
Chrániče sluchu
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Chrániče sluchu
Sme samé ucho, keď ide o bezpečnosť

Strata sluchu spôsobená hlukom patrí už niekoľko rokov 
medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania. 
Jej priebeh je zväčša pomalý a bezbolestný. Riziko straty 
sluchu a dôležitosť ochrany sluchu si ľudia často začnú 
uvedomovať, až keď je neskoro. 

Iba ľudia, ktorí so stratou sluchu musia žiť, skutočne chápu, 
aký dôležitý je dobrý sluch a že jeho ochrana by mala byť 
hlavnou prioritou. 

Zdraviu škodlivé pôsobenie 
 škodlivého hluku

V nasledujúcom prehľade je uvedený maximálny čas, počas 
ktorého môže byť osoba bez používania chráničov sluchu 
denne vystavená zdraviu škodlivému hluku.

Čo je hluk?

Nie je to len hluk, ktorý poškodzuje sluch, ale aj zvuky, ktoré 
môžu pôsobiť rušivo a vyčerpávajúco.

Napríklad tikanie hodín alebo kvapkajúci kohútik môžu 
takisto narušiť koncentráciu. 

Aké následky má hluk?

Náš sluch používame nepretržite. Nikdy nemá prestávku 
a nedá sa „vypnúť“. Každodenne sme neustále vystavení 
hluku, či už hluku na pracovisku, hluku z dopravy alebo hluku 
na koncerte, ktorý navštívime vo voľnom čase, takže náš 
sluch čelí neustálej záťaži.

Toto každodenné zaťažovanie našich uší môže viesť k 
nezvratnému poškodeniu sluchu vplyvom hluku. Nejde však 
len o nepriaznivé účinky na náš sluch – hluk predstavuje 
záťaž pre celý ľudský organizmus. Hluk ovplyvňuje celé telo 
na podvedomej úrovni a môže spôsobiť ťažkosti so sústre-
dením, gastrointestinálne problémy, zvýšený krvný tlak a 
zvýšené riziko srdcového infarktu.

85 dB 8 hodín

88 dB 4 hodiny

91 dB 2 hodiny

94 dB 1 hodina

97 dB 30 minút

100 dB 15 minút

103 dB 7,5 minúty

106 dB 4 minúty

109 dB 2 minúty

112 dB 1 minútu

115 dB 30 sekúnd
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Chrániče sluchu
Normy

Rozpoznanie signálov
Produkty ochrany sluchu môžu byť kategorizované ako mimoriadne vhodné na 
použitie v špeciálnych oblastiach použitia na základe výpočtovej metódy, ktorú 
používa príslušné profesijné združenie.

Klasifi kácie sú defi nované takto: 

S Signály počuteľné na koľajisku
V Signály počuteľné pri jazde s vozidlom vo verejnej cestnej premávke
W  Všeobecné výstražné signály, informačné prevádzkové zvuky a počuteľná 

rečová komunikácia 
X  Extrémne plošne izolujúca ochrana sluchu
E  Signály pre rušňovodičov a posunovačov v železničnej prevádzke 
 E1:   Veľmi vysoká vhodnosť (najmä pri poškodení sluchu)
 E2: Vysoká vhodnosť
 E3: Obmedzená vhodnosť

Hodnoty útlmu, skratky, vysvetlivky

Testy a skúšky
Všetky výrobky na ochranu sluchu od spoločnosti uvex spĺňajú normu CE a absolvovali testy 
v súlade s platnými európskymi normami podľa aktuálnej legislatívy EÚ. 

Vykonávame priebežnú kontrola kvality podľa ISO 9001/2015 a OHSAS 18001:2007.

Relevantné normy EN:

• EN 352: Časť 1 – Slúchadlové chrániče
• EN 352: Časť 2 – Zátkové chrániče sluchu
• EN 352: Časť 3 – Slúchadlové chrániče pripojené na ochrannú prilbu používanú v priemysle

SNR Single Number Rating/predpokladaná hodnota útlmu pre 
širokopásmový hluk bez dominantných oblastí

f/Hz Frekvencia, jednotka hertz

(MA) Mean Attenuation Stredná izolácia

(SD) Standard Deviation Štandardná odchýlka

(APV) Assumed Protection Value Predpokladaná hodnota útlmu v oktávovom pásme

Hodnota HML H: Predpokladaná hodnota útlmu pre vysokofrekvenčný hluk

M: Predpokladaná hodnota útlmu pre strednofrekvenčný hluk

L: Predpokladaná hodnota útlmu pre nízkofrekvenčný hluk
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Chrániče sluchu
Veľkosť a ergonomický tvar

Zvukovody sa u ľudí líšia takmer rovnako ako odtlačky prstov. 
Preto je dôležitý výber správnej veľkosti a tvaru. Z tohto 
dôvodu ponúka spoločnosť uvex komplexný sortiment chráni-
čov sluchu tak, aby mohla vyhovieť rozličným požiadavkám.

Odporúčame vám otestovať vždy dve veľkosti. S našimi 
zátkovými chráničmi sluchu uvex com4-fi t a uvex x-fi t 
pokrývame veľkú časť rôznych zvukovodov.

Správne zvolený chránič sluchu môžete pri hluku vnímať dokonca príjemne!

Nesprávny výber veľkosti môže viesť k enormnému 
 utlmeniu a nepríjemnému pocitu pri nosení.

•  Priveľké zátkové chrániče sluchu nesedia správne, prípadne 
ich nie je možné zaviesť dostatočne hlboko do zvukovodu 
a tak nemôžu dosiahnuť svoj uvádzanú hodnotu útlmu. 
 Navyše to vedie k nepríjemnému pocitu pri nosení.

•  Príliš malé zátkové chrániče sluchu môžu byť síce príjemné 
pri nosení, avšak môžu spôsobovať zlé tesnenie a opäť sa 
tak nedosiahne úplná hodnota útlmu.

•  Okrúhle zátkové chrániče sluchu nemusia utesniť oválny 
zvukovod úplne, v tomto prípade siahnite po našom sorti-
mente chráničov sluchu uvex xact-fi t.

Na chrániče sluchu si môže zvyknúť každý,
dôležitý je len správny výber.
• doba nosenia
• situácia s hlukom
• zátkové chrániče sluchu si vyberajte podľa veľkosti zvukovodu
• na miestach s vysokými teplotami podľa možnosti nepoužívajte 

mušľové chrániče sluchu

• vhodný ergonomický tvar (používatelia okuliarov)
• pri mušľových chráničoch sluchu dbajte na hmotnosť
• manipulácia (špinavé ruky, používatelia rukavíc, hendikep)
• kompatibilita s inými OOPP (prilba, okuliare, ochrana dýchacích 

orgánov)

Rešpektujte údaje o veľkosti

Zvukovod má v priereze 
oválny tvar
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uvex xtra-fit

uvex x-fit

uvex com4-fit

uvex hi-com

uvex xact-fit

Chrániče sluchu
Rôzne situácie, rôzne uši

Chrániče sluchu pre každú situáciu 
Chrániče sluchu uvex sú k dispozícii v 
mnohých rozličných variantoch a pre 
rôzne situácie. Ak sa často zdržiavate 
na miestach s vysokou úrovňou zaťa-
ženia hlukom, potrebujete efektívnu 
ochranu. 

Ak vás ruší hluk strojov alebo kance-
lárie, radi by ste hluk izolovali, avšak 

tak, aby ste sa pritom vy sami necítili 
izolovane. So správnym utlmením sa 
škodlivý alebo iritujúci hluk izoluje, 
napriek tomu budete počuť dôležité 
výstražné signály a vnímanie reči 
zostane zachované.

•  premyslený výrez
pre komfort nosenia

•  dizajn minimalizujúci
tlak v zvukovode

•  oblasť na uchopenie 
na jednoduchú manipuláciu

Preddefi novaná zóna útlmu na 
kontrolovanú redukciu hluku, čím sa 
dosiahne excelentné porozumenie 
hovorovej reči a dobrá komunikácia

Jedinečný dizajn aj vo vnútri zátky
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Používanie zátkových chráničov 
sluchu nikdy nebolo jednoduchšie

Jednoduché, rýchle a 
správne vkladanie

Ideálna hodnota útlmu 
na vynikajúce vnímanie 

reči a komunikáciu

Náhradné zátkové 
chrániče na ekonomický 

a ekologický prospech

Nie je potrebné žiadne 
rolovanie, takže si ich môžete 
zaviesť aj špinavými rukami 

alebo v rukaviciach

Ergonomicky tvarované 
držadlá na jednoduché vkla-

danie a optimálny komfort

Označenie na držadle defi -
nuje správnu a opakovateľnú 

polohu vo zvukovode

Spoľahlivo a komfortne 
sedia vo väčšine zvuko-
vodov vďaka ergonomii

Séria uvex xact-fi t 

uvex xact-fit detec
Katalóg, strana 90

uvex xact-fit
Katalóg, strana 88

uvex xact-fit multi
Katalóg, strana 88

uvex xact-band
Katalóg, strana 92

Chrániče sluchu
Séria uvex xact-fit
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Optimálna úprava
Penové zátkové chrániče sluchu 
s oválnym tvarom sa optimálne 
hodia do zvukovodu – na ešte 
vyšší komfort nosenia

Ergonomická priehlbina na palec
Ergonomická priehlbina na palec 
pre jednoduchú manipuláciu a 
správne vkladanie zátkových 
chráničov

So šnúrkou s nastaviteľnou 
dĺžkou

Ergonomicky tvarované držadlá pre ľavé a pravé 
ucho zvyšujú komfort nosenia a zjednodušujú 
vkladanie a vyberanie zátkových chráničov.

Navyše sú zárukou nápadného, z diaľky 
viditeľného dizajnu, ktorý zjednodušuje kontrolu 
používania vzhľadom na predpisy o ich nosení.

uvex xact-fit – inteligentná ergonómia
Nová dimenzia komfortu nosenia

Chrániče sluchu
Séria uvex xact-fit

Zvukovod má v priereze oválny tvar
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21121012112095

2112100
2112095

2112106

uvex hi-com
Č. pol. 2112100 2112101
Vyhotovenie bez šnúrky so šnúrkou
Norma EN 352-2 EN 352-2
Farba limetková limetková
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 200 párov, balené v pároch v kartóne 100 párov, balené v pároch v kartóne

uvex hi-com
Č. pol. 2112095 2112106
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky
Norma EN 352-2 EN 352-2
Farba limetková béžová
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 100 párov, balené v pároch v kartóne 200 párov, balené v pároch v kartóne

Chrániče sluchu
Jednorazové zátkové chrániče sluchu

 uvex hi-com
• zátkové chrániče sluchu s ideálnym útlmom a vynikajúcim vnímaním reči
• redukujú šumy vo vnútornom uchu, ktoré vznikajú pri nosení chráničov sluchu 
• v dvoch farbách
•  dodatočné požiadavky: W

SNR: 24 dB H: 26 dB M: 20 dB L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5  26,2 31,6 33,7

Preddefi novaná zóna utlmenia na 
kontrolovanú redukciu hluku, čím sa 
dosiahne excelentné porozumenie 
hovorovej reči a dobrá komunikáciaŽiadne riziko neprimerane 

vysokej ochrany

Patentovaný

Navrhnuté s cieľom mini-
malizovať tlak v zvukovode

Priehlbina na uchopenie na 
jednoduchú manipuláciu

Premyslené výrezy pre 
komfort nosenia

Redukuje šumy vo 
vnútornom uchu

uvex hi-com 
Jedinečný dizajn – aj vo vnútri

Náhradné ušné zátky pre dávkovač „one2click“ na strane 86Dávkovací box na stôl
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2112001
2112094
2112133

2112010

2112004
2112096
2112131

2112012

2112060
2112093

33

uvex com4-fit
Č. pol. 2112004 2112096 2112131 2112012
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky bez šnúrky so šnúrkou
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Farba svetlooranžová svetlooranžová svetlooranžová svetlooranžová
Objednávková jednotka kartón kartón kartón kartón
Obsah 200 párov, v pároch 100 párov, v pároch 15 párov, 100 párov, v pároch 

balené v kartóne balené v kartóne voľne v kartóne balené v kartóne

uvex x-fit
Č. pol. 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky bez šnúrky bez šnúrky so šnúrkou
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Farba limetková limetková limetková limetková limetková
Objednávková jednotka kartón kartón kartón kartón kartón
Obsah 200 párov, v pároch  100 párov, v pároch 50 párov, 15 párov, 100 párov, v pároch 

balené v kartóne balené v kartóne voľne v kartóne voľne v kartóne balené v kartóne

uvex xtra-fit
Č. pol. 2112060 2112093
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky
Norma EN 352-2 EN 352-2
Farba oranžová oranžová
Objednávková jednotka vrecko kartón
Obsah 200 párov, balené v pároch vo vrecku 100 párov, balené v pároch v kartóne

Chrániče sluchu
Jednorazové zátkové chrániče sluchu

 uvex com4-fit
• jednorazové zátkové chrániče sluchu s kompaktným, ergonomickým dizajnom 
• optimálne do úzkych a menších zvukovodov
• na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
• patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a citeľne tak uľahčuje vyberanie 

 zátkových chráničov
• vyšší komfort nosenia aj pri dlhodobom používaní
• dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E1

 uvex x-fit
• ergonomicky predtvarované jednorazové zátkové chrániče sluchu
• na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
• patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a citeľne tak uľahčuje vyberanie 

 zátkových chráničov
• dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E1

 uvex xtra-fit
• jednorazové zátkové chrániče sluchu pre stredné a veľké zvukovody
• ideálne sa prispôsobia tvaru a veľkosti zvukovodu a minimalizujú tak netesnosti na ideálne 

prispôsobenie a optimálnu ochranu
• veľmi mäkké a príjemné
• dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E1

SNR: 33 dB H: 33 dB M: 30 dB L: 29 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR: 37 dB H: 36 dB M: 34 dB L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 36 dB H: 34 dB M: 33 dB L: 32 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 32,7 34,8 36,8 38,9 36,9 36,2 44,0 41,5
SD dB 4,6 4,4 5,6 5,2 4,7 3,7 4,0 5,0
APV dB 28,1 30,4 31,2 33,7 32,2 32,5 40,0 36,5

Náhradné ušné zátky pre dávkovač „one2click“ na strane 86
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2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

Výdajný dávkovač uvex „one2click“
Č. pol. 2112000 2111988
Vyhotovenie prázdny, prázdny, 

upevnenie skrutkami magnetické upevnenie
Objednávková jednotka kartón kartón

Výdajný automat uvex „one2click“
Č. pol. 2111990 2111991 2111992
Vyhotovenie naplnený a pripravený naplnený a pripravený naplnený a pripravený

na používanie, na používanie, na používanie,
upevnenie skrutkami upevnenie skrutkami upevnenie skrutkami 
600 párov x-fit 600 párov com4-fit 600 párov hi-com

Objednávková kartón kartón kartón
jednotka

uvex x-fit uvex com4-fit uvex xact-fit
Č. pol. 2112022 2112023 2124003
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky náhradné zátkové

chrániče
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatočné požiadavky: dodatočné požiadavky: dodatočné požiadavky: 
S, V, W, E1 S, V, W, E1 W

SNR 37 dB (pozri stranu 85) 33 dB (pozri stranu 85) 26 dB (pozri stranu 88)
Farba limetková svetlooranžová limetková
Veľkosť M S M
Objednávková kartón kartón kartón
jednotka
Obsah 300 párov, 300 párov, 400 párov, 

voľne v kartóne voľne v kartóne voľne v kartóne

uvex hi-com uvex hi-com uvex xtra-fit
Č. pol. 2112118 2112119 2112061
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky bez šnúrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatočné požiadavky: dodatočné požiadavky: dodatočné požiadavky: 
W W S, V, W, E1

SNR 24 dB (pozri stranu 84) 24 dB (pozri stranu 84) 36 dB (pozri stranu 85)
Farba limetková béžová oranžová
Veľkosť M M L
Objednávková kartón kartón vrecko
jednotka
Obsah 300 párov, 300 párov, 250 párov, 

voľne v kartóne voľne v kartóne voľne vo vrecku

Magnetický držiak pre výdajný dávkovač uvex
Č. pol. 2111989
Vyhotovenie súprava pre dávkovač na magnetické upevnenie
Materiál leštená oceľ
Objednávková jednotka kartón

Chrániče sluchu
Jednorazové chrániče sluchu · Dávkovač na vydávanie zátkových chráničov · Náhradné balenia

Výdajný dávkovač uvex „one2click“
• robustný dávkovač na vydávanie zátkových chráničov s bezproblé-

movou obsluhou a s dvomi rozličnými možnosťami upevnenia
• zátkové chrániče k dispozícii „jedným klikom“
• zabezpečuje hygienický odber v súlade s potrebami
• magnetický nástenný držiak, preto nie je potrebné vŕtanie
• dopĺňanie je možné aj pri zvyškovom obsahu
• zberná miska zabraňuje pádu zátkových chráničov na zem
• pre všetky jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex
• plniace množstvo: 600 párov (xtra-fit 500 párov)
• magnetický variant na flexibilné používanie na všetkých magnetických 

podkladoch (2111988)
• upevnenie na stenu pomocou skrutiek na fixné upevnenie na stenu 

(2112000)
• magnetický nástenný držiak sa dá kúpiť dodatočne (2111989)

Dávkovač uvex „one 2 click“ – 
dopĺňacie boxy

  Pre vyhotovenie pripravené na používanie vo variante s magnetom, 
si doobjednajte magnetickú dosku 2112989.
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Chrániče sluchu
Správny výber má zásadný význam

Cieľ: úroveň hluku – hodnota SNR

Cieľom pri výbere vhodných chráničov sluchu je dosiahnutie efektívnej 
úrovne reziduálneho hluku u používateľa na úrovni 70 dB až 80 dB. 

Ak je úroveň útlmu hluku príliš vysoká (neprimerane vysoká ochrana), 
môže to viesť k problémom s porozumením a pocitu izolácie.

Príklad: 

Hladina hluku 
100 dB

-  uvex xact-fi t, 
SNR 26 dB = 74 dB

Aká úroveň útlmu sa vyžaduje?

Aby sa dala stanoviť požadovaná úroveň útlmu, najskôr sa musí zmerať 
úroveň hluku na pracovisku. Meranie emisií hluku musí vykonať profesijné 
združenie. 

Zmeria sa pritom ekvivalentné hladina hluku a v prípade potreby aj špičková 
hladina akustického tlaku. Na základe toho sa vystaví technický list o 
hlučnosti. 

Následne možno vybrať vhodné chrániče sluchu pomocou metódy SNR.  

VÝBER

POUŽITIE 

HYGIENA 

ĎALŠIE 
INFORMÁCIE 

Jednorazové zátkové 
chrániče sluchu uvex

Najvyššia ochrana na jedno použitie: jed-
norazové zátkové chrániče sluchu uvex 
ponúkajú vynikajúci komfort nosenia aj pri 
dlhodobom používaní.

Opakovane použiteľné 
zátkové chrániče sluchu uvex

Vždy poruke a ľahko sa čistia: opakovane 
použiteľné zátkové chrániče sluchu
uvex s hygienickým puzdrom sú spoľahli-
vý spoločník na každodennú prácu.

Správne použitie jednorazových zátkových chráničov sluchu uvex je nevyhnutným predpokladom na zaručenie optimálnej ochrany sluchu.

V znečistených pracovných prostrediach môžu častice ľahko priľnúť na povrch materiálov a spôsobiť drobné poranenia v ušiach.

Jednorazové zátkové 
chrániče sluchu uvex krátko 
rolujte v prstoch.

Ramenom uchopte 
ucho ponad hlavu a mierne 
ho potiahnite nahor, aby sa 
zvukovod narovnal.

Jednorazové zátkové chrá-
niče sluchu uvex po každom 
použití zlikvidujte.

Zátkové chrániče sluchu 
uvex zaveďte do zvukovodu 
a krátko podržte. Ak ich 
spredu nevidieť, nachádzajú 
sa v správnej polohe.

Opakovane použiteľné zát-
kové chrániče sluchu uvex 
uchopte za držadlá a šnúrku 
preveďte za hlavu.

Zátkové chrániče sluchu 
uvex zaveďte do zvukovodu 
a jemne ich zatlačte.

Jednoducho ich môžete 
očistiť vlhkou čistiacou 
utierkou uvex.

Prípadne ich očistite vodou 
a jemným mydlom.

Keď ich nepoužívate, 
odložte ich do hygienického 
boxu uvex.

Podrobné videá s názornými ukážkami vás oboznámia so 
správnym používaním zátkových chráničov sluchu uvex.

Smartfónom alebo tabletom zosnímajte QR kód uvedený 
vedľa. Videá s názornými ukážkami použitia si môžete 
pozrieť online prostredníctvom nasledujúceho odkazu: 
uvex-safety.com/plugs
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2124002

2124001

2124001

2124019

2124020

2124017

2124018

uvex xact-fit Náhradné zátkové chrániče uvex xact-fit
Č. pol. 2124001 2124002
Vyhotovenie s opakovane použiteľným držadlom v miniboxe náhradné zátkové chrániče v miniboxe
Norma EN 352-2 EN 352-2
Farba limetková limetková
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 50 párov, balené v pároch v kartóne 250 párov, balené po 5 párov v kartóne

uvex xact-fit multi S
Č. pol. 2124019 2124017
Vyhotovenie s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými

chráničmi sluchu v miniboxe chráničmi sluchu v boxe na zátkové chrániče
Norma EN 352-3 EN 352-3
Farba sivá, transparentná sivá, transparentná
Veľkosť S S
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 50 párov, balené v pároch v kartóne 50 párov, balené v pároch v kartóne

uvex xact-fit multi M/L
Č. pol. 2124020 2124018
Vyhotovenie s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými

chráničmi sluchu v miniboxe chráničmi sluchu v boxe na zátkové chrániče
Norma EN 352-3 EN 352-3
Farba sivá, transparentná sivá, transparentná
Veľkosť M/L M/L
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 50 párov, balené v pároch v kartóne 50 párov, balené v pároch v kartóne

Chrániče sluchu
Jednorazové zátkové chrániče sluchu · Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu · 
uvex xact-fit 

 uvex xact-fit
• jednorazové zátkové chrániče sluchu s držadlami 
• náhradné zátkové chrániče s možnosťou odoberania z dávkovača
• ideálne sa prispôsobia tvaru a veľkosti zvukovodu a minimalizujú tak netesnosti na ideálne 

prispôsobenie a optimálnu ochranu
• priehlbiny na palce umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu
• tvar prispôsobený anatómii ľudského ucha – vždy pohodlné nosenie
• mäkké náhradné zátkové chrániče zaručujú vysoký komfort nosenia 
• dodatočné požiadavky: W (2124001)

 uvex xact-fit multi
• opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s držadlami
• oválne zátkové chrániče na optimálne tvar vo zvukovode
• vymeniteľné náhradné zátkové chrániče
• možnosť zavedenia aj špinavými rukami alebo v rukaviciach
• v dvoch rozličných veľkostiach
• dodatočné požiadavky: W, S 

SNR: 26 dB H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 26 dB H: 27 dB M: 23 dB L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 26,9 25,4 26,1 28,3 31,9 32,8 37,2
SD dB 4,4 4,5 5,4 5,5 4 6,9 6,7
APV dB 22,5 20,9 20,7 22,8 27,9 25,9 30,5

minibox
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2111237

2111238

2111235

2111201 

2111212 

uvex whisper
Č. pol. 2111201 2111237
Vyhotovenie so šnúrkou v miniboxe so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma EN 352-2 EN 352-2
Farba oranžová oranžová
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 50 párov, v pároch v kartóne 50 párov, v pároch v kartóne

uvex whisper +
Č. pol. 2111212 2111238
Vyhotovenie so šnúrkou v miniboxe so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma EN 352-2 EN 352-2
Farba limetková limetková
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 50 párov, v pároch v kartóne 50 párov, v pároch v kartóne

uvex whisper supreme
Č. pol. 2111235
Vyhotovenie so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma EN 352-2
Farba žltá
Objednávková jednotka kartón
Obsah 50 párov, v pároch v kartóne

Chrániče sluchu
Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu

 uvex whisper
• opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým 
čistením

• hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným 
mydlom

• box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
• vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaže-

nia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
• dodatočné požiadavky: W, S

 uvex whisper +
• opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým 
čistením

• hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným 
mydlom

• box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
• vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaže-

nia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
• dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E1

 uvex whisper supreme
• opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým 
čistením

• hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným 
mydlom

• box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
•  vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaže-

nia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
• dodatočné požiadavky: W

SNR: 23 dB H: 24 dB M: 20 dB L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

SNR: 30 dB H: 31 dB M: 27 dB L: 26 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 33,8 29,2 32,7 30,0 36,0 34,3 41,0
SD dB 5,1 4,6 4,9 5,0 4,0 3,6 4,4
APV dB 28,7 24,5 27,8 25,0 32,0 30,6 36,6

SNR: 27 dB H: 27 dB M: 24 dB L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

minibox

minibox
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2124011

2124013

2112011

2112114

24

37

uvex xact-fit detec
Č. pol. 2124011 2124013
Vyhotovenie s opakovane použiteľnými náhradné zátkové chrániče

držadlami, detekovateľné
Farba modrá modrá
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 50 párov, v pároch v kartóne 400 párov, voľne v kartóne 

uvex x-fit detec
Č. pol. 2112011
Vyhotovenie detekovateľné so šnúrkou
Norma EN 352-2
Farba modrá
Objednávková jednotka kartón
Obsah 100 párov, v pároch v kartóne

uvex hi-com detec
Č. pol. 2112114
Vyhotovenie detekovateľné so šnúrkou
Norma EN 352-2
Farba modrá
Objednávková jednotka kartón
Obsah 100 párov, v pároch v kartóne

Chrániče sluchu
Detekovateľné

 uvex xact-fit detec
• detekovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu s držadlami 
• náhradné zátkové chrániče s možnosťou odoberania z dávkovača
• ideálne sa prispôsobia tvaru a veľkosti zvukovodu a minimalizujú tak netesnosti na ideálne 

prispôsobenie a optimálnu ochranu
• integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
• priehlbiny na palce umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu
• tvar prispôsobený anatómii ľudského ucha – vždy pohodlné nosenie
•  mäkké náhradné zátkové chrániče zaručujú vysoký komfort nosenia 
• dodatočné požiadavky: W (2124011)

 uvex x-fit detec
• ergonomicky predtvarované jednorazové zátkové chrániče sluchu
• na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
• integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
•  patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a uľahčuje vyberanie zátkových 

 chráničov
• dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E1

 uvex hi-com detec
• zátkové chrániče sluchu s nízkym útlmom a vynikajúcim vnímaním reči
• integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
• kovový prášok v šnúrke zaručuje plnú detekciu
•  redukujú šumy vo vnútornom uchu, ktoré vznikajú pri nosení chráničov sluchu
• dodatočné požiadavky: W

SNR: 26 dB H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 37 dB H: 36 dB M: 34 dB L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 24 dB H: 26 dB M: 20 dB L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

minibox
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2111239

2111262

23

27

2111261

2111260

uvex whisper+ detec
Č. pol. 2111260 2111239
Vyhotovenie detekovateľné so šnúrkou v miniboxe detekovateľné so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče
Norma EN 352-2 EN 352-2
Farba modrá modrá
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 50 párov, v pároch v kartóne 50 párov, v pároch v kartóne

uvex whisper detec
Č. pol. 2111261 2111262
Vyhotovenie detekovateľné so šnúrkou v miniboxe detekovateľné so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče
Norma EN 352-2 EN 352-2
Farba modrá modrá
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 50 párov, v pároch v kartóne 50 párov, v pároch v kartóne

Chrániče sluchu
Detekovateľné

 uvex whisper+ detec
• opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
• hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
• box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
• integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
• vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové 

chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
• dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E1

 uvex whisper detec
• opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
• hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
• box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
• integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
• vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové 

chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
• dodatočné požiadavky: W, S

SNR: 27 dB H: 27 dB M: 24 dB L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

SNR: 27 dB H: 27 dB M: 24 dB L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

minibox

minibox
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2125361

2125351

2125344

2125372

23

24

2124002
2124003

uvex x-cap
Č. pol. 2125361 2125351
Vyhotovenie s oblúkom náhradné zátkové chrániče
Norma EN 352-2
Farba sivá, nebeská modrá, limetková nebeská modrá, limetková
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 15 ks, balené samostatne 60 párov, balené po 5 párov v kartóne

v kartóne

uvex x-fold
Č. pol. 2125344 2125351
Vyhotovenie so skladacím oblúkom náhradné zátkové chrániče
Norma EN 352-2
Farba sivá, nebeská modrá, limetková nebeská modrá, limetková
Objednávková jednotka kartón kartón
Obsah 5 ks, balené samostatne 60 párov, balené po 5 párov v kartóne

v kartóne

uvex xact-band
Č. pol. 2125372 2124002 2124003
Vyhotovenie s oblúkom náhradné zátkové chrániče náhradné zátkové chrániče
Norma EN 352-2
Farba sivá, nebeská modrá, limetková limetková

limetková
Objednávková kartón kartón kartón
jednotka
Obsah 5 ks, balené 250 párov, 400 párov,

samostatne v kartóne po 5 párov v kartóne voľne v kartóne

 uvex x-cap
• ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s oblúkom na 

 optimálne umiestnenie pred bradu
•  ergonomicky tvarované náhradné zátkové chrániče na optimálny 

komfort nosenia
• vymeniteľné zátkové chrániče sluchu
• utesnenie pred zvukovodom, vďaka tomu nie je žiadny tlak v uchu
• dodatočné požiadavky: W, E3 (2125361)

 uvex x-fold
• ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s oblúkom na 

 optimálne umiestnenie pred bradu
•  ergonomicky tvarované náhradné zátkové chrániče na optimálny 

komfort nosenia
•  skladacie a vďaka tomu vždy dostupné a jednoducho použiteľné

 uvex xact-band
• extrémne nízka hmotnosť len 4 gramy 
• útlm vo zvukovode, rovnako ako pri jednorazových zátkových 

 chráničoch 
• integrované absorbéry zvuku redukujú prenos hluku cez oblúk
• náhradné zátkové chrániče s možnosťou odoberania z dávkovača
• zátkové chrániče sluchu s oblúkom a priehlbinami na palce
• priehlbiny na palce umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu

SNR: 24 dB H: 27 dB M: 19 dB L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 23,7 22,0 21,6 19,0 23,8 31,9 39,6 39,6
SD dB 4,0 2,9 4,7 4,3 3,6 4,0 2,7 3,7
APV dB 19,7 19,1 16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

SNR: 23 dB H: 26 dB M: 18 dB L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4
SD dB 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3
APV dB 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

SNR: 26 dB H: 29 dB M: 22 dB L: 21 dB
f/Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 21,5 23,3 24,7 25,3 27,1 33,0 37,3 38,5
SD dB 3,6 3,6 4,7 6,0 5,5 2,7 4,3 4,9
APV dB 17,9 19,7 20,0 19,3 21,5 30,3 33,0 33,6

Chrániče sluchu
Zátkové chrániče sluchu s oblúkom
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Chrániče sluchu
Rad uvex K-Series · Príslušenstvo

 
Nastavenie dĺžky

Bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie 
dokonalej polohy pri nosení a optimálnej ochrany. 

Čalúnený hlavový oblúk

Čalúnená náhlavná páska zaisťuje optimálny 
komfort nosenia aj pri dlhodobom používaní. 

Pamäťová pena

Čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej 
pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri 
dlhodobom nosení. 

Veľmi nízka hmotnosť

Zvýšené pohodlie pri dlhodobejšom nosení, 
pretože na hlave spočíva nižšia hmotnosť.

Certifi kácia

Certifi kácia podľa EN 352-1, austrálskej normy
AS/NZS a ANSI.

Dielektrické

Mušľové chrániče sluchu bez obsahu kovov sú 
vhodné na použitie v pracovných prostrediach 
s výskytom elektrických napätí. 

Náhradné výstelky

Vymeniteľné náhradné výstelky zaisťujú 
dlhotrvajúce pohodlie a hygienické používanie. 

Pohodlné podložky 

Samolepiace pohodlné podložky umožňujú 
príjemné nosenie a optimálne pohodlie aj pri 
vyšších teplotách. 

Nastavenie dĺžky

Bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie 
dokonalej polohy pri nosení a optimálnej ochrany. 

Optimálna úprava

Dokonalé prispôsobenie hlavového oblúka na 
zaistenie optimálnej ochrany.

Otáčateľné v rozsahu 360°

Mušle sú otáčateľné v rozsahu 360°, takže sa dajú 
nosiť v rôznych polohách. Mušľové chrániče sluchu 
sa môžu nosiť ako variant s náhlavnou páskou, 
pred bradou alebo za tylom.

Dielektrické

Mušľové chrániče sluchu bez obsahu kovov sú 
vhodné na použitie v pracovných prostrediach 
s výskytom elektrických napätí. 

Nastavenie dĺžky

Bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie 
dokonalej polohy pri nosení a optimálnej ochrany. 

Úložné miesto

Otáčanie v rozsahu 360° na zaistenie optimálnej 
prevádzkovej a pokojovej polohy mušľových 
chráničov. 

Kombinácia s prilbou a tvárovým štítom

V záujme zaistenia optimálnej ochrany celej hlavy 
sa mušľové chrániče sluchu uvex dajú kombinovať 
s priemyselnými prilbami a tvárovými štítmi uvex.

Rad uvex K-Series

Príslušenstvo

uvex K200

uvex K1H · uvex K2H · uvex K1P · uvex K2P

Čalúnené hlavové oblúky
Na ideálny komfort nosenia. 

Nízka hmotnosť
Modely presvedčia veľmi 
nízkou hmotnosťou.

Farebné kódovanie
Jednoduchý výber správneho 
chrániča sluchu vďaka dobre 
zrozumiteľnému semaforovému 
systému.
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2600001

2600002

2600012

 uvex K2 skladacie
• nevodivé, dĺžkovo nastaviteľné 

mušľové chrániče sluchu so 
 skladacím hlavovým oblúkom

• nízka hmotnosť a malé mušle
• čalúnenie mušlí z extra mäkkej 

pamäťovej peny na optimálny 
komfort nosenia

• reflexné vyhotovenie na doda-
točnú viditeľnosť používateľa

 uvex K2
• mušľové chrániče sluchu s nasta-

vením dĺžky
• nízka hmotnosť a malé mušle
• bezproblémové nastavovanie 

dĺžky na zaistenie dokonalej 
polohy pri nosení

• čalúnený hlavový oblúk na opti-
málny komfort nosenia

•  čalúnenie mušlí z mimoriadne 
mäkkej a jemnej pamäťovej peny 
zaručuje optimálne pohodlie aj 
pri dlhodobom nosení

 uvex K1
• mušľové chrániče sluchu s nasta-

vením dĺžky
• nízka hmotnosť a malé mušle
• bezproblémové nastavovanie 

dĺžky na zaistenie dokonalej 
polohy pri nosení

•  mäkký povrch a čalúnený 
 hlavový oblúk na optimálny 
 komfort nosenia

uvex K2
Č. pol. 2600002
Vyhotovenie s hlavovým oblúkom
Norma EN 352-1
Hmotnosť 217 g
Farba čierna, žltá
Objednávková jednotka ks

uvex K2 skladacie
Č. pol. 2600012
Vyhotovenie so skladacím

hlavovým oblúkom
Norma EN 352-1
Hmotnosť 229 g
Farba neónová limetková
Objednávková jednotka ks

uvex K1
Č. pol. 2600001
Vyhotovenie s hlavovým oblúkom
Norma EN 352-1
Hmotnosť 180 g
Farba čierna, zelená
Objednávková jednotka ks

Chrániče sluchu
Mušľové chrániče sluchu

SNR: 28 dB H: 35 dB M: 24 dB L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 17,6 16,3 25,4 34,5 37,7 39,9 41,7
SD dB 3,9 3,1 2,8 3,2 3,2 3,5 3,6
APV dB 13,7 13,2 22,6 31,3 34,4 36,4 38,1

SNR: 32 dB H: 37 dB M: 29 dB L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 21,0 20,7 29,8 38,6 39,0 43,8 42,8
SD dB 4,5 3,1 2,8 2,7 3,2 4,3 4,0
APV dB 16,5 17,7 27,0 35,8 35,8 39,4 38,7

SNR: 31 dB H: 35 dB M: 29 dB L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 16,2 20,5 30,5 39,5 35,3 36,3 39,7
SD dB 2,4 2,0 1,8 2,3 1,4 2,7 2,7
APV dB 13,8 18,5 28,6 37,2 33,9 33,6 37,1



28

95

2600003

2600004

2600200

33

35

 uvex K200
• dĺžkovo nastaviteľné nevodivé 

mušľové chrániče na ochranu 
sluchu

• vhodné na použitie v pracovných 
prostrediach, v ktorých dochá-
dza k vystaveniu elektrickému 
napätiu

• ideálne prispôsobenie hlavového 
oblúka na zaistenie optimálnej 
ochrany

• bezproblémové nastavovanie 
dĺžky na zaistenie dokonalej 
polohy pri nosení

• mušle sú otáčateľné v rozsa-
hu 360°, takže sa dajú nosiť 
v rôznych polohách

 uvex K4
• optimálna ochrana v prostredí, 

ktoré je vystavené nadmernému 
hluku

• bezproblémové nastavovanie 
dĺžky a optimalizované čalúnenie 
hlavového oblúka zaisťujú výni-
močný komfort nosenia

• reflexné vyhotovenie na doda-
točnú viditeľnosť používateľa

• čalúnenie mušlí z mimoriadne 
mäkkej a jemnej pamäťovej peny 
zaručuje optimálne pohodlie aj 
pri dlhodobom nosení

 uvex K3
• mušľové chrániče sluchu s nasta-

vením dĺžky
• nízka hmotnosť a malé mušle
• vysoká úroveň útlmu v rozsahu 

vysokých frekvencií 
• bezproblémové nastavovanie 

dĺžky na zaistenie dokonalej 
polohy pri nosení

• čalúnený hlavový oblúk na 
 optimálny komfort nosenia

•  čalúnenie mušlí z mimoriadne 
mäkkej a jemnej pamäťovej peny 
zaručuje optimálne pohodlie aj 
pri dlhodobom nosení

uvex K3
Č. pol. 2600003
Vyhotovenie s hlavovým oblúkom
Norma EN 352-1
Hmotnosť 297 g
Farba čierna, červená
Objednávková jednotka ks

uvex K200
Č. pol. 2600200
Vyhotovenie s hlavovým oblúkom, 

otáčateľné
v rozsahu 360°

Norma EN 352-1
Hmotnosť 173 g
Farba čierna, okrová
Objednávková jednotka ks

uvex K4
Č. pol. 2600004
Vyhotovenie s hlavovým oblúkom
Norma EN 352-1
Hmotnosť 356 g
Farba neónová limetková
Objednávková jednotka ks

Chrániče sluchu
Mušľové chrániče sluchu

SNR: 28 dB H: 33 dB M: 25 dB L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 16,4 18,4 25,7 33,0 35,9 39,4 41,9
SD dB 3,4 3,7 2,8 3,5 3,7 4,4 4,1
APV dB 13,0 14,6 23,0 29,5 32,2 35,0 37,8

SNR: 33 dB H: 36 dB M: 30 dB L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 19,2 21,7 32,4 39,4 37,3 39,1 40,7
SD dB 2,7 2,2 3,0 3,3 3,0 3,1 3,8
APV dB 16,5 19,5 29,4 36,1 34,3 36,0 36,9

SNR: 35 dB H: 38 dB M: 33 dB L: 24 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 20,2 24,6 35,5 41,5 38,4 42,1 45,0
SD dB 3,0 1,8 2,6 2,3 2,7 3,5 2,8
APV dB 17,2 22,8 32,9 39,2 35,7 38,6 42,2



96

2600000 2600010

2600011 2600013

29

uvex K Junior
Č. pol. 2600000 2600010 2600011 2600013
Vyhotovenie so skráteným hlavovým oblúkom so skráteným hlavovým oblúkom so skráteným hlavovým oblúkom So skráteným hlavovým oblúkom
Norma EN 352-1 EN 352-1 EN 352-1 EN 352-1
Hmotnosť 167 g 167 g 167 g 167 g
Farba žltá modrá limetková ružová
Objednávková jednotka ks ks ks ks

Chrániče sluchu
Mušľové chrániče sluchu

 uvex K Junior
• mušľové chrániče sluchu so skráteným hlavovým oblúkom
• vhodné pre šírky hlavy do 145 mm, čo zodpovedá šírke hlavy S/M
•  čalúnený hlavový oblúk a mäkké vankúšiky na optimálny komfort 

nosenia

SNR: 29 dB H: 34 dB M: 26 dB L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 15,9 17,0 27,2 37,0 34,5 39,9 39,1
SD dB 3,6 2,4 2,7 3,3 3,3 3,1 3,6
APV dB 12,3 14,6 24,5 34,0 31,2 36,8 35,6
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2600201 2600202

uvex airwinguvex pheos alpine uvex superboss

uvex K1H
Č. pol. 2600201
Vyhotovenie mušľové chrániče sluchu na prilbu s eurootvorom 30 mm
Norma EN 352-3
Hmotnosť 210 g
Farba čierna, zelená
Objednávková jednotka pár

uvex K2H
Č. pol. 2600202
Vyhotovenie mušľové chrániče sluchu na prilbu s eurootvorom 30 mm
Norma EN 352-3
Hmotnosť 251 g
Farba čierna, žltá
Objednávková jednotka pár

Chrániče sluchu
Prilbové mušľové chrániče sluchu

 uvex K1H
• na prilby s eurootvorom 30 mm
• nevhodné na kombinovanie so systémom tvárového štítu uvex pheos
• jednoducho ovládateľné nastavenie dĺžky na optimálne prispôsobenie 

na prilbe
• mäkké výstelky sa prispôsobia povrchu a tvaru hlavy na zaistenie 

optimálneho komfortu nosenia
• otáčanie v rozsahu 360° do prevádzkovej a oddychovej polohy 

 uvex K2H
• na prilby s eurootvorom 30 mm
• nevhodné na kombinovanie so systémom tvárového štítu uvex pheos
• jednoducho ovládateľné nastavenie dĺžky na optimálne prispôsobenie 

na prilbe
• čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny 

 zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
• otáčanie v rozsahu 360° do prevádzkovej a oddychovej polohy

SNR: 27 dB H: 32 dB M: 24 dB L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 15,0 15,3 23,5 31,8 34,3 37,3 38,4
SD dB 2,8 2,0 2,3 3,0 2,7 3,5 3,3
APV dB 12,2 13,2 21,2 28,8 31,6 33,7 35,0

SNR: 30 dB H: 35 dB M: 27 dB L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 17,9 19,3 27,1 34,6 36,5 39,5 40,1
SD dB 2,8 2,4 3,0 3,1 2,8 2,7 3,5
APV dB 15,1 16,8 24,1 31,4 33,7 36,8 36,6

Možnosti kombinovania
Na kombinácie s nasledujúcimi výrobkami:
priemyselné prilby uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos 
alpine, uvex airwing, uvex super boss (od s. 106) v kombinácii s mušľovými chráničmi sluchu K1H alebo K2H (str. 97) 
a tvárovým štítom 9790 (str. 129)

Všetky modely uvex  pheos 
okrem uvex pheos E, 
 pretože nie sú nevodivé
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Chrániče sluchu
Systém na prilbu uvex pheos

Dokonalá výbava na každé použitie – 
  vďaka fl exibilnému modulárnemu systému.

Každý detail nového systému pre prilby pheos bol dôkladne premyslený s cieľom priniesť pokročilé riešenie ochrany sluchu. 
Systém magnetických zámkov zjednodušuje osadenie tvárového štítu a mušľových chráničov sluchu, zatiaľ čo ergonomický 
systém kĺbových spojov zaisťuje mimoriadny komfort nosenia aj pri dlhom používaní. 

Systém pripojenia jediným kliknutím
Jedinečný systém magnetických zámkov umožňuje 
bezproblémové pripájanie súčastí – pri pripájaní alebo 
výmene mušľových chráničov sluchu nie je nutné snímať 
prilbu z hlavy.

Mimoriadne mäkké mušľové chrániče 
 sluchu
Pohodlie používateľa zaručuje aj pri dlhodobom nosení 
čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny. Systém 

magnetických zámkov
pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu.
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2600214
2600215

2600216

9790078

uvex pheos K2P
Č. pol. 2600214 2600215
Vyhotovenie bajonetový zámok magnetický zámok
Norma EN 352-3 EN 352-3
Hmotnosť 230 g 237 g
Farba čierna, žltá čierna, žltá
Objednávková jednotka pár pár

uvex pheos K1P
Č. pol. 2600216
Vyhotovenie bajonetový zámok
Norma EN 352-3
Hmotnosť 191 g
Farba čierna, sivá
Objednávková jednotka pár

Adaptér na prilbu magnetický
Č. pol. 9790078
Vyhotovenie adaptér na prilbu na magnetické prilbové mušľové chrániče sluchu
Objednávková jednotka pár

Chrániče sluchu
Prilbové mušľové chrániče uvex pheos 

Adaptér môžete namontovať na prilbu kedykoľvek, montáž 
do eurootvoru s 30 mm. Adaptér je vhodný len na použitie 
s prilbami uvex pheos a uvex pheos alpine.

uvex pheos K1P s bajonetovým zámkom: uvex pheos K2P s bajonetovým zámkom:

uvex pheos K2P s magnetickým zámkom:

 uvex pheos K1P · uvex pheos K2P
• čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaruču-

je optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
• otáčanie v rozsahu 360° do prevádzkovej a oddychovej polohy
• prilbové mušľové chrániče sluchu sa môžu používať len s tvárovými 

štítmi uvex pheos
• dostupné aj vyhotovenie s bajonetovým zámkom, montáž a demontáž 

trvá bez náradia len niekoľko sekúnd

• dostupné aj vyhotovenie s magnetickým zámkom, montáž a demontáž 
mušlí na nasadenej prilbe trvá bez náradia len niekoľko sekúnd

• jednoduché pohodlné výškové nastavenie mušlí
• dielektrické

SNR: 28 dB H: 34 dB M: 25 dB L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 14,2 17,5 24,3 32,9 37,5 37,3 38,3
SD dB 2,4 2,6 3,1 3,1 3,2 3 2,7
APV dB 11,8 14,9 21,3 29,8 34,3 34,3 35,5

SNR: 30 dB H: 35 dB M: 27 dB L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 16,2 20,1 26,9 35,4 37,0 39,2 41,0
SD dB 1,8 3,3 3,5 3,4 3,0 4,1 2,6
APV dB 14,4 16,8 23,4 32,0 33,9 35,2 38,4

SNR: 30 dB H: 35 dB M: 27 dB L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
Útlm dB 16,1 20 26,9 35,9 37,8 39,2 39,7
SD dB 2,2 2,6 3,2 4 3,7 3,7 3,2
APV dB 13,9 17,4 23,8 31,8 34 35,5 36,5

( Hodnotenie zhody 
zatiaľ neukončené)

uvex pheos K2P 
s magnetickým zámkom

uvex pheos K2P 
s bajonetovým zámkom
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2599971
2599972

2000002

6177116

2599978

2134000

2111404

Chrániče sluchu
Príslušenstvo

Hygienická súprava Standard Hygienická súprava Premium
pre rad uvex K-Series pre rad uvex K-Series

Č. pol. 2599971 2599972
Vyhotovenie príslušenstvo pre uvex K1, uvex K1H, príslušenstvo pre uvex K2, uvex K2 skladacie,

uvex K1P, uvex K200, uvex K junior uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4
Objednávková vrecko vrecko
jednotka
Obsah 2 mušľové vankúše a 2 tlmiace vankúše 2 mušľové vankúše a 2 tlmiace vankúše 

vo vrecku vo vrecku

 Rad uvex K-Series · Hygienické súpravy

uvex clear otoplastik
Č. pol. 6177116
Objednávková jednotka kartón
Obsah 30 utierok v kartóne

uvex clear otoplastik
• čistiace utierky bez obsahu silikónu na jednoduché a rýchle čistenie 

opakovane použiteľných zátkových chráničov sluchu

Taška na mušľové chrániče sluchu uvex
Č. pol. 2000002
Vyhotovenie s pútkom na opasok a zapínaním na suchý zips
Objednávková jednotka ks

Taška na mušľové chrániče sluchu uvex

Box na zátkové chrániče uvex
Č. pol. 2111404
Vyhotovenie prázdny bez zátok
Farba transparentná
Objednávková jednotka kartón
Obsah 50 ks v kartóne

Box na zátkové chrániče uvex 
• box na zátkové chrániče sluchu na hygienické skladovanie zátkových 

chráničov
• kompaktný dizajn odolný voči nečistotám
• na 1 pár opakovane použiteľných zátkových chráničov so šnúrkou
• alebo 2 páry opakovane použiteľných zátkových chráničov bez šnúrky

 Rad uvex K-Series · Komfortné podložky „uvex dry-pads“
Č. pol. 2599978
Vyhotovenie samolepiace pre všetky modely radu uvex K-Series
Objednávková jednotka vrecko
Obsah 10 párov „pads“ vo vrecku

 Rad uvex K-Series · Komfortné podložky 
„uvex dry-pads“
• príslušenstvo pre všetky modely radu uvex K-Series
• komfortné podložky „pads“ sa môžu pripevniť na tesniace vankúše, aby 

absorbovali vlhkosť a pot

Nástenný držiak na kartónový box
Č. pol. 2134000
Farba transparentná
Materiál PMMA
Objednávková jednotka ks

Nástenný držiak na kartónový box 
• nástenný držiak z plexiskla, vhodný pre uvex x-fit (2112001, 2112010, 

2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), 
uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 
2112114).
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Chrániče sluchu
Marketingový materiál

Testovací box s chráničmi 
sluchu
Nájdite si vhodné chrániče sluchu:
• box s výberom jednorazových/opakovane 

použiteľných a detekovateľných zátkových 
chráničov sluchu, ako aj zátkových chráničov 
sluchu s oblúkom uvex xact-band

• číslo položky 1000929

Plagát s návodom na používanie
Čísla položiek

• 1001.165 (nemecky)
• 1001.166 (anglicky)
• veľkosť A2

Príručka pre chrániče 
sluchu
• 25 strán
• s eurootvormi
• všetky dôležité informácie

na tému chrániče sluchu
• č. pol. 1001.214 nemčina
• č. pol. 1001.215 angličtina

Vzorová taška na mušľové 
chrániče
• prázdna so 6 priehradkami na mušľové 

chrániče sluchu
• č. pol. 2599966

Aplikácia uvex Dezibel
• zdarma v obchode App Store
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Chrániče sluchu
Stručný prehľad

Č. pol. Názov Produkt Farba Obsah Strana

2000002 Taška na mušľové chrániče sluchu Čierna Ks 100
2111201 uvex whisper Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe Oranžová 50 párov, v pároch v kartóne 89
2111212 uvex whisper+ Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe Limetková 50 párov, v pároch v kartóne 89
2111235 uvex whisper supreme Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče Žltá 50 párov, v pároch v kartóne 89
2111237 uvex whisper Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče Oranžová 50 párov, v pároch v kartóne 89
2111239 uvex whisper+ detec Detekovateľné, opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče Modrá 50 párov, v pároch v kartóne 91
2111260 uvex whisper+ detec Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe Modrá 50 párov, v pároch v kartóne 91
2111261 uvex whisper detec Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe Modrá 50 párov, v pároch v kartóne 91
2111262 uvex whisper detec Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče Modrá 50 párov, v pároch v kartóne 91
2111404 Box na zátkové chrániče uvex Transparentná Kartón 100
2111988 one 2 click Dávkovač bez zátkových chráničov, magnetický Kartón 86
2111989 Magnetický držiak na stenu pre dávkovač Kartón 86
2111990 one 2 click Dávkovač naplnený 600 pármi zátkových chráničov x-fit 600 párov, x-fit 86
2111991 one 2 click Dávkovač naplnený 600 pármi zátkových chráničov com4-fit 600 párov, com4-fit 86
2111992 one 2 click Dávkovač naplnený 600 pármi zátkových chráničov hi-com 600 párov, hi-com 86
2112000 one 2 click Dávkovač na 600 párov zátkových chráničov, prázdny Kartón 86
2112001 uvex x-fit Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky Limetková 200 párov, balené v pároch v kartóne 85
2112004 uvex com4-fit Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky Svetlooranžová 200 párov, balené v pároch v kartóne 85
2112010 uvex x-fit Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou Limetková 100 párov, balené v pároch v kartóne 85
2112011 uvex x-fit detec Detekovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou Modrá 100 párov, v pároch v kartóne 90
2112012 uvex com4-fit Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou Svetlooranžová 100 párov, balené v pároch v kartóne 85
2112013 uvex x-fit Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky Limetková 50 párov, voľne v kartóne 85
2112022 uvex x-fit Náhradné zátkové chrániče do dávkovača Limetková 300 párov, voľne v kartóne 86
2112023 uvex com4-fit Náhradné zátkové chrániče do dávkovača Svetlooranžová 300 párov, voľne v kartóne 86
2112060 uvex xtra-fit Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky Oranžová 200 párov, balené v pároch vo vrecku 85
2112061 uvex xtra-fit Náhradné zátkové chrániče do dávkovača Oranžová 250 párov, voľne vo vrecku 86
2112093 uvex xtra-fit Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov Oranžová 100 párov, balené v pároch v kartóne 85
2112094 uvex x-fit Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov Limetková 100 párov, balené v pároch v kartóne 85
2112095 uvex hi-com Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov Limetková 100 párov, balené v pároch v kartóne 84
2112096 uvex com4-fit Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov Svetlooranžová 100 párov, balené v pároch v kartóne 85
2112100 uvex hi-com Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky Limetková 200 párov, balené v pároch v kartóne 84
2112101 uvex hi-com Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou Limetková 100 párov, balené v pároch v kartóne 84
2112106 uvex hi-com Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky Béžová 200 párov, balené v pároch v kartóne 84
2112114 uvex hi-com detec Detekovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou Modrá 100 párov, v pároch v kartóne 90
2112118 uvex hi-com Náhradné zátkové chrániče do dávkovača Limetková 300 párov, voľne v kartóne 86
2112119 uvex hi-com Náhradné zátkové chrániče do dávkovača Béžová 300 párov, voľne v kartóne 86
2112131 uvex com4-fit Náhradné zátkové chrániče do dávkovača Svetlooranžová 15 párov, voľne v kartóne 85
2112133 uvex x-fit Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky Limetková 15 párov, voľne v kartóne 85
2124001 uvex xact-fit Zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a držadlami Limetková, sivá 50 párov, balené v pároch v kartóne 88
2124002 uvex xact-fit Náhradné zátkové chrániče Limetková 250 párov, balené po 5 párov v kartóne 88/92
2124003 uvex xact-fit Náhradné zátkové chrániče do dávkovača Limetková 400 párov, voľne v kartóne 88/92
2124011 uvex xact-fit detec Detekovateľné zátkové chrániče sluchu s držadlami Modrá 50 párov, v pároch v kartóne 90
2124013 uvex xact-fit detec Náhradné zátkové chrániče do dávkovača Modrá 400 párov, voľne v kartóne 90
2124017 uvex xact-fit multi S Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi Sivá, transparentná 50 párov, balené v pároch v kartóne 88
2124018 uvex xact-fit multi M/L Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi Sivá, transparentná 50 párov, balené v pároch v kartóne 88
2124019 uvex xact-fit multi S Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi Sivá, transparentná 50 párov, balené v pároch v kartóne 88
2124020 uvex xact-fit multi M/L Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi Sivá, transparentná 50 párov, balené v pároch v kartóne 88
2125344 uvex x-fold Skladacie zátkové chrániče sluchu s oblúkom Sivá, nebeská modrá, limetková 5 ks, balené samostatne v kartóne 92
2125351 Náhradné zátkové chrániče pre zátkové chrániče sluchu s oblúkom uvex x-cap a uvex x-fold Nebeská modrá, limetková 60 párov, balené po 5 párov v kartóne 92
2125361 uvex x-cap Zátkové chrániče sluchu s oblúkom Sivá, nebeská modrá, limetková 15 ks, balené samostatne v kartóne 92
2125372 uvex xact-band Zátkové chrániče sluchu s oblúkom Sivá, nebeská modrá, limetková 5 ks, balené samostatne v kartóne 92
2134000 Nástenný držiak na kartónový box Ks 100
2599971 Hygienická súprava K-Series standard 2 mušľové vankúše a 2 tlmiace vankúše vo vrecku 100
2599972 Hygienická súprava uvex K-Series premium 2 mušľové vankúše a 2 tlmiace vankúše vo vrecku 100
2599978 Pohodlné podložky 10 podložiek „pads“ vo vrecku 100
2600000 uvex K Junior Pasívne mušľové chrániče sluchu Žltá Ks 96
2600001 uvex K1 Pasívne mušľové chrániče sluchu Čierna, zelená Ks 94
2600002 uvex K2 Pasívne mušľové chrániče sluchu Čierna, žltá Ks 94
2600003 uvex K3 Pasívne mušľové chrániče sluchu Čierna, červená Ks 95
2600004 uvex K4 Pasívne mušľové chrániče sluchu Neónová limetková Ks 95
2600010 uvex K Junior Pasívne mušľové chrániče sluchu Modrá Ks 96
2600011 uvex K Junior Pasívne mušľové chrániče sluchu Limetková Ks 96
2600012 uvex K2 skladacie Pasívne mušľové chrániče sluchu so skladacím hlavovým oblúkom Neónová limetková Ks 94
2600013 uvex K Junior Pasívne mušľové chrániče sluchu Ružová Ks 96
2600200 uvex K200 Pasívne mušľové chrániče sluchu Čierna, okrová Ks 95
2600201 uvex K1H Prilbové mušľové chrániče sluchu Čierna, zelená Pár 97
2600202 uvex K2H Prilbové mušľové chrániče sluchu Čierna, žltá Pár 97
2600214 uvex pheos K2P Prilbové mušľové chrániče sluchu Čierna, žltá Pár 99
2600215 uvex pheos K2P Prilbové mušľové chrániče sluchu Čierna, žltá Pár 99
2600216 uvex pheos K1P Prilbové mušľové chrániče sluchu Čierna, zelená Pár 99
6177116 uvex clear otoplastik Čistiace utierky bez obsahu silikónov 30 utierok, ks 100
9790078 Adaptér na prilbu, magnetický Čierna Pár 99


