc < 5 μm

8 Rušivý elektrický oblúk Elektrický oblúk pri skrate v elektrických zariadeniach

Mechanická pevnosť

Bez Minimálna pevnosť (len filter)

S Zvýšená pevnosť (len filter)

F Náraz s nízkou energiou (45 m/s)

B Náraz so strednou energiou (120 m/s)

A Náraz s vysokou energiou (190 m/s)

T Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

Stupeň ochrany (len fi lter)

Identifi kačná značka výrobcu

Optická trieda

Skratka pre mechanickú pevnosť

Mechanická pevnosť

Bez Minimálna pevnosť (len filter)

S Zvýšená pevnosť (len filter)

F Náraz s nízkou energiou (45 m/s)

B Náraz so strednou energiou (120 m/s)

A Náraz s vysokou energiou (190 m/s)

T Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)
Skratka pre odolnosť proti oderu 

Skratka pre odolnosť proti zahmlievaniu

Certifi kačná značka

Označenie na ráme

Označenie ochranných 
zorníkov
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Tónovanie skiel
Na každú požiadavku správne riešenie

JANTÁROVÉ
Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 88 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti mechanickým 
ohrozeniam bez oslnenia, 
so zvýšením kontrastu

CBR 65
Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,4
Priepustnosť: 65 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana, ktorá poskytuje 
uvoľnené, koncentrované 
pozeranie

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

AR (antirefl exná úprava)

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 96,5 %
Norma: EN 166, EN 170

Najlepšia ochrana v prípade 
zrkadlení a odleskov, s vysokou 
priepustnosťou

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

ČÍIRE

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 91 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti mechanickým 
ohrozeniam bez oslnenia

74 – 100 % 
Priepustnosť

58 – 80 % 
Priepustnosť

Tónovanie s ochranu proti oslneniu nie je potrebné



19

Tónovania skiel
Určenie

POLAVISION

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

HNEDÉ

Ochrana: UV400
Označenie: 5-2,5
Priepustnosť: 20 %
Norma: EN 166, EN 172

STRIEBORNÉ ZRKADLOVÉ 12%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 12 %
Norma: EN 166, EN 172

STRIEBORNÉ ZRKADLOVÉ 53%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,7
Priepustnosť: 53 %
Norma: EN 166, EN 172

SIVÉ 14%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 14 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslneniu 
prirodzeným svetlom s rozpo-
znávaním signálnych farieb

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

SIVÉ 23%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-2,5
Priepustnosť: 23 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslneniu 
prirodzeným svetlom s rozpo-
znávaním signálnych farieb

8 – 18 % 
Priepustnosť

18 – 29 % 
Priepustnosť

43 – 58 % 
Priepustnosť

Odporúča sa tónovanie s ochranou proti oslneniu
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Ochrana proti oslneniu prirodzeným 
svetlom s rozpoznávaním signál-
nych farieb a zvýšením kontrastu

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

Ochrana pri premenlivých 
svetelných podmienkach

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

Ochrana proti extrémnemu oslneniu 
prirodzeným alebo umelým svetlom 
s rozpoznávaním signálnych farieb

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

Redukovanie rušivých odrazov 
od povrchov vďaka fi ltrovaniu 
rozptýleného svetla

uvex polavision (str. 43)
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uvex UV400
100 % ochrana proti ultrafialovému žiareniu. 100 % bezpečnosť. 100 % uvex.

Odporúčanie WHO týkajúce sa ochrany proti žiareniu UV400 má jasné 
opodstatnenie. Vonkajšie tkanivá oka, rohovky a šošovky absorbujú 
ultrafi alové svetlo v plnej miere. Žiarenie UVB spôsobuje hlavné poško-
denie genotypu, avšak žiarenie UVA pôsobí viac do hĺbky, spôsobuje 
tepelné poškodenia a zosilňuje účinky žiarenia UVB.

Univ. prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 poskytuje 100 % ochranu proti žiareniu UVA a UVB, 
ako aj proti vysokoenergetickému viditeľnému svetlu (HEV) do 
vlnovej dĺžky 400 nm.  

Pre oko a okolitú pokožku

100 % ochrana proti nebezpečnému 
žiareniu UVA a UVB

Ž
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uvex UV400 – súčasť každých ochranných okuliarov uvex
Či už ide o číre alebo tónované zorníky: Účinná ochrana 
pred ultrafi alovým žiarením uvex UV400 je súčasťou „sério-
vej výbavy“ všetkých ochranných okuliarov od spoločnosti 
uvex – rovnako ako príjemný komfort nosenia, športový 
dizajn a povrchové úpravy skiel špičkovej kvality.

Ultrafi alové lúče zaťažujú oko aj bez priameho slnečného 
svetla
Pri vykonávaní prác v exteriéroch je oko pravidelne vysta-
vené škodlivému ultrafi alovému žiareniu – a to v prípade 
oblačnej oblohy. Následok: Pri nedostatočnej ochrane hro-
zia nebezpečné dlhodobé poškodenia, napríklad poranenie 
rohovky, sivý zákal a oslepnutie. Chýbajúca ochrana navyše 
výrazne urýchľuje starnutie citlivého kožného tkaniva okolo 
oka a zvyšuje riziko vzniku nádorov.

100 % bezpečnosť.
Ochranné okuliare uvex,

uvex UV400 nielenže fi ltruje celkový objem žiarenia UVA 
(v prípade skla s ochranou do 380 nm zostáva 20 %), ale 
navyše úplne minimalizuje bunkové zmeny podmienené 
vplyvom tepla, teda faktor, ktorého podiel na celkovom 
bunkovom poškodení sa v rozsahu od 380 nm do 400 nm 
zvyšuje 10-násobne. Zároveň dochádza k znižovaniu agre-
sívneho podielu modrého svetla (HEV), ktoré škodí sietnici, 

o 15 %. v

Normatívny predpis pre ochranné okuliare podľa EN 166/170 
počíta s ochranou proti UV žiareniu do 380 nm. Najnovšie vedecké 
poznatky ukazujú: Nestačí to. Aj WHO odporúča ochranu proti UV 
žiareniu do 400 nm.

UVB

UVA

HEV
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Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9198064 9309064

9169164

uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65
Č. pol. 9193064 9198064 9169164 9309064
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme

ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu biela, čierna biela, čierna čierna, biela biela, čierna

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

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

Hmotnosť 23 g 28 g 39 g 34 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex CBR65
Uvoľnené pozeranie bez únavy 

Zvýšenie kontrastu
Citeľne vyšší kontrast a príjemné pozeranie – aj pri 
rozptýlenom svetle.

Redukovanie modrého svetla
Modré svetlo sa na pracoviskách s extrémne 
jasným svetlom redukuje až o 50 %. 

Uvoľnené pozeranie
Nižšia únava očí aj pri dlhodobejšom používaní – 
uvoľnené pozeranie zvyšuje pozornosť a schopnosť 
sústredenia sa.

Jemné tónovanie
Optimálna ochrana proti oslneniu – špičkové 
optické vlastnosti aj pri extrémne jasnom umelom 
svetle a prirodzenom svetle.

Preventívna ochrana proti modrému svetlu
Vlastnosti technológie skiel uvex CBR65 sa výrazne odli-
šujú od skiel s technológiou uvex UV400. 

uvex CBR65 kompletne blokuje ultrafi alové lúče a fi ltruje 
až 50 % podielu modrého svetla HEV (vysokoenergetické 
viditeľné svetlo), ktoré v rozsahu od 380 nm do 450 nm 
zaťažuje predovšetkým sietnicu. V pásme nad 450 nm sa 
k sietnici prepúšťa iba 60 – 70 % svetla.
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Viditeľný rozsah vlnovej dĺžky v nm

65 % priepustnosť svetla

50 % redukovanie modrého svetla pri 450 nm

Ultrafi alové 
žiarenie

Infračervené 
žiarenie

Ďalšie informácie na adrese 
uvex-safety.com/en/
product-group/uvex-cbr65/

Zaťaženie očí modrým svetlom sa enormne zvýšilo 
v dôsledku intenzívneho využívania médií (počítače, smart-
fóny, tablety, LED televízory a pod.) a prechodu od klasických 
žiaroviek na osvetlenie typu LED. Z krátkodobého hľadiska to 
môže viesť k prílišnému namáhaniu, bolestiam hlavy či poru-
chám koncentrácie, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte hrozí 
zvýšené riziko vekom podmienenej degenerácie makuly.

uvex CBR65 spoľahlivo chráni oči pred zdravotnými rizikami 
– a eliminuje rušivé vplyvy na „vnútorné hodiny“ človeka.
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uvex i-5
Inovatívne detaily, moderný dizajn, 
spoľahlivá ochrana 

Maximálna bezpečnosť vďaka inovatívnemu, 
modernému dizajnu: Okuliare uvex i-5 s technoló-
giami x-tended eyeshield a sideshield chránia oči 
obzvlášť spoľahlivo – v každej situácii. 
Premyslené funkcie zaručujú prvotriedny komfort 
nosenia aj v prípade dlhodobejšieho používania. 

3-stupňový sklon
Na bezproblémové prispôsobenie 
každému typu tváre

x-tended eyeshield
Na lepšiu ochranu pred časti-
cami, prachom a nečistotami

x-tended sideshield
Na optimálnu postrannú 
ochranu oblasti očí 

Technológia  
povrchovej úpravy
uvex supravision

Technológia x-twist 
Na fl exibilné, pohodlné prispôsobenie 
každému tvaru hlavy

Mäkká, fl exibilná dosadacia 
plocha v oblasti nosa
Na zaistenie komfortu nosenia 
a proti zošmykovaniu
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9183265 

9183281

uvex i-5
Č. pol. 9183265 9183281
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, limetková

W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 29 g 29 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami 
uvex i-5

 uvex i-5
•  mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti nosa na zaistenie komfortu nosenia a proti zošmykovaniu 
•  x-tended eyeshield na zvýšenú ochranu pred poletujúcimi časticami, prachom a nečistotami
• x-tended sideshield na zvýšenú postrannú ochranu
•  3-stupňový sklon umožňuje bezproblémové prispôsobenie každému typu tváre
• technológia x-twist s možnosťou nastavenia dĺžky na flexibilné, pohodlné prispôsobenie straničiek každému tvaru hlavy
• mäkké straničky netlačia pri nosení a bránia zošmykovaniu 
•  s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision
• bez obsahu kovov

Ďalšie informácie získate na adrese 
uvex-safety.sk/sk/produkty/
ochranne-okuliare/?f=2729
(alebo zosnímaním QR kódu).
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A

B

A

uvex x-fit pro
Komfort nosenia zaodetý
v atraktívnom šate

proErgo | uvex Comfort Slider
Flexibilný sklon straničiek sa ergono-
micky prispôsobí každému typu tváre, 
takže je zaistené optimálne dosadnu-
tie. Posúvaním nastavovacieho prvku 
uvex Comfort Slider  možno meniť 
uhol sklonu skiel 

Optimálna ochrana a dokonalá výbava na každé 
pracovné nasadenie: 
Ochranné okuliare uvex x-fi t pro umožňujú indivi-
duálne prispôsobenie podľa vašich požiadaviek. 
Na dosiahnutie ešte väčšej bezpečnosti a ešte 
vyššej výkonnosti. 

Geometria zorníkov uvex x-fi t
Inovatívna geometria skiel zaru-
čuje optimálny ergonomický tvar.

proComfort | 
Mäkká dosadacia plocha 
uvex v oblasti nosa
Mäkká dosadacia plocha 
v oblasti nosa s výrazným 
dizajnom v tvare x poskytuje 
maximálny komfort nosenia 
aj pri dlhých pracovných 
nasadeniach.

Vysokoúčinná povrchová 
úprava uvex
Technológia povrchovej 
úpravy uvex supravision sa 
stará o vynikajúci výhľad.

proGrip | Náhlavná páska uvex
Plynule nastaviteľná náhlavná 
páska bez obsahu kovov bezpečne 
drží ochranné okuliare na mieste 
pri každom pracovnom nasadení. 
(Č. pol. 9958023)

Funkčné príslušenstvo 
možno poľahky pripojiť 
na dôvtipný systém na 
straničkách

proLux | 
Svietidlo uvex mini LED
LED lampa s jasným svet-
lom a možnosťou nastavenia 
sa stará o optimálny výhľad 
aj pri zlých svetelných pod-
mienkach. (Č. pol. 9999100)

proFix | 
Straničky okuliarov uvex
Elastické konce straničiek 
s technológiou uvex duo com-
ponent pri nosení vôbec 
netlačia.

Klik!

Klik
!
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9199005

9199240

9199245

9199277 9199276

9199247

99580239999100

uvex x-fit pro
Č. pol. 9199005 9199247 9199245 9199240 9199277 9199276
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

bez nastavovacích prvkov zvyšujú kontrast ochrana proti slnku, ochrana proti slnku
bez nastavovacích prvkov

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
Farba rámu biela, antracitová modrá, antracitová modrá, antracitová žltá, antracitová antracitová, svetlosivá antracitová, svetlosivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 % PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 28 g 24 g 28 g 28 g 24 g 28 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex mini LED light Náhlavná páska uvex x-fit pro
Č. pol. 9999100 Č. pol. 9958023
Vyhotovenie vrát. 2 adaptérov Vyhotovenie na montáž 

(ľavý a pravý) na uvex x-fit a
x-fit pro, bez obsahu kovov

Farba adaptér + telo: čierna Farba čierna
svetlo: biele

Objednávková jednotka ks Objednávacia jednotka 5 ks

 uvex x-fit pro
• ochranné okuliare s moderným vzhľadom
• inovatívna koncepcia straničiek s kĺbovým pripojením
• mäkká dosadacia plocha v oblasti nosa s výrazným dizajnom v tvare x 

zaisťuje maximálny komfort nosenia
• vôbec netlačia vďaka elastickým koncom straničiek s technológiou 

uvex duo component
• technológia uvex Comfort Slider umožňuje flexibilné nastavenie sklonu 

straničiek
• optimálne prispôsobenie tvaru vďaka inovatívnej geometrii skiel

• flexibilný modulový systém straničiek okuliarov umožňuje osadenie funkč-
ného príslušenstva

• bez obsahu kovov

Príslušenstvo:
• svietidlo uvex mini LED: LED lampa s jasným svetlom s možnosťou 

nastavenia na osadenie (vľavo alebo vpravo) pomocou príslušného 
ľavého alebo pravého adaptéra na straničky uvex x-fit a x-fit pro, baté-
rie: 4 gombíkové články, typ L736F

• náhlavná páska uvex x-fit: na montáž na modely uvex x-fit a x-fit pro

Okuliare so straničkami
uvex x-fit pro
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uvex x-fit
Stabilita vďaka dizajnu v tvare x 

Ochrana UV400
Aj s jantárovým sklom 
alebo ochranou proti slnku

Inovatívna koncepcia straničiek 
s kĺbovým pripojením
Bez obsahu kovov

Dokonalé prispôsobenie tvaru 
a krytie oblasti očí
pre rôzne tvary hlavy

Ľahké ochranné okuliare
s hmotnosťou iba 
23 gramov

Technológia povrchovej 
úpravy uvex supravision

Dizajn v tvare x
zaisťuje stabilitu

Model uvex x-fi t sa vyznačuje hmotnosťou 
iba 23 gramov. Športové ochranné okuliare 
ponúkajú optimálne krytie oblasti očí 
a ničím nerušený používateľský komfort. 
Vďaka dizajnu skiel v tvare X a priesvit-
ným straničkám je model uvex x-fi t naozaj 
neprehliadnuteľný.
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9199265

9199085

9199280

9199123
9199286

9958024

uvex x-fit
Č. pol. 9199085 9199265 9199123 9199286 9199280
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zvyšujú kontrast ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu sivá priehľadná modrá priehľadná ružová priehľadná sivá priehľadná sivá priehľadná

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex Comfort Slider
Č. pol. 9958024
Vyhotovenie na pripojenie na straničky uvex x-fit a x-fit pro
Farba antracitová
Objednávková jednotka vrecko
Obsah 5 párov

Okuliare so straničkami
 uvex x-fit

 uvex x-fit 
• klasické ochranné okuliare s ideálnym ergonomickým tvarom
• nízka hmotnosť, iba 23 gramov
• technológia povrchovej úpravy uvex supravision
• inovatívna koncepcia straničiek s kĺbovým pripojením s možnosťou 

pripojenia nastavovacích prvkov uvex Comfort Slider na optimálne 
dosadnutie

• bez obsahu kovov
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uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex x-fit 9199

uvex pheos s guard 9192

uvex u-sonic 9308

uvex carbonvision 9307

uvex pheos cx2 sonic 9309

Ochranné okuliare uvex 
Ideálne aj pre úzke tváre

Rovnako individuálne ako tváre ľudí, aj geometrie našich 
okuliarov sa líšia. Tento výber z nášho sortimentu sa okrem 
iného ideálne hodí aj pre úzke tváre. 

Vďaka optimálnemu ergonomickému tvaru a čiastočne aj 
vďaka možnostiam úprav tieto ochranné okuliare dokonale 
sedia rôznym tvarom hlavy. Oči sú tak vždy ideálne chrá-
nené proti časticiam, iskrám či prachu.

aj pre úzke 
 hlavy a tváre.

Spol. uvex má optimálne ochranné 
 okuliare na každý účel –
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91933769193080 9193265

91932809193064

91938809193885

9193838

100

380 400 780

50

75

uvex sportstyle
Č. pol. 9193080 9193265 9193376 9193838 9193064 9193280 9193885 9193880
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision uvex supravision uvex supravision AR uvex supravision uvex supravision úprava proti zahmlievaniu uvex supravision

excellence extreme s výrazne antireflexnou extreme extreme na vnútornej strane variomatic
úpravou zorníka ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku, samostmievací zorník

strieborná zrkadlová
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, sivá čierna, limetková čierna, petrolejová čierna, modrá biela, čierna biela, čierna čierna, sivá čierna, antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC CBR65 PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá PC, svetlozelená

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

Hmotnosť 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks ks

Okuliare so straničkami
 uvex sportstyle

 uvex sportstyle 
• ľahučké ochranné okuliare so športovým vzhľadom
• optimálny výhľad vďaka geometrii zorníkov uvex
• mäkká nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa a mäkké pro-

tišmykové konce straničiek (technológia uvex duo component) zaisťujú 
dosadnutie bez tlaku

• technológia povrchovej úpravy uvex supravision

uvex AR – maximálna ochrana 
pred UV žiarením s dokonalou 
priepustnosťou

> 96,5 %

P
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%

Viditeľná oblasť

Vlnová dĺžka v nm

Povrchová úprava uvex AR s UV400

Povrchová úprava bez uvex AR UV400

Konkurenčné značky s povrchovou 
úpravou AR a UV 380
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9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198885

9198285

uvex pheos cx2
Č. pol. 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence extreme

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, sivá modrá, sivá červená, sivá čierna, svetlomodrá čierna, svetlomodrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex pheos cx2
Č. pol. 9198285 9198064 9198237 9198885
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane

excellence excellence excellence ochrana proti slnku, 
zvyšujú kontrast ochrana proti slnku ochrana proti slnku strieborná zrkadlová

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, žltá biela, čierna biela, čierna modrá, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, jantárová PC CBR65 PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá

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

Hmotnosť 28 g 28 g 28 g 28 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami
 uvex pheos cx2

 uvex pheos cx2 
• ochranné okuliare s moderným, športovým vzhľadom a značkou x
• pohodlná ochrana s technológiou x-tended eyeshield
• optimálna ochrana vďaka technológii x-tiwst na dokonalé dosadnutie a 

prevenciu proti zošmykovaniu
• veľké zorné pole vďaka duosférickým zorníkom
• inovatívna technológia uvex duo component na maximálny komfort 

nosenia
• dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
• technológia povrchovej úpravy uvex supravision

  K dispozícii aj ako uzavreté okuliare (pozri stranu 50)
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9192225 9192215

9192881

9192280

9192285
9192281

9192245

9192080

9192385

uvex pheos
Č. pol. 9192080 9192225 9192215 9192280 9192385
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť
ropný a plynárenský priemysel zvyšujú kontrast

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, sivá čierna, zelená svetlosivá, sivá čierna, sivá čierna, žltá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová

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

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g 29 g 29 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex pheos
Č. pol. 9192245 9192285 9192281 9192881
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane

štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť
ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová

Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, sivá čierna, sivá čierna, sivá svetlosivá, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, sivá 23 % PC, sivá 23 % PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá

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

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g 29 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

 uvex pheos
• moderné ochranné okuliare s módnym vzhľa-

dom a s technológiou duosférických skiel
• bez obsahu kovov
• k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako 

úzky variant
• súprava pozostávajúca z namontovaného 

prídavného rámu s mäkkou výstelkou a pri-
spôsobenou náhlavnou páskou (uvex pheos 
guard)

• dodatočná ochrana obočia použitím technológie Eye plus 
Protection, teda zošikmenia v hornej časti

• mäkké protišmykové konce straničiek (technológia 
uvex duo component) zabraňujú tvorbe tlakových bodov

• veľmi veľké zorné pole bez rámu
• dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
• štandardná veľkosť vhodná na použitie so 

systémom uvex IES (pozri stranu 106)

Okuliare so straničkami
 uvex pheos
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146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

uvex pheos s
Č. pol. 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision úprava proti zahmlievaniu

excellence excellence extreme excellence extreme na vnútornej strane
úzky variant úzky variant úzky variant úzky variant úzky variant úzky variant

ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku
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
Farba rámu biela, zelená antracitová, sivá čierna, sivá biela, oranžová čierna, sivá svetlosivá, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 % PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá

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

Hmotnosť 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Objednávacia 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks
jednotka

uvex pheos guard uvex pheos s guard
Č. pol. 9192180 9192181 9192680
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

štandardná veľkosť štandardná veľkosť, úzky variant
s prídavným rámom ochrana proti slnku s príd. s prídavným rámom
a náhlavnou páskou rámom a náhlavnou a náhlavnou páskou

páskou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, sivá čierna, sivá čierna, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, sivá 23 % PC, bez farby

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

Hmotnosť 46 g 46 g 45 g
Objednávacia 4 ks 4 ks 4 ks
jednotka

Príslušenstvo
Č. pol. 9192001 9192002 9958020
Vyhotovenie prídavný rám pre prídavný rám pre náhlavná páska pre

uvex pheos uvex pheos s uvex pheos a
štandardná veľkosť úzky variant uvex pheos s

Farba čierna čierna sivá, čierna
Objednávacia 5 ks 5 ks 5 ks
jednotka

Príslušenstvo: 9192001/9192002
Prídavný rám/prídavný rám, úzka verzia

Príslušenstvo: 9958020
Náhlavná páska

9192180
9192680

Úzka verzia

9192181

9192725
Úzka verzia

9192785
Úzka verzia

9192282
Úzka verzia

9192745
Úzka verzia

9192283
Úzka verzia

9192891
Úzka verzia

Okuliare so straničkami
 uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard
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Ochranné okuliare v súlade s vašou podnikovou identitou
Ochrana očí s „osobnosťou“

Nezameniteľná vizuálna identifi kácia pre váš tím: Pre ochranné okuliare 
uvex sú k dispozícii mnohostranné možnosti individuálneho prispôso-
benia vzhľadu – od potlače s vaším fi remným logom na straničkách až 
po rámy v podnikových farbách. Ochranné pracovné prostriedky tak 
môžete dokonale zladiť s vašou podnikovou identitou.

Tampónová potlač na straničkách 
(1- až 4-farebná)

Odporúčaný spôsob aplikovania fa-
rebnej potlače s logom na straničky 
je priama tampónová tlač.

Rám vo fi remnej farbe

„Vaše“ okuliare na prvý pohľad: 
Rám vyhotovený vo vašej 
fi remnej farbe.

Vložky v straničkách

K dispozícii je možnosť decentnej a in-
dividuálnej aplikácie názvu vašej fi rmy 
do mäkkého komponentu straničiek.

Akú mieru individualizácie požadujete?
Radi vám poskytneme osobné poradenstvo zamerané na 
technické možnosti individualizácie našich ochranných 
okuliarov. Využite aj náš konfi gurátor výrobkov online na 
adrese www.uvex-safety.com/confi gurator 
(alebo nasnímajte QR kód).
Tu si môžete vybrať požadovaný model okuliarov 
a upraviť jeho vzhľad online.

Rešpektujte nasledujúce minimálne objednávacie 
množstvá: Tampónová potlač od 500 kusov Kombinácia 
existujúcich komponentov (zorníky a straničky) od 
2 500 kusov (s tampónovou potlačou alebo bez nej) 
Vložky/vlastná fi remná farba/individuálna náhlavná 
páska/laserové gravírovanie od 5 000 kusov
Individuálne príslušenstvo na požiadanie

Individuálne príslušenstvo

Nechajte si vytlačiť vaše logo 
napr. na puzdrá na okuliare. Laserové gravírovanie na zorníkoch

Aj s individuálnym laserovým gravíro-
vaním si ochranné okuliare zachovajú 
100 % funkčnosť.

Vyšívanie náhlavnej pásky

K dispozícii je možnosť individuál-
neho vyšitia vášho fi remného loga 
na náhlavné pásky na okuliare.
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9190275
9190270

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175
9190280

9190281

uvex i-3 Prídavný rám
Č. pol. 9190838 9190281 9190885 9190880 9190001
Náhradné sklo – – – –
Vyhotovenie uvex supravision AR uvex supravision excellence úprava proti zahmlievaniu na vnútornej uvex supravision variomatic prídavný rám pre uvex i-3

štandardná veľkosť, zorník štandardná veľkosť strane, štandardná veľkosť, ochrana štandardná veľkosť štandardná veľkosť
s výrazne antireflexnou úpravou ochrana proti slnku proti slnku, strieborná zrkadlová samostmievací zorník

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, modrá čierna, svetlosivá čierna, svetlosivá čierna, antracitová čierna

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá PC, svetlozelená

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

Hmotnosť 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Objednávacia jednotka ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex i-3
Č. pol. 9190270 9190175 9190275 9190280 9190839
Náhradné sklo – – 9190258 9190258 –
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision AR

štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť
ropný a plynárenský priemysel sklá s výrazne antireflexnou úpravou

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu antracitová, modrá čierna, svetlosivá antracitová, modrá čierna, svetlosivá čierna, modrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami
 uvex i-3

Príslušenstvo: 9190001
Prídavný rám pre uvex i-3, štandardná veľkosť

 uvex i-3 · uvex i-3 s 
• štýlové trojzložkové ochranné okuliare s inovatívnymi funkciami
• bez obsahu kovov
• k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon 

straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre 
• mäkká nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa, mäkké protišmy-

kové konce straničiek a záves straničiek bez obsahu kovu (trojzložková 
technológia) na vysoký komfort nosenia a eliminovanie tlakových 
bodov

Oblasti použitia:
• uvex supravision AR: pracovné prostredia s inten-

zívnym osvetlením alebo zmiešaným svetlom
• uvex supravision variomatic: práce v príbrežných 

oblastiach, námorné prostredie
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9190075

9190080

9190086

9190065

9190039

9190085

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s

100

380 400 780

50

75

uvex i-3 s
Č. pol. 9190065 9190080 9190075
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence

úzky variant úzky variant úzky variant
ropný a plynárenský priemysel

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, sivá čierna, sivá antracitová, limetková

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks

uvex i-3 s Príslušenstvo
Č. pol. 9190039 9190085 9190086 9958009
Vyhotovenie uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s

úzky variant, sklá s výrazne úzky variant úzky variant
antireflexnou úpravou zvyšujú kontrast ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, modrá antracitová, žltá modrá, sivá antracitová, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g –
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami
 uvex i-3 s

uvex i-3 AR

Povrchová úprava
Obojstranná antireflexná povrchová úprava poskytuje 100 % 
ochranu s faktorom UV 400 a stupeň priepustnosti 96,5 % – 
vďaka tomu sa účinne eliminujú rušivé svetelné odlesky.

Priepustnosť (svetla)
Vďaka antireflexnej povrchovej úprave dosahuje model 
uvex i-3 AR vyššiu priepustnosť než ochranné okuliare 
s bežnými technológiami skiel a zaisťuje dokonalý výhľad 
bez zrkadlení.

uvex AR – maximálna ochrana 
pred UV žiarením s dokonalou 
priepustnosťou

Bez antirefl exnej
povrchovej úpravy

> 96,5 %

P
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) v

%

Viditeľná oblasť

Vlnová dĺžka v nm

Povrchová úprava uvex AR s UV400

Povrchová úprava bez uvex AR UV400

Konkurenčné značky s povrchovou 
úpravou AR a UV 380

Príslušenstvo: 9958009
Šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s
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9194175

9194270
9194365

9194885

9194171

uvex i-works
Č. pol. 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence úprava proti zahmlievaniu na vnútornej

zvyšujú kontrast ochrana proti slnku strane, strieborná zrkadlová
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, zelená čierna, žltá antracitová, sivá čierna, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá

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

Hmotnosť 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

 uvex i-works 
• ochranné okuliare so športovým dizajnom: atraktívny vzhľad a robustná 

kvalita
• bez obsahu kovov
• technológia povrchovej úpravy uvex supravision
• príjemne mäkké straničky (technológia uvex duo component), stabilita 

bez zošmykovania a otláčania

• konce straničiek s plochým vyhotovením a otvorom na upevnenie 
šnúrky na okuliare

• dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
• na použitie so systémom uvex IES (pozri stranu 106)

Okuliare so straničkami
 uvex i-works
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9164065

9164275

9164285

9164220

9164387

9164187

9164246

uvex astrospec 2.0
Č. pol. 9164065 9164187 9164285 9164275 9164220 9164246 9164387
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme excellence excellence excellence
ropný a plynárenský priemysel zvyšujú kontrast ochrana proti slnku ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu modrá, svetlomodrá čierna, sivá čierna, limetková antracitová, petrolejová čierna, žltá neónová oranžová, čierna čierna, sivá

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
Zorník PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, jantárová, UV400 PC, sivá 23 %, UV400 PC, sivá 14 %, UV400

2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE
Hmotnosť 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

 uvex astrospec 2.0
• najmodernejšia inovácia celosvetovo 

najobľúbenejších okuliarov so straničkami 
uvex astrospec

• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému 
nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek 
umožňuje individuálne prispôsobenie kaž-
dému typu tváre

• panoramatické zorníky s integrovanou boč-
nou ochranou na optimálne krytie oblasti očí

• systém vetrania uvex s labyrintovým tesne-
ním na zaistenie príjemnej klímy pre oči

• mäkké protišmykové konce straničiek (tech-
nológia uvex duo component) zabraňujú 
tvorbe tlakových bodov

• jednoduché odkladanie do náprsného 
vrecka vďaka konštrukcii umožňujúcej 
zloženie naplocho

Okuliare so straničkami
 uvex astrospec 2.0
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9172110 
91722109172085

9172265
9172085

9172220 9172281

uvex super g
Č. pol. 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Náhradné sklo – – 9172255 9172255 – –
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
zvyšujú kontrast ochrana proti slnku

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
Farba rámu sivá metalická, čierna bez farby, sivá bez farby, sivá námornícka modrá, biela sivá metalická, čierna antracitová, limetková

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami
 uvex super g

 uvex super g 
• extrémne ľahké ochranné okuliare so športovým vzhľadom a straničkami bez závesov 
• mäkká dosadacia plocha v oblasti nosa
• aerodynamicky optimalizovaná geometria skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie 
• maximálny komfort nosenia vďaka nízkej hmotnosti – iba 18 gramov
• bez obsahu kovov
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9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178315

9178286

9178265

9178415

uvex super fit
Č. pol. 9178415 9178500 9178385 9178286
Náhradné sklo – – – –
Vyhotovenie uvex supravision ETC uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

sterilizácia v autokláve excellence excellence
(15 cyklov) zvyšujú kontrast ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu biela, sivá biela, svetlomodrá čierna, biela čierna, biela

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 21 g 21 g 21 g 21 g
Objednávacia 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks
jednotka

uvex super fit
Č. pol. 9178065 9178185 9178265 9178315
Náhradné sklo – – 9172255 9172255
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu námornícka modrá, biela čierna, biela námornícka modrá, biela biela, limetková

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 21 g 21 g 21 g 21 g
Objednávacia 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks
jednotka

Okuliare so straničkami
 uvex super fit · uvex super fit ETC

 uvex super fit
• ľahké ochranné okuliare so straničkami s kĺbovým pripojením a športovým vzhľadom
• mäkká, nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa
• mäkký komponent v oblasti čela zaisťuje príjemné nosenie bez tlaku
• aerodynamicky optimalizovaná geometria skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne 

vetranie
• veľmi vysoký komfort nosenia vďaka nízkej hmotnosti – iba 21 gramov

Zorníky s povrchovou úpravou uvex supravision ETC sa 
nezahmlievajú. Namiesto kvapiek sa tvorí vodný film.

uvex supravision ETCPovrchová úprava proti za-
hmlievaniu po 8 sekundách.

Oblasti použitia:
• uvex supravision clean: sterilné pracovné pro-

stredie (laboratóriá, kliniky, čisté miestnosti, 
potravinárska výroba)

• uvex supravision ETC na oboch stranách: 
vysoká vlhkosť vzduchu a premenlivé teploty 
(chladiareň, výstavba tunelov, gastronómia, 
potravinársky priemysel)



40

9160076

9160275

9160520

9160185
9160285 

9160065 
9160265

9160120 

9160268
 9160068

Č. pol. 9160520 9160068 9160268 9160076 9160120
Náhradné sklo – – – – 9160255
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

zvyšujú kontrast ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku s náhlavnou páskou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, oranžová modrá, oranžová modrá, oranžová čierna, sivá modrá, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Zorník PC, jantárová PC, hnedá PC, hnedá PC, sivá 23 % PC, bez farby

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

Hmotnosť 33 g 33 g 33 g 33 g 32 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex i-vo
Č. pol. 9160065 9160185 9160285 9160265 9160275
Náhradné sklo 9160055 – 9160255 9160255 9160255
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, oranžová modrá, sivá modrá, sivá modrá, oranžová čierna, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 33 g 33 g 33 g 33 g 33 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami
 uvex i-vo

 uvex i-vo 

• funkčné ochranné okuliare s nastavovaním dĺžky straničiek
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a nastavenie 

dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre 
• mäkké straničky uvex quattroflex a mäkké komponenty v oblasti nosa a čela zaisťujú príjemné 

nosenie bez tlaku
• neobmedzené periférne vnímanie vďaka geometrii zorníkov
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91952659195075

9197065 
9197265

9197266

9195078

uvex skyper
Č. pol. 9195075 9195265 9195078
Náhradné sklo – 9195255 –
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu čierna modrá čierna

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, hnedá

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

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks

uvex skyper sx2
Č. pol. 9197065 9197265 9197266
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu modrá modrá modrá

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 30 g 30 g 30 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami
uvex skyper · uvex skyper sx2

 uvex skyper
• individuálne nastaviteľné ochranné okuliare so straničkami
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek 

a päťstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
• postranná ochrana proti oslneniu

 uvex skyper sx2
• ochranné okuliare so straničkami a špeciálnym tvarom zorníkov pre výrazné lícne kosti
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek 

a päťstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
• postranná ochrana proti oslneniu
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9188075
9188175

9188076

9188121

9134005
9134002

9180015
9180125

uvex cybric uvex cyberguard
Č. pol. 9188075 9188175 9188076 9188121
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision plus

ochrana proti slnku s náhlavnou páskou a rámom po obvode
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, oranžová čierna, oranžová čierna, oranžová čierna

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F 34 CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 % PC, bez farby

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

Hmotnosť 28 g 28 g 28 g 35 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex meteor
Č. pol. 9134005 9134002
Vyhotovenie uvex supravision sapphire bez povrchovej úpravy

sklo 56 mm sklo 56 mm
šírka mostíka 15 mm šírka mostíka 15 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166
Farba rámu sivá transparentná sivá transparentná

W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby HG, bez farby

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

Hmotnosť 28 g 44 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks

uvex futura
Č. pol. 9180015 9180125
Náhradné sklo 9180055 9180155
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu hnedá hnedá

W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 49 g 49 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami
 uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura

 uvex futura
• klasické ochranné okuliare s veľkým zorným poľom
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon 

straničiek a štvorstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú indivi-
duálne prispôsobenie každému typu tváre

• mäkké konce straničiek duo-flex

 uvex meteor
• klasické okuliare so straničkami a dvojitým zorníkom
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: dĺžkovo nastaviteľné 

straničky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
• jednoduché odkladanie do náprsného vrecka vďaka plochej konštrukcii

 uvex cybric · uvex cyberguard 

• športové ochranné okuliare s dvojitými sklami
• veľká plocha krytia
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
• straničky uvex quattroflex so štyrmi komfortnými vankúšikmi na pohodlné dosadnutie bez tlačenia v oblasti uší
• uvex cyberguard s označením 3 (kvapaliny) a 4 (hrubý prach)
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9231960

9175260
9175160

9175261

9175275

uvex polavision
Č. pol. 9231960
Vyhotovenie obojstranná odolnosť proti poškriabaniu

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, biela

W 166 F CE
Zorník PC, sivá 14 %

UV400
5-3,1 W1 F CE

Hmotnosť 25 g
Objednávková jednotka ks

uvex skyguard NT
Č. pol. 9175275 9175260 9175160 9175261
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu oranžová, sivá modrá, sivá modrá, sivá modrá, sivá

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 42 g 44 g 44 g 44 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare so straničkami
uvex polavision ·  uvex skyguard NT

 uvex polavision 
• pohodlné ochranné okuliare s polarizačným filtrom
• polarizačný filter na ochranu pred odrazmi a rušivými odleskmi 

(napr. od vodnej hladiny a materiálov s vysokým leskom)
• premena ostrých zrkadlení a rušivých odleskov na príjemné svetlo

Oblasti použitia:
• pracoviská s reflexnými povrchmi (práce v príbrežných oblastiach, 

námorné prostredie, stavebný priemysel)

 uvex skyguard NT
• okuliare so straničkami s ochranou po celom obvode
• úplná ochrana očí pred poletujúcimi časticami vďaka napevno nastriekanej mäkkej dosadacej ploche z TPU 

(označenie 3 – kvapaliny a 4 – hrubý prach)
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňuje individuálne 

prispôsobenie každému typu tváre
• flexibilný mäkký komponent sa individuálne prispôsobí obrysom tváre
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9137005

9159005
9159105

9159016
9159116 9159118

9155005

uvex ceramic
Č. pol. 9137005
Vyhotovenie uvex supravision sapphire

sklo 49 mm
šírka mostíka 20 mm

Norma EN 166, EN 170
Farba rámu sivá, čierna

W 166 F CE
Zorník PC, bez farby

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Hmotnosť 23 g
Objednávacia jednotka 5 ks

uvex winner
Č. pol. 9159005 9159105 9159016 9159116 9159118
Vyhotovenie obojstranná odolnosť odolnosť proti poškriabaniu, obojstranná odolnosť odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti poškriabaniu, 

proti poškriabaniu odolnosť proti zahmlievaniu proti poškriabaniu odolnosť proti zahmlievaniu odolnosť proti zahmlievaniu
ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu oceľovosivá oceľovosivá oceľovosivá oceľovosivá oceľovosivá

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, zelená PC, zelená PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g 29 g 29 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex mercury
Č. pol. 9155005
Vyhotovenie uvex supravision sapphire 

sklo 56 mm
šírka mostíka 19 mm

Norma EN 166, EN 170
Farba rámu oceľovo modrá

W 166 F CE
Zorník PC, bez farby

UV400
2-1,2 W1 FK CE

Hmotnosť 30 g
Objednávacia jednotka 5 ks

Okuliare so straničkami
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

 uvex ceramic 
• ochranné okuliare vo vyhotovení s dvojitými sklami
• špeciálne pre úzke tváre
• kombinácia plastovej stredovej časti a kovových straničiek

 uvex winner
• okuliare s kovovým rámom bez okraja a pružinkovým závesom na straničkách
• optimálne krytie očí
• anatomicky prispôsobiteľné, mäkké nosové sedielka

 uvex mercury
• ploché kovové ochranné okuliare
• transparentná postranná ochrana s dobrým periférnym vnímaním
• jednoduché odkladanie do náprsného vrecka vďaka plochej  konštrukcii
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uvex academy
Priemyselná ochrana očí

Seminár zameraný na osvojenie si základných poznatkov 
z praxe v súvislosti s používaním OOPP na ochranu očí.
•   sprostredkovanie základných poznat-

kov z oblastí použitia ochranných 
pracovných prostriedkov na ochranu 
očí, ako sú napr. výrobky na ochranu 
proti mechanickému ohrozeniu, che-
mikáliám, žiareniu (napr. ochrana pre 
zváračov) a špeciálne oblasti použitia

•   názorné ukážky a hodnotenie nebez-
pečenstiev vyplývajúcich z činností 
mechanického obrábania, infra-
červeného a ultrafi alového žiarenia 
(napr. pri zváracích procesoch alebo 
chemikáliách) na základe príkladov 
z praxe

•  posúdenie rizík na pracoviskách, 
ktoré súvisia s poranením očí

•   oboznámenie sa s možnosťami účin-
nej prevencie týchto rizík v závislosti 
od špecifi ckého pracoviska

•   podrobná prezentácia požiadaviek 
kladených na priemyselnú ochranu 
očí, noriem, oblastí použitia, posúde-
nia rizika a starostlivosti o výrobky na 
ochranu očí

•   informácie o klasifi kácii ochranných 
výrobkov na základe ich označenia 
a oblastí použitia rôznych ochranných 
prostriedkov

Cieľová skupina
Zamestnanci spoločnosti zodpovední 
za prevádzkovú bezpečnosť pracov-
níkov pri práci, napr. bezpečnostní 
technici a odborní nákupcovia.

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese uvex-academy.com, 
telefonicky na čísle +49 911 9736-1710 alebo zaslaním e-mailu na adresu 
academy@uvex.de

Ďalšie informácie nájdete 
na adrese uvex-academy.com
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9161005
91613059161014

9169065
9169260

91690819169080

uvex super OTG
Č. pol. 9169065 9169080 9169260 9169081
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu modrá, svetlosivá čierna, svetlosivá modrá, svetlosivá čierna, svetlosivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 37 g 37 g 37 g 37 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex 9161
Č. pol. 9161014 9161005 9161305
Vyhotovenie bez povrchovej úpravy uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu bez farby modrá, čierna modrá, čierna

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 51 g 46 g 46 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare cez okuliare
 uvex 9161 · uvex super OTG

 uvex 9161 
• okuliare cez okuliare pre používateľov korekč-

ných okuliarov
• panoramatické zorníky s integrovanou boč-

nou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému 

nasadeniu:  Dĺžkovo nastaviteľné straničky 
umožňujú individuálne prispôsobenie kaž-
dému typu tváre

• straničky uvex duoflex vôbec netlačia

 uvex super OTG
• okuliare cez okuliare so straničkami bez závesov pre používateľov korekčných okuliarov 
• panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
• bez obsahu kovov
• vysokoflexibilné konce straničiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení
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9169585 
9169261

9169164

9169580

9169586

9169500

9169615
9169850

uvex super f OTG
Č. pol. 9169585 9169261 9169500 9169580 9169164 9169586 9169850 9169615
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence clean sapphire excellence sapphire variomatic sapphire
sterilizácia v autokláve zvyšujú kontrast ochrana ochrana blokovanie modrého
(15 cyklov) proti slnku proti slnku svetla do 525 nm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, biela čierna, biela biela, svetlomodrá čierna, biela čierna, biela čierna, biela čierna, biela čierna, biela

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC CBR65 PC, sivá 23 % PC, svetlozelená PC, oranžová

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

Hmotnosť 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Objednávacia 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks ks 5 ks
jednotka

Okuliare cez okuliare
 uvex super f OTG

 uvex super f OTG 
• okuliare cez okuliare so straničkami s kĺbovým pripojením pre používa-

teľov korekčných okuliarov
• panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne 

krytie oblasti očí

• mäkké konce straničiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení
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Možnosť kombinácie s korekčnými okuliarmi
vďaka jedinečnému dizajnu rámu

uvex megasonic
Prehľad vizionárskych technológií 

Bezrámový a inovatívny dizajn zorníkov
zaručuje optimálny, neobmedzený výhľad

Ergonomická dosadacia plocha 
v oblasti tváre
zaisťuje dokonalé dosadnutie a 
maximálny komfort

Technológia povrchovej úpravy
uvex supravision

Dizajn x-frame
Na fl exibilné prispôsobenie 
každej tvári

Okuliare uvex megasonic s revoluč-
ným dizajnom skiel a neobmedzeným 
zorným poľom, ktoré je s tým spojené, 
zaisťuje najlepší výhľad za každých 
okolností – aj v náročných podmien-
kach. Ich športový, ergonomický dizajn 
a vysoký komfort nosenia z nich robia 
spoľahlivého spoločníka na všedný 
pracovný deň.

Extra široká náhlavná páska 
Na optimálnu stabilitu a 
ešte vyšší komfort nosenia
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9320265

9320281

uvex megasonic
Č. pol. 9320265 9320281
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, limetková

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC, bez farby PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 96 g 96 g
Objednávacia jednotka 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
 uvex megasonic

 uvex megasonic 
•  revolučné uzavreté okuliare s maximálne optimalizovaným zorným poľom
•  jedinečný, bezrámový dizajn zorníkov
•  funkcia OTG s výrezom na straničky okuliarov
•  flexibilný rám zaisťuje maximálny komfort nosenia
•  náhlavná páska so šírkou 30 mm poskytuje optimálnu stabilitu
•  ľahko vymeniteľná náhlavná páska a zorník
•  dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
•  osvedčená technológia povrchovej úpravy uvex supravision

Ďalšie informácie získate na adrese 
uvex-safety.com/en/megasonic
(alebo zosnímaním QR kódu).
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9309275

9309286

9309064

uvex pheos cx2 sonic
Č. pol. 9309275 9309064 9309286
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ochrana proti slnku ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu biela, čierna biela, čierna biela, čierna

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC, bez farby PC CBR65 PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 34 g 34 g 34 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks

Uzavreté okuliare
 uvex pheos cx2 sonic

 uvex pheos cx2 sonic 
• najľahšie uzavreté okuliare (34 gramov) od spoločnosti uvex s kompaktným dizajnom
• vysoká mechanická pevnosť B (120 m/s)
• označenie 3 (kvapaliny), 4 (hrubý prach) a T (extrémne teploty)
• komfortná ochrana vďaka mäkkej dosadacej ploche v oblasti čela a nosa nastriekanej priamo na sklo
• veľmi ľahká a mäkká textilná náhlavná páska zaisťuje bezpečné a pohodlné nasadenie
• dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
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93082459308147

9308246

9308248

9308240

9308123 9308247

uvex u-sonic
Č. pol. 9308147 9308245 9308123 9308247 9308246 9308240
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ropný a plynárenský obmedzená ventilácia obmedzená ventilácia ochrana proti slnku
priemysel

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
Farba rámu čierna, sivá antracitová, limetková antracitová, ružová čierna, červená antracitová, žltá antracitová, limetková

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

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

Hmotnosť 72 g 72 g 72 g 71 g 71 g 72 g
Objednávacia 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks
jednotka

uvex u-sonic Predsadené zorníky
Č. pol. 9308248 9308048
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

s predsadenými sklami sivej farby 14 % a magnetickou náhlavnou páskou ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu sivá, oranžová

W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby, UV400 PC, sivá 14 %, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 5-3,1 W1 CE
Prídavný zorník uvex supravision sapphire

PC, sivá 14 %
ochrana proti slnku, UV400
5-3,1 W1 CE

Hmotnosť 107 g –
Objednávacia 5 ks 5 ks
jednotka

Uzavreté okuliare
 uvex u-sonic

 uvex u-sonic
• kompaktné uzavreté okuliare s nízkou hmotnosťou 
• dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP 
• ergonomický dizajn s flexibilným mäkkým komponentom – dokonale sa 

prispôsobí každej tvári
• vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)

• nízky prítlačný tlak a rovnomerné rozdelenie tlaku zaisťujú vysokú 
mieru komfortu nosenia

• odľahčenie namiesto zaťaženia vďaka nízkej hmotnosti

9308048 
Predsadené zorníky
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930250091695009178500

uvex super fit CR
Č. pol. 9178500
Vyhotovenie uvex supravision clean

sterilizácia v autokláve (15 cyklov)
Norma EN 166, EN 170
Farba rámu biela, svetlomodrá

W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 21 g
Objednávacia jednotka 5 ks

uvex super f OTG CR
Č. pol. 9169500
Vyhotovenie uvex supravision clean

sterilizácia v autokláve (15 cyklov)
Norma EN 166, EN 170
Farba rámu biela, svetlomodrá

W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 39 g
Objednávacia jednotka 5 ks

uvex ultrasonic CR
Č. pol. 9302500
Náhradné sklo 9302259
Vyhotovenie uvex supravision clean

sterilizácia v autokláve (20 cyklov)
Norma EN 166, EN 170
Farba rámu transparentná, biela

W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť 95 g
Objednávacia jednotka 4 ks

 uvex CR
Ochrana očí sterilizovateľná v autokláve, ktorá toho zvládne viac.

 uvex super fit CR
• ľahké ochranné okuliare so straničkami 

s kĺbovým pripojením a športovým vzhľadom
• najvyššia miera optickej čistoty vďaka mimo-

riadne tenkému sklu wrap-around
• aerodynamicky optimalizovaná geometria 

skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje opti-
málne vetranie a príjemnú klímu pre oči

• veľmi vysoký komfort nosenia vďaka nízkej 
hmotnosti

 uvex super f OTG CR
• okuliare cez okuliare so straničkami s kĺbo-

vým pripojením pre používateľov korekčných 
okuliarov

• neobmedzené periférne vnímanie
• mäkké konce straničiek zaisťujú pocit 

pohodlia 
pri nosení

 uvex ultrasonic CR
• uzavreté okuliare so športovým vzhľadom, 

vhodné aj ako okuliare cez okuliare
• možnosť výmeny skiel
• vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
• široké panoramatické zorné pole
• vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých kom-

ponentov výrobok netlačí ani pri dlhodobom 
nosení

• so silikónovou náhlavnou páskou

Inovatívna technológia 
povrchovej úpravy – prvé ochranné 
okuliare sterilizovateľné v autokláve 
s ochranou proti zahmlievaniu

Profesionálna ochrana pri práci na klinikách, v laboratóri-
ách, čistých miestnostiach alebo potravinárskej výrobe: Na 
tieto požiadavky vyvinula spoločnosť uvex prvé ochranné 
okuliare s povrchovou úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu, 
ktoré sa môžu sterilizovať v autokláve.
Počnúc ultraľahkými okuliarmi so straničkami a končiac 
uzavretými okuliarmi so širokým panoramatickým výhľa-
dom: rad uvex CR zahŕňa ideálne ochranné okuliare pre 
všetky oblasti použitia – vyvinuté špeciálne na opako-
vané sterilizovanie v autokláve (15, resp. 20-krát po dobu 
20 minút pri max. teplote 121 °C).

uvex CR – profesionálna ochrana očí a dokonalá hygiena



53

9302286

9302285

9302275

9302245

9302247

93026009302601

9302281

9302500

uvex ultrasonic
Č. pol. 9302245 9302285 9302281 9302275 9302601
Náhradné sklo 9302255 9302255 9302255 – –
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

s neoprénovou náhlavnou páskou obmedzená ventilácia
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá, oranžová čierna, sivá čierna, sivá antracitová, limetková čierna, červená

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť 83 g 83 g 85 g 83 g 95 g
Objednávacia jednotka 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Č. pol. 9302600 9302500 9302247 9302286
Náhradné sklo – 9302259 9302257 9302256
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence uvex supravision excellence

obmedzená ventilácia sterilizácia v autokláve (20 cyklov) ochrana proti slnku ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu modrá, sivá transparentná, biela sivá, oranžová čierna, sivá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, hnedá, UV400 PC, sivá, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnosť 95 g 95 g 83 g 83 g
Objednávacia jednotka 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
 uvex ultrasonic

 uvex ultrasonic
• uzavreté okuliare so športovým vzhľadom, vhodné aj ako okuliare 

cez okuliare
• vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
• široké panoramatické zorné pole
•  vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých komponentov výrobok netlačí ani 

pri dlhodobom nosení

Oblasti použitia:
• uvex supravision clean: sterilné pracovné prostredie (laboratóriá, 

kliniky, čisté miestnosti, potravinárska výroba)
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9301714

9301716

9301906

9301424

uvex ultravision
Č. pol. 9301714 9301906 9301716 9301424
Náhradné sklo 9300517 9300956 9300517 9300517
Vyhotovenie s úpravou proti zahmlievaniu s úpravou proti zahmlievaniu s úpravou proti zahmlievaniu s úpravou proti zahmlievaniu

na vnútornej strane na vnútornej strane na vnútornej strane na vnútornej strane
široký nosový mostík, mimoriadne s penovou vrstvou s neoprénovou náhlavnou páskou
vhodný na kombinovanie
s protiprachovými maskami

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník CA, bez farby CA, bez farby CA, bez farby CA, bez farby

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

Hmotnosť 116 g 130 g 118 g 119 g
Objednávacia jednotka 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
 uvex ultravision CA

 uvex ultravision
• klasické uzavreté okuliare s neobmedzeným periférnym vnímaním
• vhodné aj ako okuliare cez okuliare
• k dispozícii s polykarbonátovými alebo acetylcelulózovými sklami
• možnosť výmeny skiel

• vysoká mechanická pevnosť polykarbonátového skla pri 
extrémnych teplotách (B: 120 m/s, T)

• mechanická pevnosť acetylcelulózového skla (F: 45 m/s)
• maximálna miera pohodlia pri nosení vďaka inovatívnemu systému 

vetrania a odvetrávania

Upozornenie: 
Zorníky z CA nie sú kompatibilné 
s modelmi so sklami z PC a naopak.
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9301815

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605
9301116

9301626

uvex ultravision
Č. pol. 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Náhradné sklo – – 9301255 9301255 9301255
Náhradné fólie – – – – 9300316
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s penovou vrstvou s penovou vrstvou s trhacími fóliami, 2 kusy
ropný a plynárenský priemysel náhradné fólie: 9300316

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná

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
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Objednávacia jednotka 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Č. pol. 9301815 9301613 9301633
Náhradné sklo 9301255 9301255 9301255 
Náhradné fólie – – –
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

vetranie hore uzavreté uzavretá ventilácia (plynotesné) uzavretá ventilácia (plynotesné)
žiaruvzdorný materiál rámu

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná žltá červená

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Hmotnosť 131 g 133 g 133 g
Objednávacia jednotka 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
 uvex ultravision
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9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510

Uzavreté okuliare s ochranou úst Ochrana úst Ochrana úst
Č. pol. 9301555 9301317 9301318
Vyhotovenie uzavreté okuliare s uvex pre všetky modely 9301 so pre všetky modely 9301 so

supravision excellence (9301105) sklami z PC sklami z PC 
s ochranou úst (9301318) bez okuliarov bez okuliarov

bez povrchovej úpravy bez povrchovej úpravy
Norma EN 166, EN 170 – –
Farba rámu sivá transparentná transparentná transparentná

W 166 34 BT CE CE CE
Zorník PC, bez farby – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Hmotnosť 212 g 64 g 81 g
Objednávacia jednotka 4 ks ks ks

uvex ultrasonic s upevnením na prilbu uvex ultravision s upevnením na prilbu Adaptér
Č. pol. 9302510 9301544 9924010
Vyhotovenie uvex supravision extreme s úpravou proti zahmlievaniu adaptér na montáž

obmedzená ventilácia na vnútornej strane bez prilbových mušľových
chráničov sluchu

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, sivá sivá transparentná

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Zorník PC, bez farby CA, bez farby

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

Hmotnosť 121 g 132 g –
Objednávacia 4 ks 4 ks 4 ks
jednotka
Obsah – – vždy 1 pár

Uzavreté okuliare
 uvex ultravision faceguard · Uzavreté okuliare uvex s upevnením na prilbu

 uvex ultravision faceguard
• kombinácia uzavretých okuliarov s ochranou 

úst
• ochrana očí a tváre
• 9301555, resp. 9301318: Vyklápací mechaniz-

mus umožňuje flexibilnú manipuláciu počas 
použitia, napr. pri komunikácii, pití a pod.

 uvex ultrasonic a uvex ultravision s upevnením na prilbu
• uzavreté okuliare na kombinovanie s prilbou 

a mušľovými chráničmi sluchu uvex K1H 
a uvex K2H (prilba a mušľové chrániče sluchu 
nie sú súčasťou dodávky)

• na montáž modelu uvex ultrasonic alebo 
uvex ultravision bez mušľových chráničov 
sluchu sa vyžadujú prídavné adaptéry 
(č. pol. 9924010).

Uzavreté okuliare: 9301105
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9307375

9307365

9307276

94057149305514

9305714

uvex carbonvision
Č. pol. 9307375 9307365 9307276
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision

extreme extreme extreme
s neoprénovou náhlavnou páskou ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, sivá čierna, sivá čierna, sivá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá

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

Hmotnosť 46 g 51 g 46 g
Objednávacia 5 ks 5 ks 5 ks
jednotka

uvex 9405
Č. pol. 9405714
Náhradné sklo 9400517
Vyhotovenie s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná

W 166 34 F CE
Zorník CA, bez farby

UV 380
2C-1,2 W1 FN CE

Hmotnosť 84 g
Objednávacia jednotka 4 ks

uvex 9305
Č. pol. 9305514 9305714
Vyhotovenie s úpravou proti zahmlievaniu s úpravou proti zahmlievaniu

na vnútornej strane na vnútornej strane
s gumovou náhlavnou páskou s textilnou náhlavnou páskou

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná sivá transparentná 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník CA, bez farby CA, bez farby 

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

Hmotnosť 95 g 91 g
Objednávacia 4 ks 4 ks
jednotka

Uzavreté okuliare
 uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

 uvex carbonvision 
• malé uzavreté okuliare s najlepšími ochrannými vlastnosťami
• nízka hmotnosť na úrovni iba 46 gramov
• dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
• konštrukcia rámu s malým objemom a vysokou mechanickou pevnos-
ťou (B: 120 m/s)

 uvex 9405
• klasické uzavreté okuliare s acetylcelulózovými sklami a obvodovým 

systémom vetrania
• mechanická pevnosť F: 45 m/s

 uvex 9305
• klasické uzavreté okuliare s acetylcelulózovými sklami a obvodovým 

systémom vetrania
• mechanická pevnosť F: 45 m/s
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Ochrana pre zváračov

Úplne nová generácia ochranných okuliarov pre zváračov – 
so sivým tónovaním skiel a rôznymi stupňami ochrany. 
Inovatívna technológia spoľahlivo chráni pred ultrafi alovým 
a infračerveným žiarením a umožňuje dokonalé vnímanie 
farieb vďaka protislnečným fi ltrom uvex. 

Špeciálna povrchová úprava uvex infradur plus s ochra-
nou proti „zahmlievaniu“ zabraňuje zahmlievaniu vnútornej 
strany skiel, kým povrchová úprava vonkajšej strany je 
extrémne odolná proti poškriabaniu a minimálne náchylná 
na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní. 

Ochranné okuliare pre zváračov zároveň presviedčajú aj 
dokonalým ergonomickým tvarom a maximálnym komfor-
tom nosenia: Pretože čím pohodlnejšia je ochrana očí, tým 
vyššia je pravdepodobnosť, že ju zamestnanci budú pri 
práci používať neustále.

Upozornenie: Nepoužívajte pri elektrickom zváraní!

IR/UV fi lter 
na zvýšenie 
bezpečnosti

Filter na ochranu 
proti slnku/oslneniu

Označenie K a N 
pre zorníky s povrchovou 
úpravou uvex infradur plus

Vyššia kom-
patibilita 
sivých skiel

Dokonalé 
rozpoznávanie farieb

Všetky výrobky s plastovými zorníkmi, ktoré 
ponúkame na použitie pri zváraní, chránia pred 
ultrafi alovým a infračerveným žiarením, ako aj 
pred oslnením.

Neposkytujú dostatočnú ochranu pred lasero-
vým žiarením!

Spoľahlivé informácie a kompetentné poraden-
stvo týkajúce sa výberu ochranných okuliarov 
proti laseru vám poskytnú naši špecialisti. 

   
K dispozícii na telefónnom 
čísle +49 (0)911 9736 8100.

Stupne ochrany pre zváračov a odporúčané použitie podľa EN 169

Zváranie plameňom/plynové zváranie

Stupeň ochrany Použitie

1,7 Pre osoby asistujúce pri zváraní, proti ultrafi alovému žiareniu a jasnému rozptýlenému svetlu

2 Ľahké rezanie autogénom

3 Čistenie hrdze plameňom, rezanie autogénom, zváranie ľahkých kovov

4 Zváranie a spájkovanie natvrdo do 70 l acetylénu/hod., rezanie autogénom do 900 l kyslíka/hod., 
zváranie ocele a sivej zliatiny, zváranie ľahkých kovov

5 Zváranie a spájkovanie natvrdo od 70 do 200 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.

6 Zváranie a spájkovanie natvrdo od 200 do 800 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.

uvex-laservision.com
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9160041

9160043

9178041 9178043

9160045

uvex i-vo
Č. pol. 9160041 9160043 9160045
Vyhotovenie uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, sivá  PC, sivá  PC, sivá  

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

Hmotnosť 33 g 33 g 33 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks

uvex super fit
Č. pol. 9178041 9178043
Vyhotovenie uvex infradur plus uvex infradur plus

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, sivá  PC, sivá  

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

Hmotnosť 21 g 21 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks

Ochrana pre zváračov
uvex i-vo · uvex super fit

 uvex i-vo
• funkčné ochranné okuliare pre zváračov 

s nastavovaním dĺžky straničiek
• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislneč-

ným filtrom uvex
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasa-

deniu: viacstupňový sklon straničiek a nasta-
venie dĺžky straničiek umožňujú individuálne 
prispôsobenie každému typu tváre

• mäkké straničky uvex quattroflex a mäkké 
komponenty v oblasti nosa a čela zaisťujú 
príjemné nosenie bez tlaku

• neobmedzené periférne vnímanie vďaka 
geometrii zorníkov

 uvex super fit 
• ľahké ochranné okuliare pre zváračov so 

straničkami s kĺbovým pripojením a športo-
vým vzhľadom

• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislneč-
ným filtrom uvex

• mäkká, nastaviteľná dosadacia plocha 
v oblasti nosa

• aerodynamicky optimalizovaná geometria 
zorníkov zvažujúcich sa dopredu zaisťuje 
optimálne vetranie a príjemnú klímu pre oči

• vysoká miera pohodlia pri nosení vďaka nízkej 
hmotnosti – iba 21 gramov
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9164143

9164144

9164146

9164145

9164141 

uvex astrospec 2.0
Č. pol. 9164141 9164143 9164144 9164145 9164146
Vyhotovenie uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 4 stupeň ochrany pre zváračov 5 stupeň ochrany pre zváračov 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, sivá PC, sivá PC, sivá PC, sivá PC, sivá 

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

Hmotnosť 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Ochrana pre zváračov
uvex astrospec 2.0

 uvex astrospec 2.0
• najmodernejšia inovácia celosvetovo najobľúbenejších ochranných 

okuliarov uvex astrospec
• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
• panoramatické zorníky z polykarbonátu s integrovanou bočnou ochra-

nou na optimálne krytie oblasti očí
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon 

straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre 

• systém vetrania uvex s labyrintovým tesnením na zaistenie príjemnej 
klímy pre oči

• mäkký, nastaviteľný nosový mostík a mäkké protišmykové konce stra-
ničiek (technológia uvex duo component) zabraňujú tvorbe tlakových 
bodov

• jednoduché odkladanie do náprsného vrecka vďaka konštrukcii umož-
ňujúcej zloženie naplocho



61

9180141

9180143

9180144

9180145

9180146

uvex futura
Č. pol. 9180141 9180143 9180144 9180145 9180146
Vyhotovenie uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 4 stupeň ochrany pre zváračov 5 stupeň ochrany pre zváračov 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, sivá PC, sivá PC, sivá PC, sivá PC, sivá 

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

Hmotnosť 49 g 49 g 49 g 49 g 49 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Ochrana pre zváračov
uvex futura

 uvex futura 
• klasické ochranné okuliare pre zváračov s veľmi dobrým krytím
• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex

• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon 
straničiek a štvorstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú indivi-
duálne prispôsobenie každému typu tváre

• mäkké konce straničiek duoflex
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9116041 9116043

9116044

9116045

9116046

uvex 9116
Č. pol. 9116041 9116043 9116044 9116045 9116046
Vyhotovenie uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 4 stupeň ochrany pre zváračov 5 stupeň ochrany pre zváračov 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Zorník PC, sivá PC, sivá PC, sivá PC, sivá PC, sivá 

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

Hmotnosť 27 g 27 g 27 g 27 g 27 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

Ochrana pre zváračov
uvex 9116

 uvex 9116
• kompaktné ochranné okuliare pre zváračov s tesne priliehajúcim tva-

rom a anatomicky tvarovaným nosovým mostíkom
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
• ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju 

rámu

• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon 
straničiek a nastavenie dĺžky umožňujú individuálne prispôsobenie 
každému typu tváre

• prispôsobiteľné pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu 
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9104041 9104043

9104044

9104045 9104046

uvex 9104
Č. pol. 9104041 9104043 9104044 9104045 9104046
Vyklápateľné náhradné sklo 9104081 9104083 9104084 9104085 9104086
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus

s vyklápateľným a s vyklápateľným a s vyklápateľným a s vyklápateľným a s vyklápateľným a
ľahko vymeniteľným filtrom ľahko vymeniteľným filtrom ľahko vymeniteľným filtrom ľahko vymeniteľným filtrom ľahko vymeniteľným filtrom

Norma EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

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

Prídavný zorník PC, sivá, UV400 + IR PC, sivá, UV400 + IR PC, sivá, UV400 + IR PC, sivá, UV400 + IR PC, sivá, UV400 + IR
uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE uvex infradur, 3 W1 FTK CE uvex infradur, 4 W1 FTK CE uvex infradur, 5 W1 FTK CE uvex infradur, 6 W1 FTK CE
stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 4 stupeň ochrany pre zváračov 5 stupeň ochrany pre zváračov 6

Hmotnosť 42 g 42 g 42 g 42 g 42 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

 uvex 9104
• kompaktné ochranné okuliare pre zváračov s tesne priliehajúcim tva-

rom a anatomicky tvarovaným nosovým mostíkom
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
• s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom
• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
• ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju 

rámu

• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon 
straničiek a nastavenie dĺžky umožňujú individuálne prispôsobenie 
každému typu tváre

• prispôsobiteľné pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu

Ochrana pre zváračov
uvex 9104 
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9169541 9169543 9169545

9161141 9161143 9161144

9161145 9161146 

uvex 9161
Č. pol. 9161141 9161143 9161144 9161145 9161146
Vyhotovenie uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 4 stupeň ochrany pre zváračov 5 stupeň ochrany pre zváračov 6
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, sivá PC, sivá PC, sivá PC, sivá PC, sivá 

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

Hmotnosť 46 g 46 g 46 g 46 g 46 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks 5 ks

uvex super f OTG
Č. pol. 9169541 9169543 9169545
Vyhotovenie uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, sivá PC, sivá PC, sivá 

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

Hmotnosť 39 g 39 g 39 g
Objednávacia jednotka 5 ks 5 ks 5 ks

Ochrana pre zváračov
 uvex 9161 · uvex super f OTG

 uvex super f OTG 
• okuliare cez okuliare so straničkami s kĺbo-

vým pripojením pre zváračov, ktorí používajú 
korekčné okuliare

• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislneč-
ným filtrom uvex

• neobmedzené periférne vnímanie
• mäkké konce straničiek zaisťujú pocit pohod-

lia pri nosení

 uvex 9161
• okuliare cez okuliare pre zváračov, ktorí používajú korekčné okuliare
• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
• spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: Dĺžkovo nastaviteľné straničky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
• neobmedzené periférne vnímanie
• straničky uvex duoflex vôbec netlačia
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9302043

9302045

9301145

uvex ultrasonic
Č. pol. 9302043 9302045
Vyklápateľné náhradné sklo 9302083 9302085
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s vyklápateľným a ľahko s vyklápateľným a ľahko
vymeniteľným filtrom vymeniteľným filtrom

Norma EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400

2-1,2 W1 BKN CE 2-1,2 W1 BKN CE
Prídavný zorník PC, sivá, UV400 + IR PC, sivá, UV400 + IR

uvex infradur, 3 W1 CE uvex infradur, 5 W1 FTK CE
stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 5

Hmotnosť 123 g 123 g
Objednávacia jednotka 4 ks 4 ks

uvex ultravision
Č. pol. 9301145
Vyhotovenie uvex infradur plus

stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma EN 166, EN 169
Farba rámu čierna

W 166 3 BT CE
Zorník PC, sivá

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Hmotnosť 131 g
Objednávacia jednotka 4 ks

Ochrana pre zváračov
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

 uvex ultrasonic flip-up 
• uzavreté okuliare pre zváračov so športovým 

vzhľadom, vhodné aj ako okuliare cez okuliare
• možnosť výmeny zorníkov
• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislneč-

ným filtrom uvex
• s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom
• vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
• široké panoramatické zorné pole
• vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých kom-

ponentov výrobok netlačí ani pri dlhodobom 
nosení

 uvex ultravision 
• klasické uzavreté okuliare pre zváračov 

s neobmedzeným periférnym vnímaním
• vhodné aj ako okuliare cez okuliare
• dokonalé vnímanie farieb vďaka protislneč-

ným filtrom uvex
• maximálna miera pohodlia pri nosení vďaka 

systému nepriameho vetrania a odvetrávania 
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9973101 9963004

9970005
99630009972101

9971000 99630019972103

Stanica na čistenie okuliarov uvex
Č. pol. 9970005
Objednávková jednotka ks

Plastový dávkovač
Č. pol. 9973101
Objednávková jednotka ks

Čistiaca kvapalina uvex
Č. pol. 9972103
Obsah 500 ml
Objednávková jednotka ks

Čistiaci papier
Č. pol. 9971000
Objednávková jednotka ks

Magnetický držiak na stenu
Č. pol. 9963004
Objednávková jednotka ks

Čistiaca kvapalina uvex
Č. pol. 9972101
Obsah 500 ml
Objednávková jednotka ks

Čistiaca kvapalina uvex
Č. pol. 9972100
Obsah 500 ml
Objednávková jednotka ks

Plastový dávkovač
Č. pol. 9973100
Objednávková jednotka ks

Držiak na stenu
Č. pol. 9963001
Objednávková jednotka ks

Vlhčené čistiace utierky uvex
Č. pol. 9963000
Objednávková jednotka ks

Príslušenstvo
Čistiace príslušenstvo uvex

 Stanica na čistenie okuliarov uvex
• vrátane
 2 x 9971000
 1 x 9972103
 1 x 9973101

Plastový dávkovač
•  Pre čistiace kvapaliny 

uvex 9972103

Čistiaca kvapalina uvex
• 500 ml čistiacej kvapaliny
• hodí sa na všetky typy zorníkov

Čistiaci papier
• náhradné balenie papiera bez 

obsahu silikónu
• cca 700 listov
• antistatická verzia
• hodí sa na všetky zorníky okulia-

rov uvex 

Magnetický držiak na stenu
• na jednoduchú montáž čistiacej 

stanice uvex (9970005)

 Vlhčené čistiace 
utierky uvex
• 100 kusov v kartónovej škatuli
• bez obsahu silikónu
• nie antistatická verzia
• balené samostatne
• na všetky zorníky okuliarov uvex

 Čistiaca kvapalina 
uvex
• upozornenie: Nie je kompatibilná 

so stanicami na čistenie okulia-
rov uvex (9970005 a 9970002)

• upozornenie:
náhradné diely pre 997002

• držiak na stenu pre vlhčené 
čistiace utierky vrát. montážneho 
príslušenstva

Náhradné diely iba pre čistiacu stanicu uvex 
9970002



67

9957503

9972130

9957502

Prezentačný stojan uvex
Č. pol. 9957503
Objednávková jednotka ks

Handrička z mikrovlákna uvex
Č. pol. 9972130
Objednávková jednotka vrecko
Obsah 5 ks

Bezpečnostný box uvex
Č. pol. 9957502
Objednávková jednotka ks

Príslušenstvo
Prezentačný stojan uvex · Handrička 

z mikrovlákna uvex · Bezpečnostný box uvex

 Handrička z mikrovlákna uvex
• na čistenie skiel okuliarov

 Prezentačný stojan uvex
• s integrovaným zrkadlom
• na štyri okuliare so straničkami a jedny uzavreté okuliare

 Bezpečnostný box uvex
• odkladací box na montáž na stenu
• na okuliare so straničkami a uzavreté okuliare: 

2 uzavreté okuliare alebo 
3 okuliare so straničkami alebo 
1 uzavreté okuliare a 2 okuliare so straničkami



68

9954600

9954500

9954501

Puzdro na okuliare uvex
Č. pol. 9954600
Objednávacia jednotka 5 ks

Puzdro na okuliare uvex
Č. pol. 9954500
Objednávacia jednotka 5 ks

Puzdro na okuliare uvex
Č. pol. 9954501
Objednávacia jednotka 5 ks

Príslušenstvo
Puzdrá na okuliare uvex

 Puzdro na okuliare uvex
• tvrdé puzdro s moderným 

dizajnom
• extrémne robustná konštrukcia 

na ochranu pred vonkajšími 
vplyvmi

• mäkko čalúnená vnútorná strana
• pútko na opasok
• praktická karabínka
• špeciálne na zaoblené okuliare 

so straničkami (napr. uvex i-vo)

 Puzdro na okuliare uvex
• extrémne odolné puzdro
• zosilnený zips
• pútko na opasok
• dodatočný priestor na náhradné 

zorníky
• na všetky okuliare uvex so 

straničkami 

 Puzdro na okuliare uvex
• puzdro na uzavreté okuliare so 

zapínaním na zips a pútkom na 
opasok

• veľmi robustné a veľké
• dodatočný priestor na náhradné 

zorníky
• na okuliare so straničkami 

a uzavreté okuliare 
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6118002

9954650

9954355

9954360

9954326

Puzdro na okuliare uvex
Č. pol. 6118002
Objednávacia jednotka 1 ks

Vrecko z mikrovlákna uvex
Č. pol. 9954355
Objednávacia jednotka 5 ks

Kufrík uvex
Č. pol. 9954326
Objednávková jednotka 1 ks

Puzdro na okuliare uvex
Č. pol. 9954650
Objednávacia jednotka 5 ks

Vrecko z mikrovlákna uvex
Č. pol. 9954360
Objednávacia jednotka 5 ks

Príslušenstvo
Puzdrá na okuliare uvex · Kufrík uvex

 Puzdro na okuliare 
uvex
• flexibilné puzdro z robustného 

nylonového materiálu
• rozšíriteľné pomocou bočného 

zapínania na zips
• individuálne nastaviteľné zapína-

nie na suchý zips
• s pútkom na opasok
• hodí sa na všetky okuliare so 

straničkami

 Puzdro na okuliare 
uvex
• flexibilné puzdro z robustného 

nylonového materiálu
• individuálne nastaviteľné zapína-

nie na suchý zips
• s pútkom na opasok
• na modely uzavretých okuliarov

 Vrecko z mikrovlákna uvex
• elegantné vrecko z mikrovlákna
• na modely okuliarov uvex so 

straničkami

• elegantné vrecko z mikrovlákna
• na uzavreté okuliare a okuliare 

cez okuliare uvex

 Kufrík uvex
• s flexibilne nastaviteľnými odkla-

dacími priehradkami (na suchý 
zips)

• hodí sa aj na uzavreté okuliare
• kapacita okuliarov so stranič-

kami: 12 ks (3 x 4)

• farba: čierna
• s dĺžkovo nastaviteľným popru-

hom na rameno
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9958003

9958017

9958020

9958009

Šnúrka k okuliarom uvex
Č. pol. 9958017
Objednávacia jednotka 5 ks

Náhlavná páska uvex
Č. pol. 9958003
Objednávacia jednotka 5 ks

Náhlavná páska uvex pheos
Č. pol. 9958020
Objednávacia jednotka 5 ks

Šnúrka k okuliarom uvex i-3
Č. pol. 9958009
Objednávacia jednotka 5 ks

Príslušenstvo
Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásky uvex

 Šnúrka k okuliarom uvex
• na všetky okuliare uvex so stra-

ničkami (s výnimkou straničiek 
duoflex)

• s nastavovacím gombíkom na 
individuálnu reguláciu šírky

 Náhlavná páska uvex
• plynule nastaviteľná
• bez obsahu kovov

 Náhlavná páska uvex pheos
• na montáž na uvex pheos v štan-

dardnom aj úzkom vyhotovení
• bez obsahu kovov
 Individuálna regulácia šírky

Pozri stranu 31, 32

 Šnúrka k okuliarom uvex i-3
•  Šnúrka k okuliarom uvex i-3 a 

uvex i-3 s

Pozri stranu 34, 35
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9959003

9959002
9958023

9959004

Šnúrka k okuliarom uvex
Č. pol. 9959004
Objednávacia jednotka 5 ks

Šnúrka k okuliarom uvex
Č. pol. 9959003
Objednávacia jednotka 5 ks

Šnúrka k okuliarom uvex
Č. pol. 9959002
Objednávacia jednotka 10 ks

Náhlavná páska uvex x-fit
Č. pol. 9958023
Objednávacia jednotka 5 ks

Príslušenstvo
Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásky uvex

 Šnúrka k okuliarom uvex
• bez obsahu kovov
• individuálna regulácia šírky

 Šnúrka k okuliarom uvex
• individuálna regulácia šírky

 Šnúrka k okuliarom uvex
• na všetky okuliare uvex so 

straničkami

 Náhlavná páska uvex x-fit
• na montáž na uvex x-fit a uvex 

x-fit pro
• individuálna regulácia šírky
 Bez obsahu kovov

Pozri stranu 25
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Prehľad šnúrok a puzdier

Kompatibilita Nekompatibilita

Model Názov
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9116 uvex 9116 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Odporúčania týkajúce sa použitia
Vždy ideálne riešenie

Mechanické ohrozenie Chemické ohrozenie Nebezpečné žiarenie

Pracovná oblasť Model okuliarov Materiál zorníkov Tónovanie skiel Povrchová úprava

Presné strojárstvo Okuliare so straničkami PC Bez farby uvex supravision AR (antirefl exná úprava)
uvex supravision excellence

Ľahké montážne práce Okuliare so straničkami PC Bez farby uvex supravision excellence

Brúsenie,
uhlové brúsenie

Okuliare so straničkami
Uzavreté okuliare

PC Bez farby uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Sústruženie a frézovanie Okuliare so straničkami PC Bez farby uvex supravision excellence

Práce v prašných prostrediach Uzavreté okuliare PC Bez farby uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Čistiace práce v zlievárenskom priemysle Uzavreté okuliare PC Bez farby uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Poľnohospodárstvo a lesníctvo Okuliare so straničkami PC Bez farby
Jantárová
Sivá 23 %

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Laboratórne práce Okuliare so straničkami
Uzavreté okuliare

PC 
CA Bez farby uvex supravision sapphire

uvex supravision excellence

Práce s kyselinami a galvanickými médiami Uzavreté okuliare PC
CA Bez farby uvex supravision excellence

uvex supravision extreme

Bodové zváranie
Spájkovanie
Zváranie autogénom
Rezanie autogénom
Osoby asistujúce pri zváraní
Zlievárne
Práce pri taviacich peciach

Okuliare so straničkami
Uzavreté okuliare

PC Ochrana pre zváračov uvex infradur 
uvex infradur plus

Práce v exteriéroch 
(oslnenie slnečným svetlom/vodiči vozidiel)

Okuliare so straničkami PC Sivá
Hnedá
Strieborná zrkadlová

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Práce v príbrežných oblastiach/
námorné prostredie Okuliare so straničkami PC variomatic

polavision
uvex supravision variomatic
uvex polavision

Oslnenie osvetlením
s vysokou intenzitou

Okuliare so straničkami PC CBR 65 
Strieborná zrkadlová 53 %

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Zmiešané svetlo Okuliare so straničkami PC Bez farby uvex supravision AR (antirefl exná úprava)

Sterilné pracovné prostredie Okuliare so straničkami
Okuliare cez okuliare

PC Bez farby uvex supravision CR

Ropný a plynárenský priemysel Okuliare so straničkami
Okuliare cez okuliare
Uzavreté okuliare

PC Bez farby uvex supravision plus

Návštevníci závodov Okuliare so straničkami
Okuliare cez okuliare

PC Bez farby uvex supravision excellence
uvex supravision sapphire
Bez povrchovej úpravy
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Ochranné okuliare
Stručný prehľad
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9104 uvex 9104 Okuliare so straničkami pre zváračov 5 ks ■ ■ 63

9104 uvex 9104 Vyklapatelný náhradný zorník 5 ks ■ 63

9116 uvex 9116 Okuliare so straničkami pre zváračov 5 ks ■ 62

9134 uvex meteor Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 42

9137 uvex ceramic Kovové okuliare so straničkami 5 ks ■ 44

9155 uvex mercury Kovové okuliare so straničkami 5 ks ■ 44

9159 uvex winner Kovové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 44

9160 uvex i-vo Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ 40

9160 uvex i-vo Náhradné zorníky 5 ks ■ ■ 40

9160 uvex i-vo Okuliare so straničkami pre zváračov 5 ks ■ 59

9161 uvex 9161 Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ 46

9161 uvex 9161 Okuliare so straničkami pre zváračov 5 ks ■ 64

9164 uvex astrospec 2.0 Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ ■ 37

9164 uvex astrospec 2.0 Okuliare so straničkami pre zváračov 5 ks ■ 60

9169 uvex super OTG Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 46

9169 uvex super f OTG Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 47

9169 uvex super f OTG Plastové okuliare so straničkami Ks ■ 47

9169 uvex super f OTG Plastové okuliare so straničkami, UV 525 5 ks ■ 47

9169 uvex super f OTG CR Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ 52

9169 uvex super f OTG Okuliare so straničkami pre zváračov 5 ks ■ 64

9172 uvex super g Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ 38

9172 uvex super g Náhradné zorníky 5 ks ■ 38/39

9175 uvex skyguard NT Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 43

9178 uvex super fit Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ 39

9178 uvex super fit ETC Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ 39

9178 uvex super fit CR Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ 39/52

9178 uvex super fit Okuliare so straničkami pre zváračov 5 ks ■ 59

9180 uvex futura Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 42

9180 uvex futura Náhradné zorníky 5 párov ■ ■ 42

9180 uvex futura Okuliare so straničkami pre zváračov 5 ks ■ 61

9183 uvex i-5 Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ 23

9188 uvex cybric Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 42

9188 uvex cyberguard Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ 42

9190 uvex i-3/uvex i-3s Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ ■ ■ 34/35

9190 uvex i-3 Plastové okuliare so straničkami Ks ■ 34

9190 uvex i-3 Náhradné zorníky 5 ks ■ 34

9192 uvex pheos/uvex pheos s Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ ■ 31/32

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Variant uvex pheos s náhl. páskou 4 ks ■ 32

9192 uvex pheos/uvex pheos s Prídavný rám 5 ks 32

9193 uvex sportstyle Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ ■ ■ 29

9193 uvex sportstyle Plastové okuliare so straničkami Ks ■ 29

9194 uvex i-works Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 36

9195 uvex skyper Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 41

9195 uvex skyper Náhradné zorníky 5 ks ■ 41

9197 uvex skyper sx2 Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 41

9198 uvex pheos cx2 Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ ■ ■ 30

9199 uvex x-fit Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 27
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9199 uvex x-fit pro Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 25

9199 uvex x-fit pro (bez nastavovacích prvkov) Plastové okuliare so straničkami 5 ks ■ ■ 25

9231 uvex polavision Plastové okuliare so straničkami Ks ■ 43

9301 uvex ultravision Uzavreté okuliare 4 ks ■ ■ ■ 54/55

9301 uvex ultravision Náhradné zorníky 4 ks ■ ■ 55

9300 uvex ultravision Náhradné fólie 10 ks 55

9301 uvex ultravision faceguard Uzavreté okuliare 4 ks ■ 56

9301 uvex ultravision Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu 4 ks ■ 56

9301 uvex ultravision Ochrana úst Ks ■ 56

9301 uvex ultravision Uzavreté okuliare pre zváračov 4 ks ■ 65

9302 uvex ultrasonic Uzavreté okuliare 4 ks ■ ■ 53

9302 uvex ultrasonic Náhradné zorníky 4 ks ■ 53

9302 uvex ultrasonic Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu 4 ks ■ 56

9302 uvex ultrasonic CR Uzavreté okuliare 4 ks ■ 52

9302 uvex ultrasonic flip-up Uzavreté okuliare pre zváračov 4 ks ■ ■ 65

9302 uvex ultrasonic flip-up Náhradné zorníky 4 ks ■ 65

9305 uvex 9305 Uzavreté okuliare 4 ks ■ 57

9307 uvex carbonvision Uzavreté okuliare 5 ks ■ 57

9308 uvex u-sonic Uzavreté okuliare 5 ks ■ ■ ■ 51

9308 uvex u-sonic Predsadené zorníky 5 ks ■ 51

9309 uvex pheos cx2 sonic Uzavreté okuliare 5 ks ■ 50

9320 uvex megasonic Uzavreté okuliare 4 ks ■ 49

9405 uvex 9405 Uzavreté okuliare 4 ks ■ 57

9405 uvex 9405 Náhradné zorníky 4 ks ■ 57

6118 Puzdro na okuliare 5 ks 69

9972 Handrička z mikrovlákna Vrecko 67

9954 Puzdrá na okuliare 5 ks 68/69

9954 Kufrík Ks 69

9954 Vrecko z mikrovlákna 5 ks 69

9957 Prezentačný stojan Ks 67

9957 Bezpečnostný box Ks 67

9958 uvex x-fit/x-fit pro Comfort Slider Vrecko (vr. 
5 párov) 27

9958 Šnúrka k okuliarom 5 ks 70

9958 Náhlavná páska 5 ks 70

9958 uvex pheos/uvex pheos s Náhlavná páska 5 ks 32/70

9958 uvex i-3/uvex i-3s Šnúrka k okuliarom 5 ks 35/70

9958 uvex x-fit/x-fit pro Náhlavná páska 5 ks 25/71

9959 Šnúrka k okuliarom 5/10 ks 71

9963 Vlhčené čistiace utierky Ks 66

9963 Držiak na stenu Ks 66

9963 Magnetický držiak na stenu Ks 66

9970 Stanica na čistenie okuliarov Ks 66

9971 Náhradné balenie čistiaceho papiera Ks 66

9972 Čistiaca kvapalina Ks 66

9973 Plastový dávkovač Ks 66

9999 uvex x-fit/x-fit pro Svietidlo uvex mini LED vrát. adaptéra
(ľavý a pravý) Ks 25
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laservision
Inovatívne riešenia na ochranu proti laserovému žiareniu

Ochranné okuliare proti laseru a kabínové okná
Laserové žiarenie predstavuje z dôvodu svojich fyzikálnych vlastností 
vysoké potenciálne nebezpečenstvo predovšetkým pre oči. Preven-
ciu zaisťujú platné normy na ochranu proti laseru (EN 207 a EN 208) 
a bezpečnostné predpisy (OStrV a TROS Laser), ktoré sa týkajú nosenia 
ochranných okuliarov proti laseru.
Takéto ochranné okuliare proti laseru vyrobené zo špeciálneho skla 
s povrchovou úpravou alebo absorpčnými vlastnosťami tvoria hlavnú 
časť portfólia výrobkov spoločnosti laservision. V tomto odvetví máme 
viac než 30-ročné technologické skúsenosti. Spoločnosť laservision 
ponúka aj okná vyrobené z mnohých týchto fi ltračných materiálov 
podľa EN 60825-4, ktoré sú určené na zabudovanie do krytov strojov 
alebo posuvných stien.

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefón: +49 911 9736 8100
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de

Tieniace prvky
Alternatívne je k dispozícii možnosť veľkoplošného tienenia lasero-
vého žiarenia na ochranu potenciálne ohrozených osôb počas pre-
vádzky lasera. Medzi takéto tieniace prvky proti laserovému žiareniu 
patria napr. kabíny, závesy, posuvné steny či pevne inštalované odde-
ľovacie prvky. Spoločnosť laservision ponúka štandardné riešenia aj 
riešenia navrhnuté presne podľa požiadaviek zákazníka s použitím 
tieniacich prvkov v súlade s platnými normami. Z dôvodu veľkého 
množstva dostupných materiálov a riešení radi poskytneme našim 
zákazníkom poradenstvo aj priamo na mieste s cieľom spoločne zrea-
lizovať optimálne riešenie konkrétneho bezpečnostného problému.


