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protecting people – naša misia

ochrana človeka je náš najvyšší cieľ! Ponúkať vám maxi-
málnu možnú bezpečnosť na pracovisku vo forme našich 
výrobkov a služieb – to je naša dennodenná motivácia 
a všetci zamestnanci spoločnosti uvex safety group pracujú 
každý deň na tom, aby naplnili očakávania, ktoré kladiete na 
nás a na naše výrobky, ba dokonca aby ich prekonali.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa dôrazne zameriavame 
na inováciu vo všetkých oblastiach!

Vyvíjame výrobky, ktoré posúvajú štandardy v oblasti funkč-
nosti a často prekonávajú požiadavky príslušných noriem. 
Rozsiahlym základným výskumom, ktorý pokrýva celú 
paletu výrobkov, vytvárame základ pre nové technológie, 
výrobné postupy a materiály.

Z pozície výrobcu dokážeme ovplyvňovať celý reťazec 
tvorby hodnôt a neustále optimalizujeme naše výrobné pro-
cesy. Práve preto tiež dokážeme vyvíjať a zavádzať do praxe 
inovatívne koncepty udržateľnosti vo všetkých sférach 
nášho podniku.

Súčasťou našej inovačnej stratégie je aj zameranie na digi-
talizáciu nášho podniku a našich služieb. Popri rozširovaní 
digitálnych obchodných procesov a našej online odbornosti 
sa dôrazne orientujeme na realizáciu úplne nových koncep-
cií výrobkov zo segmentu nositeľných technológií. V rámci 
inteligentných riešení na zaistenie aktívnej bezpečnosti 
vašich zamestnancov poskytujeme služby so širokým 
zameraním, ktoré sa môžu individuálne prispôsobiť vašim 
požiadavkám.

Všetko naše úsilie smeruje k tomu, aby pre vás spoločnosť 
uvex safety group aj v budúcnosti predstavovala kompe-
tentného a dôveryhodného partnera vo všetkých otázkach 
týkajúcich sa bezpečnosti vašich zamestnancov a radi vás 
podporíme pri plnení takej dôležitej úlohy, akou je ochrana 
ľudí.

Obchodné vedenie spoločnosti
UVEX SAFETY GROUP GMBH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann

Inovácia je najdôležitejšia súčasť 
DNA nášho podniku!
Vážené dámy a vážení páni, vážení zákazníci, 
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Spoločnosť uvex je inovatívny

poskytovateľ značkových 
 systémov
s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti výroby. Disponu-
jeme nadnárodnou sieťou vysokokvalifi kovaných strategic-
kých partnerov v oblasti dodávateľských zdrojov aj v oblasti 
predaja s cieľom pokryť najrozmanitejšie požiadavky trhu 
a zákazníkov celým naším portfóliom výrobkov a služieb. 

Digitálna transformácia
podporuje naše existujúce kľúčové kompetencie, vytvára 
pridanú úžitkovú hodnotu pre zákazníkov, umožňuje vývoj 
nových obchodných modelov (bimodálna stratégia, samo-
statné obchodné jednotky) a prispieva k zaisteniu doteraj-
ších a budúcich hospodárskych úspechov.

Inovácia
Pri vývoji, výrobe a predaji výrobkov na ochranu a pod-
poru pri práci, ktoré spĺňajú tie najvyššie nároky na kvalitu, 
funkčnosť a inováciu, zohľadňujeme priania a očakávania 
našich zákazníkov a využívame inovatívne výrobné techniky 
a prevádzkové metodiky. V rámci našej širokej servisnej 
koncepcie sa snažíme ponúkať merateľnú pridanú hodnotu 
pre našich zákazníkov na celom svete. 

Protecting people
Stredobodom všetkého nášho snaženia je človek. Ochrana 
a podpora ľudí v pracovnom a profesionálnom prostredí 
je náš podnikový cieľ, ku ktorému sa hrdo hlásime. Našim 
zamestnanom ponúkame profesionálne možnosti rozvoja 
a kariérneho rastu v podniku s medzinárodnou pôsobnosťou 
a čoraz väčším dôrazom na digitálne služby. Podporujeme 
kultúrnu revolúciu v rámci digitálnej transformácie. 

Kvalita
Z pozície výrobcu kladieme na kvalitu našich výrobkov 
a služieb mimoriadne vysoké nároky. Slogan „Made in uvex“ 
chápeme ako prísľub kvality, ktorý dávame zákazníkom a na 
ktorý sa môžu vždy spoľahnúť. Naším cieľom je dosiahnutie 
optimálnej rovnováhy medzi hospodárskou, ekologickou 
a spoločenskou angažovanosťou. V záujme dosiahnutia 
tohto cieľa sme pre naše výrobné prevádzky a výrobky 
stanovili náročné kritériá, ktoré sa vzťahujú aj na všetkých 
partnerov v rámci našej siete.

Značka
Značka uvex je naša budúcnosť. Robíme všetko pre to, 
aby sa naši zákazníci, dodávatelia a zamestnanci neustále 
presviedčali o našom záväzku dodržiavania zadefi novaných 
hodnôt značky a aby na sile značky budovali svoje vlastné 
úspechy.

Náš cieľ je

stupeň víťazov.
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protecting people –
misia a zodpovednosť

„Made in uvex“

Ciele spoločnosti uvex v oblasti udržateľnosti sa zameriavajú na zodpovedné konanie 
v oblasti ekológie, ekonómie, pracovných podmienok a ľudských práv, zamestnancov a spo-
ločnosti, ako aj výrobkov. Obzvlášť veľké úsilie smeruje do rozvoja a modernizácie vlastných 
výrobných prevádzok spoločnosti uvex. Keď sa zákazníci rozhodnú pre výrobok od spoloč-
nosti uvex, platí zásada „Made in uvex“. 

„Made in uvex“ znamená pre spoločnosť uvex zameranie sa na vlastné výrobné prevádzky, 
ako aj dlhoročnú spoluprácu so strategickými partnermi, medzi ktorými je mnoho subjektov 
z Nemecka a Európy. Spoločnosť uvex teda má celý reťazec tvorby hodnôt vo vlastných 
rukách alebo ho zásadným spôsobom ovplyvňuje – od prvotného koncipovania a vývoja 
výrobku cez výrobu až po odbyt.

Ďalšie informácie 
nájdete v správe skupiny uvex o udržateľnosti, ktorá bola vyhotovená v súlade s normami GRI: 
uvex-group.com/en/responsibility

Pozrite si teraz 
náš fi lm:
„protecting people 
– misia, nároky 
a zodpovednosť“
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Spoločnosť uvex sa hlási k rastu s neutrálnou bilanciou CO2

Spoločnosť má ambiciózne ciele predovšetkým v oblasti emisií CO2 a usiluje sa o dosiahnutie rastu pri zachovaní neutrálnej 
bilancie CO2 v najbližších rokoch. Tento cieľ v žiadnom prípade nie je iba vízia – dokazuje to skutočnosť, že spoločnosti uvex 
safety group sa už v uplynulých troch rokoch podarilo znížiť objem emisií CO2 takmer o štvrtinu! V niektorých závodoch sa 
podarilo dosiahnuť dokonca aj výrazne lepšie hodnoty: Spoločnosť uvex safety gloves v Lüneburgu dokázala od roku 2016 
znížiť emisie CO2 o 63 %. V závode na výrobu ochranných okuliarov v meste Fürth sa podarilo za rovnaké obdobie dosiah-
nuť zníženie na úrovni 40 %.

uvex Arbeitsschutz, Fürth
•  výstavba nového recyklačného dvora v rámci 

prípravy na zavedenie normy EN ISO 14001 
•  integrácia systému osvetlenia so zníženými 

emisiami CO2

•  inštalácia inovatívnych aplikačných komôr 
šetriacich zdroje na aplikáciu povrchových 
úprav na zorníky okuliarov

•  certifikácia energetického manažmentu 
podľa EN ISO 50001 

uvex safety gloves, Lüneburg
•  certifikácia ekologického manažmentu podľa 

EN ISO 140001
•  odpadové hospodárstvo

(triedenie odpadu na úrovni 98 %)
•  prestavba náporového sušiča na plyn
•  certifikácia energetického manažmentu 

podľa EN ISO 50001

uvex safety Cagi, Ceva (Taliansko)
•  certifikácia ekologického manažmentu podľa 

EN ISO 140001
•  PUR Waste Offensive – projekt zameraný na

recykláciu a zníženie množstva odpadu 
z polyuretánu (podiel recyklácie 35 %)

Už 90 rokov vyrábame a distribuujeme vysokokvalitné výrobky na 
ochranu človeka pri športe, vo voľnom čase a pri výkone povolania. 
A kto chce chrániť ľudí, musí prevziať zodpovednosť. Práve z tejto misie 
vyplýva záväzok, aby sme konali trvalo udržateľným spôsobom a so 
spoločenskou a sociálnou zodpovednosťou.

Michael Winter, spoločník vo funkcii konateľa skupiny uvex
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Obchod uvex s ponukou 
prostriedkov na ochranu pri práci 
pre profesionálov 

Kompletný sortiment OOPP 
s mnohými ďalšími výrobkami 
špeciálne na použitie 

v stavebnom priemysle nájdete 
v obchode uvex s ponukou 

prostriedkov na ochranu pri 
práci pre profesionálov: 

uvex-safety-shop.com

Výzvy v stavebnom priemysle sú rôznorodé: 
od prípravných prác na stavenisku cez výškové a podzemné sta-
vebné práce až po inštalačné práce na stavbách a úpravy interié-
ru. Pritom je dôležitá dokonalá súhra jednotlivých remeselných 
odvetví – rovnako ako dokonalá kombinácia ochranných pracov-
ných prostriedkov.

Spoločnosť uvex vyvinula a vybrala pre stavebný priemysel viac ako 150 inovatívnych OOPP, 
ktoré spĺňajú mimoriadne požiadavky stavebného priemyslu. Sortiment uvex profi system 
construction zahŕňa výrobky pre 12 remeselných odvetví, takže optimálne pokrýva všetky 
oblasti použitia a poskytuje používateľom maximálnu mieru bezpečnosti, funkčnosti a kom-
fortu nosenia.

6

Obchod uvex s p
prostriedkov na
pre profesioná

Kompletný sortiment 
s mnohými ďalšími vý
špeciálne na použit

v stavebnom priem
v obchode uvex s

prostriedkov na 
práci pre profes

uvex-safety

construction zahŕňa výrobky pre 12 remeselných odvetví, takže optimálne pokrýva všetky 
oblasti použitia a poskytuje používateľom maximálnu mieru bezpečnosti, funkčnosti a kom-
fortu nosenia.

uvex profisystem
construction
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Všetky výrobky označené týmto 
symbolom sa hodia predovšet-
kým na použitie v stavebnom 
priemysle. 

Profesionálna ochrana 
pre profesionálov v oblasti 
stavebníctva 

Mimoriadne intenzívny hluk? Nebezpečný úlet 
iskier? Škodlivé staré materiály? Spoločnosť 
uvex má vhodné riešenie na každé použitie – 
a poskytuje profesionálnu ochranu od hlavy po 
päty. Odborníci v oblasti bezpečnosti práce zo 
spoločnosti uvex presne poznajú požiadavky 
stavebného priemyslu, takže dokážu kompe-
tentne poradiť pri výbere správnych OOPP.
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Vynikajúce. 
V oblasti inovácií aj dizajnu.

Značka uvex sa teší vynikajúcemu renomé na celom svete. 
Prvotriednu kvalitu dosvedčujú početné ocenenia na národnej 
aj medzinárodnej úrovni. 

Vydavateľstvo Deutsche Standards udelilo spoločnosti uvex 
titul „značka storočia“ – a toto ocenenie získali okrem iného 
v roku 2016 inovatívne ochranné okuliare, ktoré reprezentujú 
celú rodinu výrobkov.

Ochranné okuliare uvex pheos cx2 získali v roku 2018 oce-
nenie German Innovation Award – toto ocenenie za inová-
ciu sa zameriava na pozitívny prínos ocenených výrobkov 
z hľadiska budúcnosti človeka.

Ako jedna z najinovatívnejších spoločností strednej veľko-
sti pôsobiacich v Nemecku získala spoločnosť uvex hneď 
niekoľkokrát ocenenie pečaťou kvality TOP 100.

Renomované ocenenia za dizajn, ako napríklad iF product 
design award, red dot design award či German Design 
Award v prípade výrobkov uvex potvrdzujú, že maximálna 
funkčnosť môže zároveň aj dobre vyzerať.
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uvex pheos cx2 – udelenie ocenenia 

German Innovation Award 2018

Víťaz 2018: uvex 1 sport

Víťaz 2016: uvex pheos cx2

Víťaz 2019: uvex 1 sport
 Kolekcia 
 uvex suXXeed

Nominácie 2019:  uvex x-fi t pro
 uvex x-fi t

Víťaz 2018:  uvex pheos cx2
 uvex sportsline

Víťaz 2017: uvex handwerk 
 profi system metall

Špeciálne ocenenie 2016:
 uvex 2 VIBRAM
 (6502, 6503)

Víťaz 2018:

Víťaz 2018: uvex x-fi t pro
 uvex x-fi t
 uvex 1 sport

Zlato 2016: uvex 2 VIBRAM
 (6502, 6503)

Najlepší výrobok 2018: 
 uvex x-fi t pro

Najlepší výrobok 2017: 
 uvex 2

Najlepšia značka prac. oblečenia 2017:
uvex workwear

 uvex suXXeed

Víťaz 2018: uvex perfeXXion

Víťaz 2017: uvex pheos cx2

Zlato 2016: uvex pheos 
 (systém prilby)

2018
Kvalita, dizajn a funkčnosť: 
 uvex x-fi t pro

2017
Kvalita, dizajn, funkčnosť 
a ergonómia: 

uvex suXXeed

2016/2017
Inovácia, kvalita, dizajn, 
funkčnosť a ergonómia: 
 uvex 2
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Vďaka prenosu odborných poznatkov medzi spoločnosťami 
uvex safety a uvex sports sú naše výrobky ešte bezpečnejšie, 
funkčnejšie a pohodlnejšie – obe produktové divízie oboj-
stranne profi tujú zo spolupráce.  

Je to vidieť napríklad pri technológii povrchovej úpravy supra-
vision, ktorá sa využíva rovnako v spoločnosti uvex safety aj 
v spoločnosti uvex sports. Táto jedinečná povrchová úprava 
zaisťuje maximálnu odolnosť proti zahmlievaniu športových 
a ochranných okuliarov a umožňuje podávanie špičkových 
športových aj pracovných výkonov.

Výrobky od spoločnosti uvex chránia ľudí 
pri práci, ako aj pri športe a vo voľnom 
čase. Ako partner medzinárodných vrcho-
lových športov dodáva spoločnosť uvex 
výstroj pre viac než 1 000 špičkových 
športovcov z celého sveta. Ide napríklad 
o lyžiarske okuliare, jazdecké a cyklistické 
prilby a pod.

uvex safety + uvex sports. 
Jedna značka. Jedna misia.
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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
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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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e 
v
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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
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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
rie

pu
st

no
sť

 (s
ve

tla
) 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)
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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



4545

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



 

49

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
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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
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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 



66

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
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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
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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



71

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



72

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 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



73

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.



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
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2600003

2600004

2600200
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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
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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
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Stručný prehľad noriem
EN 397 · EN 50365

EN 397 – Bezpečnostné ochranné prilby používané v priemysle
Ochrana pred padajúcimi predmetmi a ich následkami, ako sú napríklad poškodenie mozgu a fraktúra lebky

Záväzné požiadavky: všetky prilby certifi kované podľa 
EN 397 musia spĺňať tieto požiadavky.
• tlmenie nárazov v zvislom smere 
•  odolnosť proti prieniku (proti ostrým a špicatým 

 predmetom)
• ohňovzdornosť
•  pripojenie popruhu pod bradu: Popruh pod bradu sa 

rozopne pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N

Voliteľné požiadavky: Prilba certifi kovaná podľa EN 
397 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o záväzné 
 požiadavky.
• veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)
• veľmi vysoké teploty (+150 °C)
• elektrická izolácia (440 V)
• roztavený kov (MM)
• bočná deformácia

EN 50365 – Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho napätia
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a pred prechodom nebezpečného elektrického prúdu cez hlavu

Požiadavky: 
•  všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky podľa EN 397
•  ochrana pred striedavým napätím do 1 000 V (strie-

davý prúd) alebo jednosmerným napätím do 1 500 V 
 (jednosmerný prúd) 

•  elektroizolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé časti
•  vetracie otvory (ak sú k dispozícii) musia byť vyhotovené 

tak, aby nemohlo dôjsť k náhodnému kontaktu s dielmi pod 
napätím

Veľmi nízke 
teploty (-20 °C 
alebo -30 °C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Veľmi vysoké 
teploty (+150 °C)

uvex thermo boss

Elektrická izolácia 
440 V

uvex airwing E uvex thermo boss

Roztavený kov 
(MM)

uvex pheos

Bočná deformácia
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Prehľad noriem
EN 12492

EN 12492 – Prilby pre horolezcov
Ochrana pred nebezpečenstvami, ktoré môžu hroziť počas horolezeckých aktivít

Požiadavky: 
•  tlmenie nárazov v zvislom, frontálnom, laterálnom a 

 dorzálnom smere
• odolnosť proti prieniku
•  nosný prvok (popruh pod bradu sa rozopne pri sile 

min. 500 N)
•  pevnosť nosného prvku: popruh pod bradu sa môže 

 predĺžiť maximálne o 25 mm
•  účinnosť nosného prvku: prilba nesmie skĺznuť z hlavy
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uvex pheos IES
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových 

mušľových chráničov sluchu, lámp na prilbu uvex a systému Integrated 
Eyewear System (IES)

• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 
chráničov sluchu

• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 
pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami 
roztaveného kovu (MM = „molten metal“)

• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska umožňuje plynule 

nastavenie šírky – zároveň je k dispozícii možnosť na montáž ochran-
ných okuliarov uvex pheos, uvex pheos s alebo uvex i-works  

• obsahuje potný pás 9760007
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

uvex pheos IES so systémom otočného kolieska 
Č. pol. 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Farba biela žltá oranžová červená modrá
Vyhotovenie s dlhým šiltom 
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Veľkosť 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

 uvex pheos IES
S IES je ochrana očí samozrejmosťou

Pri zvyčajnom kombinovaní prílb a výrobkov na ochranu 
očí závisí poloha okuliarov vždy priamo od polohy škrupiny 
prilby. Ak sa prilba posunie v dôsledku náhleho pohybu, 
automaticky sa pohne aj tvárový štít a horozí nebezpečne-
stvo prieniku nebezpečného žiarenia do očí. 

Skratka IES znamená Integrated Eyewear System (integ-
rovaný systém ochrany očí) a tento názov reprezentuje 
program na ochranu očí:: 
Držiak okuliarov umožňuje skrytie ochranných okuliarov 
uvex pheos pomocou posuvného prvku do prilby uvex 
pheos alebo ich stiahnutie na nos. Posuvný prvok sa dá 
vďaka kĺbovému komponentu otáčať tak, aby sa pohyby 
prilby neprenášali na okuliare. 

Integrated Eyewear System
Ochranné okuliare uvex pheos/pheos 
s/i-works sa pomocou nosového mostíka 
zachytia v spone na okuliare a zaistia sa 
pomocou posuvného prvku spojeného s 
upevňovacím popruhom. 

Spôsob fungovania systému uvex pheos IES
Okuliare majú v prilbe defi nované úložné miesto. Ak okuliare potrebujete, 
jednoducho ich vysuňte nadol.

9772040 9772240 9772340 97725409772140

2013
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uvex pheos B s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Farba biela žltá oranžová červená modrá čierna
Vyhotovenie S dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks ks ks
jednotka
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex pheos B-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex pheos B-s-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Farba biela žltá oranžová červená modrá tmavosivá čierna
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

Ochrana hlavy
 uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

 uvex pheos B-S-WR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových muš-
ľových chráničov sluchu a lámp na prilbu

• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 
chráničov sluchu

• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 
pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami 
roztaveného kovu (MM = „molten metal“)

• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú regulá-

ciu šírky 
• obsahuje potný pás 9760005
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových muš-
ľových chráničov sluchu a lámp na prilbu

• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 
chráničov sluchu

• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 
pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami 
roztaveného kovu (MM = „molten metal“)

• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos B)
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú regulá-

ciu šírky (uvex pheos B-WR)
• obsahuje potný pás 9760005
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos E
Č. pol. 9770020 9770120
Farba biela žltá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Norma EN 397 EN 397

EN 50365 (1 000 V AC) EN 50365 (1 000 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM

Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Balenie 1 1

uvex pheos E-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá tmavosivá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC

Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex pheos E-S-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá tmavosivá čierna
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC 1 000 V AC

Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex pheos E s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9770020 9770120
Farba biela žltá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365, 1 000 V AC EN 50365, 1 000 V AC

Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks

Ochrana hlavy
uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chrá-

ničov sluchu a lámp na prilbu
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
• vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi 

nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu 
(MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 
(1 000 V, AC)

• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos E)
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky 

(uvex pheos E-WR)
• obsahuje potný pás 9760005 (uvex pheos E) alebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos E-S-WR
• ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových muš-
ľových chráničov sluchu a lámp na prilbu

• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 
chráničov sluchu

• vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami

roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na 
použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú regulá-
ciu šírky 

• obsahuje potný pás 9760009
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331



109

Reflexná súprava uvex pheos M
Č. pol. 9790018
Objednávková jednotka ks

Reflexná súprava uvex pheos L
Č. pol. Farba Vyhotovenie
9772026 biela uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772126 žltá uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772226 oranžová uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772326 červená uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772526 modrá uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772926 čierna uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772035 biela uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772138 žltá uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772236 oranžová uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772437 zelená uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772538 modrá uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772936 čierna uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772038 biela uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772137 žltá uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772239 oranžová uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772334 červená uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772537 modrá uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9770026 biela uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9770126 žltá uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9770036 biela uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9770136 žltá uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9770536 modrá uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami

Objednávacia jednotka/ 25 ks
Objednávková jednotka

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
Č. pol. 9780020 9780030 9780550
Farba biela biela nebeská modrá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál PP PP PP
Norma EN 397, MM EN 397, MM EN 397, MM

IEC 60079-32 IEC 60079-32 IEC 60079-32
Veľkosť 51 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

Ochrana hlavy
uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · Reflexné pásiky

Reflexná súprava 
uvex pheos M
• súprava vysokoreflexných nálepiek
• mimoriadne vysoký jas vďaka prizma-

tickej fólii
• bezproblémové nalepenie
• na všetky ochranné prilby uvex pheos a 

uvex pheos alpine

Reflexná súprava uvex pheos L
• ochranná prilba so súpravou 

vysokoreflexných nálepiek
• prilby sa dodávajú s už nalepený-

mi nálepkami
• individuálne prispôsobené prilby 

nie je možné vymeniť

Refl exná súprava uvex pheos L
(vyberte si preferovanú farbu prilby)

  Obráťte sa na našu bezplat-
nú servisnú horúcu linku na 
čísle +49 911 9736-0.

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm)
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na ochranu 

pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
• antistatická podľa EN ISO 60079-32-2
• šesťbodové textilné zavesenie zaisťuje ergonomický tvar a komfort 
• obsahuje potný pás 9760005
• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex 9780 

antistatic)
•  upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú

reguláciu šírky (uvex 9780 antistatic-WR)

97800309780020 9780550

9790018
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uvex pheos forestry
Na každú požiadavku správne riešenie

Bohaté príslušenstvo
Súprava štandardne pozostáva zo 4-bodového popruhu pod bradu 
a signalizačnej píšťalky. Signalizačná píšťalka umožňuje v prípade nú-
dze vydať trvalý záchranný alebo výstražný signál v 2 frekvenciách, 
ktorý je výrazne hlasnejší ako ľudský hlas: veľmi hlasná aj v maximál-
nom dosahu. 
Z jedného kusu bez pohyblivých dielov na zabezpečenie trvalo spo-
ľahlivej funkčnosti. Zasunutá v prilbe a vďaka tomu v prípade núdze 
ihneď po ruke. Alternatívne môžete píšťalku upevniť na zväzku kľúčov 
alebo na šnúrke.

Dokonalé „úložné 
miesto“ pre tváro-
vý štít a chrániče 
sluchu
Systém je vytvorený pre tvárový 
štít uvex pheos a vďaka tomu po-
skytuje jedinečné úložné miesto. 
Všetky súčasti sú na prilbe v 
tesnej blízkosti a optimálne vyvá-
žené nad ťažiskom tela. Svalstvo 
na šiji tak nezaťažuje nepotrebná 
hmotnosť. Výsledkom je komfort 
nosenia a maximálna voľnosť 
pohybu. Narážanie hlavou do 
konárov alebo uviaznutie medzi 
konármi je viac minulosťou. Ani pri 
použití úložného miesta (otvorený 
tvárový štít) neobmedzí tvárový 
štít výhľad.

Vysoký 
komfort nosenia
Vďaka mäkkému potnému pásu a 
výstelke otočného kolieska

Dokonalá 
klíma prilby:
Tri variabilné vetracie otvory zaru-
čujú maximálne odvetrávanie. Pri 
nízkych teplotách môžete otvory 
jednoducho zatvoriť zvonka 
pomocou posúvačov.
Odvetrávaním v smere pohybu sa 
zabezpečuje optimálne prúdenie 
vzduchu. 

Obsahom súpravy 
uvex pheos forestry je 
signalizačná píšťalka
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uvex pheos forestry
• súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov v 

lesníctve, pozostáva z ochrannej prilby uvex pheos ABS-B-S_WR, tváro-
vého štítu na použitie v lesníctve uvex pheos a mechanických mušľových 
chráničov sluchu uvex pheos K2P

• oblepená súpravou reflexných nálepiek, vrátane predmontovaného 
popruhu pod bradu a signalizačnej píšťalky

•  spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri 
veľmi nízkych teplotách (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731

• plne integrovaný tvárový štít s kovovou mriežkou s vysokou priepustnos-
ťou (svetla) chráni používateľa pred cudzími telesami a zároveň nebráni 
vo výhľade

•  veľmi kvalitne odizolované ochranné mušle (SNR: 30 dB) dokonale 
dopĺňajú systém a spoľahlivo chránia pred hlukom z reťazových píl a 
krovinorezov

•  tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie, odvetrá-
vanie v smere pohybu

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu 
šírky jednou rukou

uvex pheos ABS
• ochranná prilba z ABS s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbo-

vých mušľových chráničov sluchu a lámp na prilbu uvex
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 

chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
• vysoká bočná tuhosť
• tri variabilné ventilačné otvory na maximálne vetranie
• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska (9760012) s 

potným pásom (9760009)
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

uvex pheos forestry − predmontovaná súprava
Č. pol. 9774236 9774237 9774238
Farba žltá oranžová červená
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál ABS ABS ABS
Norma EN 397, -30 °C, MM EN 397, -30 °C, MM EN 397, -30 °C, MM

EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F
EN 352-3 EN 352-3 EN 352-3

Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks
jednotka
Vonkajší obal kartón á 15 ks kartón á 15 ks kartón á 15 ks

uvex pheos forestry − náhradné diely
Č. pol. Objednávková jednotka
9790210 náhradný kovový tvárový štít ks
2600214 uvex K2P mechanické ks
9760106 náhradný upevňovací popruh pheos ABS ks
9760009 potný pás pheos ABS ks
9790021 4-bodový popruh pod bradu ks
9790146 signalizačná píšťalka ks

uvex pheos ABS B-S-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9772071 9772171 9772271 9772371
Farba biela žltá oranžová červená
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks ks ks ks
jednotka
Vonkajší obal kartón á 24 ks kartón á 24 ks kartón á 24 ks kartón á 24 ks

Ochrana hlavy
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Ďalšie informácie nájdete 
na uvex-safety.com/en/
forestryset (alebo pri 
 zosnímaní QR kódu).

9774236 9774237 9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos alpine
sotva môže existovať rozmanitejšia ochrana hlavy

uvex pheos alpine svojim prispô-
sobeným tvarom integruje požia-
davky z priemyselných odvetví 
(EN 397) a požiadaviek platných 
pre lezecké prilby (EN 12492).

Vysoká 
kompatibilita
Vďaka prednému a bočnému 
otvoru môžete príslušenstvo 
pripevniť veľmi jednoducho.

Všestranné 
použitie
Vďaka spone na okuliare vzadu na 
prilbe je popruh pod bradu podľa 
EN 12492 ukrytý v prilbe a v prí-
pade potreby ho môžete uvoľniť. 
Súčasťou je tiež kožený popruh 
pod bradu podľa EN 397.

Extra 
komfort
Vďaka mäkkému potnému pásu a 
výstelke otočného kolieska.

Spony na upevnenie uzavretých 
okuliarov alebo LED čelových 
lámp s čelovým popruhom.
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uvex pheos alpine so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené
jednotka samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne samostatne v kartóne
Vonkajší obal kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks kartón á 6 ks

Ochrana hlavy
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• multifunkčná prilba na práce vo výškach a záchranné operácie
•  kombinácia vlastností priemyselných ochranných prílb (EN 397) a 

požiadaviek platných pre lezecké prilby (EN 12492)
• ľahká škrupina prilby z ABS poskytuje vysokú úroveň ochrany a odol-

nosti
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora 
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chrá-

ničov sluchu a tvárových štítov
• možnosti pripojenia čelových lámp a uzavretých okuliarov
•  nepretržite otvorené ventilačné otvory
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
• pevne prinitovaný popruh pod bradu (č. pol. 970005) na použitie 

podľa EN 397
•  šesťbodové textilné zavesenie zaisťuje ergonomický tvar a vysoký 

komfort

•  upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na 
plynulú reguláciu šírky

• štandardne sa prilba dodáva s čiernym potným pásom z 
PU (č. pol. 9760009); voliteľne je k dispozícii aj so svet-
lým potným pásom zo syntetickej kože (č. pol. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex airwing B s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex super boss s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9750020 9750120 9750520
Farba biela žltá modrá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex airwing B-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

Ochrana hlavy
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbo-

vých mušľových chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 

chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie

• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu 
(uvex airwing B)

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú regulá-
ciu šírky (uvex airwing B-WR)

• obsahuje potný pás 9760005
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

uvex super boss
• ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbo-

vých mušľových chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 

chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (-20 °C)
• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
• obsahuje potný pás 9790004 
• nastaviteľné postranné vetracie štrbiny
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex airwing B-S s konvenčným upevňovacím popruhom
Č. pol. 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Veľkosť 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex thermo boss
Č. pol. 9754000 9754100 9754300
Farba biela žltá červená
Vyhotovenie s dlhým šiltom s dlhým šiltom s dlhým šiltom
Materiál PC vystužený sklenenými vláknami
Norma EN 397 EN 397 EN 397

+150 °C, 440 V AC +150 °C, 440 V AC +150 °C, 440 V AC
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex airwing B-S-WR so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Farba biela žltá oranžová červená zelená modrá
Vyhotovenie s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom s krátkym šiltom
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Veľkosť 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks kartón á 25 ks

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbo-

vých mušľových chráničov sluchu 
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 

chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie 

pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
• tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie

• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu 
(uvex airwing B-S)

• upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú 
reguláciu šírky (uvex airwing B-S-WR)

• obsahuje potný pás 9760005
• kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

Ochrana hlavy
 uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

uvex thermo boss
• ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových 

mušľových chráničov sluchu a dažďových žliabkov uvex
• škrupina prilby je vyrobená z teplozdorného polykarbonátu a je vhodná 

na použitie v prostrediach s vysokými teplotami
• bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových 

chráničov sluchu
• spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky (440 V, 

striedavý prúd a +150 °C)
• konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu 
• obsahuje potný pás 9790004
• šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický 

tvar a komfort

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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Zimná čiapka uvex Kukla uvex Nátylníkový chránič uvex Chladivý nátylníkový chránič
Č. pol. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Vyhotovenie polyester/flauš polyester/flauš flauš polyester polyester polyester
Farba žiarivá žltá žiarivá oranžová čierna oranžová žltá žltá
Veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks

Papierové čiapky Zimné čiapky
Č. pol. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Vyhotovenie hygienické čiapky pre návštevníkov vyrobené zimná čiapka z zimná čiapka z zimná čiapka z zimná čiapka z 

z mäkkého, pohodlného flaušu bavlny a vlny polyesteru a vlny polyesteru a vlny bavlny a vlny
Farba biela námornícka modrá čierna čierna námornícka modrá
Veľkosť univerzálna veľkosť univerzálna veľkosť S až M L až XL univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka 100 ks ks ks ks ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo

Zimná čiapka uvex 
• zimná čiapka na použitie vo všetkých prilbách uvex
• vonkajší materiál odolný proti vetru a neprepúšťajúci vodu
• reflexný pásik po obvode
• postranná sieťka (v oblasti ucha) zvyšuje schopnosť používateľa vnímať 

okolité prostredie
• hrejivá flaušová podšívka

Kukla uvex
• kukla uvex je ideálnym doplnkom k zimnej čiapke – sklopné zapínanie 

na suchý zips umožňuje plynulé nastavenie veľkosti

Zátylkový chránič uvex  
• zátylkový chránič uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a 

slnečným žiarením
• na použitie so všetkými prilbami uvex
• integrovaná spona na okuliare 9790022 umožňuje pripnúť zátylkový 

chránič vnútri škrupiny prilby uvex pheos

Zátylkový chránič uvex s chladivým efektom
• s jedinečnou funkciou chladenia, chladivý efekt až do 8 hodín, 

ochrana pred slnečným žiarením

9790065
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou 
balenia)

9790076
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)

9790075
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčas-
ťou balenia)

9790086
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)

Papierové čiapky · Zimné čiapky

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Upevňovací popruh pre uvex super Potný pás pre uvex thermo boss
boss a uvex thermo boss a uvex thermo boss

Č. pol. 9790000 9790004
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie plast

s potným pásom
Objednávková ks ks
jednotka

Upevňovací popruh pre IES Potný pás pre
uvex pheos pheos IES 
(nie pre pheos E a pheos alpine)

Č. pol. 9772001 9760007
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie s textil, pena

potným pásom z textilu a so 
sponou na okuliare uvex pheos

Objednávková jednotka ks ks

Upevňovací popruh pre Upevňovací popruh pre
uvex pheos E-WR uvex pheos alpine

Č. pol. 9760012 9760011
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie šesťbodové textilné zavesenie

s potným pásom s potným pásom
Objednávková jednotka ks ks

Konvenčný upevňovací popruh Upevňovací popruh pre uvex pheos
pre uvex pheos a uvex airwing a uvex airwing (nie pre uvex pheos E)

so systémom otočného kolieska
Č. pol. 9760000 9760001
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie šesťbodové textilné zavesenie

s potným pásom s potným pásom
Objednávková jednotka ks ks

Potný pás pre uvex pheos alpine Výstelka otočného kolieska
a pre uvex pheos E-WR

Č. pol. 9760009 9760014
Vyhotovenie PU, koža polyester
Objednávková jednotka ks ks

Upevňovací popruh pre potný pás pre uvex pheos,
uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic,
so systémom otočného kolieska uvex airwing a uvex pheos alpine

Č. pol. 9780001 9760005
Vyhotovenie šesťbodové textilné zavesenie šesťbodové textilné zavesenie

s potným pásom s potným pásom
Objednávková jednotka ks ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo

Príslušenstvo pre uvex super boss a 
uvex thermo boss

Príslušenstvo pre uvex pheos IES

Príslušenstvo pre uvex pheos E-WR a 
uvex pheos alpine

Príslušenstvo pre uvex pheos, 
uvex airwing a uvex 9780 antistatic

9760000

97600119760012

9760001

9780001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005
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Kožené popruhy pod bradu pre uvex pheos
(nie pre pheos IES a pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing,
uvex superboss a uvex thermo boss

Č. pol. 9790005
Vyhotovenie robustné kožené vyhotovenie s plastovými očkami s kovovými nitmi, 

s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka ks

Vetvené popruhy pod bradu Kožené popruhy pod bradu
pre uvex airwing a pheos uvex pheos IES

Č. pol. 9790007 9790035
Vyhotovenie textilný pás s rýchlozapínaním na robustné kožené vyhotovenie s

patentné gombíky, plastovými plastovými háčikmi s kovovými 
očkami a popruhom pod bradu, nitmi, s možnosťou nastavenia
s možnosťou nastavenia dĺžky dĺžky

Objednávková jednotka ks ks

Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre 
uvex pheos alpine), uvex pheos E a uvex 9780 antistatic

Č. pol. 9790021
Vyhotovenie textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky 

a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka ks

Spona na okuliare IES Držiak pera pre uvex pheos 
s posúvačom a uvex pheos E
pre systém uvex pheos IES

Č. pol. 9772002 9790023
Vyhotovenie plast plast
Objednávková jednotka ks ks

Spona na uzavreté okuliare pre uvex pheos/spona
na popruh pod bradu pre uvex pheos alpine

Č. pol. 9790022
Vyhotovenie textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky 

a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka ks

Držiak na vizitky
Č. pol. 9790106
Obsah 10 držiakov + 20 PVC vizitiek
Objednávacia jednotka 10 ks

Taška na prilbu uvex na Súprava zátok
skladovanie a prepravu na utesnenie otvorov
ochranných prílb uvex

Č. pol. 9790071 9790077
Vyhotovenie polyester plast
Objednávková jednotka ks ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo

Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex pheos 
alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, 
uvex super boss a uvex thermo boss

9790035

9790007

9790023

9790022
9790106

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002
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Čelová LED lampa KS-6001-DUO
Č. pol. 9790029 
Vyhotovenie pre prilby uvex pheos
Objednávková jednotka ks

Čelová LED lampa uvex u-cap sport Adaptér na prilbu uvex pheos
Č. pol. 9790064 9790069
Vyhotovenie pre uvex u-cap sport pre čelovú LED lampu uvex u-cap sport na kombinovanie s prilbami uvex pheos

a uvex pheos alpine
Objednávková jednotka ks ks

Čelová LED lampa pheos Lights Čelová LED lampa pheos Lights EX
Č. pol. 9790062 9790063
Vyhotovenie pre prilby uvex pheos pre prilby uvex pheos – ATEX
Objednávková jednotka ks ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo: Lampy na prilby

KS-6001-DUO
• LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými pres-

nými optikami na dištančné a plošné svietenie
• štyri rôzne prevádzkové režimy
• kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť (115 g)
• zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor 
• svetelný tok: do max. 200 lúmenov 
• svietivosť: max. 8 500 luxov
• doba svietenia:  max. 11 hodín
• prevádzková teplota: -20 °C až +60 °C
• nabíjačka je súčasťou balenia
• doba nabíjania: cca 5 hodín
• stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)

Stlačenie tlačidla Režimy Lúmeny Dosah Doba svietenia

Plošné svietenie
normálny 80 5 m 11 h
silný 200 10 m 4 h

Dištančné svetlo
normálny 80 80 m 11 h
silný 160 180 m 5,5 h

Čelová LED lampa u-cap sport · Adaptér na prilbu uvex pheos
• čelová LED lampa s dvoma samostatnými reflektor-

mi na dištančné a plošné svietenie
• dva rôzne prevádzkové režimy
• kompaktná konštrukcia, pri veľmi nízkej hmotnosti 

(55 g bez batérií)
• zdroj prúdu: 3 x batéria AAA (nie sú súčasťou 

balenia)
• svetelný tok: do max. 190 lúmenov
• svietivosť: cca 4 000 luxov
• doba svietenia: max. 150 hodín
• prevádzková teplota: -20 °C až +45 °C
• stupeň ochrany IP 66 (úplná ochrana pred prachom 

a intenzívne striekajúcou vodou)

Stlačenie tlačidla 1 s Režimy Lúmeny Dosah Doba svietenia

Dištančné svetlo
stredný 40 80 m 70 h
vysoký 100 110 m 30 h
nízky 5 10 m 150 h

Plošné svietenie
vysoký 30 7 m 80 h
nízky 10 3 m 150 h

  Všetky LED lampy na prilby od 
spoločnosti uvex sa dajú osadiť 
do predného otvoru prílb uvex 
pheos, uvex pheos alpine a uvex 
9780 antistatic.

Čelová lampa uvex pheos Lights · pheos Lights EX 
• LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými reflek-

tormi na bodové a plošné svietenie
• štyri rôzne prevádzkové režimy
• kompaktná konštrukcia, veľmi nízka hmotnosť 

(80 g), extrémne robustná
• zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
• svetelný tok: do max. 115 lúmenov
• svietivosť: max. 6 500 luxov 
• doba svietenia: max. 11 hodín
• prevádzková teplota: -20°C až +50 °C
• nabíjací adaptér je súčasťou balenia

• doba nabíjania: cca 4,5 hodiny
• stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné) 
• 9790063: Certifikácia ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Stlačenie tlačidla Režimy Lúmeny Dosah Doba svietenia

Plošné svietenie
nízky 55 5 m 11 h
vysoký 115 10 m 5,5 h

Dištančné svetlo
nízky 55 50 m 11 h
vysoký 115 100 m 5,5 h

9790062
9790063

9790064

9790069

9790029
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Suprabeam V3air rechargeable
Č. pol. 9790213
Vyhotovenie s čelovým popruhom; s položkou 9790214 pre všetky prilby uvex
Objednávková jednotka ks

Univerzálny silikónový popruh
Č. pol. 9790214
Vyhotovenie pre V3air rechargeable
Objednávková jednotka ks

Ochrana hlavy
Príslušenstvo: Lampy na prilby

Suprabeam V3air rechargeable
• čelová LED lampa s posuvným ohniskom na 

dištančné a plošné svietenie
• plynulé znižovanie jasu 180 až 8 lúmenov
• dva rôzne prevádzkové režimy
• robustná konštrukcia s nízkou hmotnosťou 

(148 g), hmotnosť vyvážená akumulátorom na 
zadnej strane

• zdroj prúdu: 1,4 Ah lítium-polymérový aku-
mulátor

• svetelný tok: do max. 320 lúmenov
• doba svietenia: max. 100 hodín
• prevádzková teplota: -30 °C až +60 °C
• stupeň ochrany IP X4 (ochrana pred strieka-

júcou vodou
• veľmi dobre nastaviteľný uhol: diaľkové osvet-

lenie alebo osvetlenie priamo pred používate-
ľom zo všetkých smerov)

• dosah do 210 metrov

Univerzálny silikónový popruh pre Suprabeam V3air 
 rechargeable
• na upevnenie na všetkých ochranných prilbách uvex
• zabraňuje zošmyknutiu lampy z prilby 

9790213

9790214
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Tvárové štíty a ochrana tváre
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Zorníky tvárových štítov, označenie a normy
Na každú požiadavku správne riešenie

Polykarbonátové zorníky s povrchovou 
úpravou uvex supravision excellence
Polykarbonát disponuje vysokou vrubovou húževnatosťou. Zorníky 
s povrchovou úpravou sú odolné proti zahmlievaniu na vnútornej 
strane, proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť 
proti zahmlievaniu pritom zostáva zachovaná trvalo. Zorníky sa vďaka 
čistiacemu nanoefektu mimoriadne dobre čistia a sú menej náchylné 
na znečistenie.

Acetylcelulózové zorníky
Štíty na ochranu tváre z acetylcelulózy sú najvhodnejšie na ochranu 
pred chemikáliami.

Nylonové mriežky
Sú ľahké a nevodivé. Sú veľmi fl exibilné a odolné a často sa preto pou-
žívajú v poľnohospodárstve a lesníctve.

Sieťové mriežky z ušľachtilej ocele
Sú robustné a mimoriadne stabilné, s dlhou životnosťou. Mriežky z 
ušľachtilej ocele poskytujú vyššiu priepustnosť svetla ako nylonové 
mriežky a používajú sa pri hrubších prácach v poľnohospodárstve a 
lesníctve.

Označenie 
nosnej kostry

Označenie 
ochranných skiel

Označenie podľa EN 166

Podrobný opis 
označenia nosnej 
kostry a ochranných 
skiel nájdete na 
strane 17 

EN 166 – Osobné prostriedky na ochranu očí
Európska norma EN 166 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí vo všeobecnosti. Tvárové štíty sa podľa EN 166 skladajú 
z nosnej kostry a ochranného skla.

Stručný prehľad noriem
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Označenie a normy

EN 170 – ultrafialový ochranný filter
Norma EN 170 defi nuje stupne ochrany a požiadavky na priepustnosť 
pre fi ltre proti ultrafi alovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich 
produktové požiadavky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafi alového svetla 
na šošovky oka môžu stratiť transparentnosť. To môže mať za následok 

poškodenia alebo stratu zraku. Zorníky tvárových štítov preto podľa 
normy EN 170 spĺňajú výkonnostné požiadavky, ktoré oko chránia pri 
nebezpečných prácach pred ultrafi alovým žiarením.

GS-ET 29
Pri prácach na elektrických zariadeniach a prevádzkových prostried-
koch pod napätím sa musí vyhodnotiť nebezpečenstvo rušivého 
elektrického oblúka. Rušivé elektrické oblúky sú spravidla spôsobené 
skratom medzi elektrickými vodičmi.
Princíp skúšky GS-ET 29 je dodatočná požiadavka na skúšanie a 
certifi káciu ochrany tváre elektrikárov. Ide o produkt kategórie 3, čo 

znamená, že existuje nebezpečenstvo ujmy na draví a ohrozenia života. 
Vzhľadom na rôzne intenzity rušivého elektrického oblúka je z certifi ko-
vaných výrobkov zrejmé, či sú vhodné na príslušné použitie. Rozlišujú 
sa dve triedy, trieda 1 – do 4 kA a trieda 2 – do 7 kA. 

EN 1731 – ochrana tváre z pletiva
Európska norma EN 1731 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky 
na ochranu očí a tváre z pletiva. Tvárové štíty sa podľa EN 1731 skladajú 
z nosnej kostry a ochranného skla.

Technické informácie na nosnej kostre a na ochrannom skle sa v súlade 
s EN 1731 uvádzajú v nasledujúcom poradí:
• identifi kačná značka výrobcu
• číslo európskej normy
• symbol mechanickej pevnosti

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi Priepustnosť denného svetla > 50 % a < 75 %*

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi do 4 kA Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi do 7 kA

Priepustnosť denného svetla ≥ 75 % Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi

Značka podľa GS-ET 29

Mechanická pevnosť

Bez Minimálna pevnosť (len filter)

S Zvýšená pevnosť (len filter)

F Nárazu nízkou energiou (45 m/s)

B Náraz strednou energiou (120 m/s)

A Náraz vysokou energiou (190 m/s)

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

Predtým Po zásahu rušivý elektrickým 
oblúkom 7 kA

8 1 0 8 2 1
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Inovatívny systém ochrany tváre. 
Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôsobili anatómii 
ľudského tela. Ťažisko zostáva vyvážené v strede tela, čo 
podporuje prirodzené držanie tela. Štíhly dizajn zabez-
pečuje optimálnu voľnosť pohybu, robustný tvárový štít z 
polykarbonátu zabezpečuje jasný výhľad. 

Vďaka technológii povrchovej úpravy uvex je sklo na 
vnútornej strane chránené proti zahmlievaniu, na vonkajšej 
strane je extrémne odolné proti poškrabaniu a chemikáliám. 
Uvex UV400 poskytuje maximálnu možnú ochranu pred 
UV žiarením. Vďaka širokému sortimentu príslušenstva sa 
multifunkčný systém prispôsobí svojim oblastiam použitia a 
je použiteľný všestranne.

Merateľne väčšie odľahčenie pri ochrane tváre
uvex i-gonomics defi nuje komfort nosenia úplne novým spôsobom: Inovatívny systém výrobkov presvedčí ergonomickým 
tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi klimatickými vlastnosťami. Pre ochranu tváre to znamená príjemné nosenie a
optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.

uvex pheos faceguard

uvex i-gonomics
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Výpočet indexu reliéfu:
Index reliéfu sa vypočíta z priemernej 
hodnoty troch hodnôt indexov (IW) pre 
silu, hmotnosť a klímu – a má hodnotu 
0 (= neprimeraná) až 5 (= optimálna).

Viac informácií 
o uvex i-gonomics 
Produktový systém.

Meracia metóda:
Určenie torzného momentu v 
oblasti krku* 

Výsledok merania:
Torzný moment = 0,4 Nm (IW 4,0)

Uvoľnenie hlavy a krku, znížená 
únava

Meracia metóda:
testovanie referenčnej hodnoty 
uvex „AntiFog“

Výsledok merania:
AntiFog Performance = 29 bodov 
(IW 4,8)

Výhľad bez zahmlievania aj pri 
extrémnej klíme

Meracia metóda:
Váženie ochrany tváre bez chráničov sluchu

Výsledok merania:
Hmotnosť výrobku = 391 g (IW 3,9)

Príjemné nosenie, vyššia výkonnosť

4,23
Index reliéfu

Sila 4,0 

Hmotnosť 3,9 

Klíma 4,8

20°

0
0,8 Nm

5
0,3 Nm

4,0

0
0 pt

5
30 pt

4,8

0
700 g

5
300 g

3,9
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uvex pheos uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 2
Č. pol. 9906002 9906005 9906007
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s mechanickými ramienkami klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2
s mechanickými ramienkami s mechanickými ramienkami

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Nosná kostra čierna čierna čierna

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník PC bez farby, UV 400 PC bez farby, UV 400 PC modrá, UV 400

2C − 1,2 W 1 B 9 KN CE 2C − 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C − 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka ks, balené samostatne v plastovom vrecku ks, balené samostatne v plastovom vrecku ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal kartón á 24 ks kartón á 24 ks kartón á 14 ks
Náhradné sklo 9906013, balené samostatne v plastovom vrecku 9906012, balené samostatne v plastovom vrecku 9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic
Č. pol. 9906003 9906006 9906008
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s magnetickými ramienkami klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2
s magnetickými ramienkami s magnetickými ramienkami

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Nosná kostra čierna čierna čierna

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník PC bez farby, UV 400 PC bez farby, UV 400 PC modrá, UV 400

2C − 1,2 W 1 B 9 KN CE 2C − 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C − 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka ks, balené samostatne v plastovom vrecku ks, balené samostatne v plastovom vrecku ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal kartón á 20 ks kartón á 20 ks kartón á 14 ks
Náhradné sklo 9906013, balené samostatne v plastovom vrecku 9906012, balené samostatne v plastovom vrecku 9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

Tvárové štíty a ochrana tváre
 Systém tvárového štítu uvex pheos

Bežný
systém na prilbu

Systém na 
prilbu pheosDokonalé „úložné miesto“ pre tvárový štít a chrániče 

sluchu
Ak tvárový štít nepotrebujete, môžete ho zaistiť nad škrupinou prilby, chrániče sluchu 
môžete sklopiť dozadu do úložného miesta. Všetky súčasti sú na prilbe v tesnej blízkosti 
a optimálne vyvážené nad ťažiskom tela. Svalstvo na šiji tak nezaťažuje nepotrebná 
hmotnosť. Výsledkom je komfort nosenia a maximálna voľnosť pohybu.

Spoľahlivá ochrana tváre
Tvárový štít odolný proti zahmlievaniu a poškrabaniu z kvalitného polykarbonátu zodpo-
vedá opticky najvyššej triede akosti. Tvárový štít dokonale dopĺňa prilbu: Transparentný 
kryt liaty vstrekovaním chráni pred preniknutím častíc na vnútornú stranu tvárového štítu. 

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006

9906008
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Tvárové štíty a ochrana tváre
Systém tvárového štítu uvex pheos

Systém magnetických a mechanických zámkov
Všetky tvárové štíty sú predmontované s adaptérom na prilbu. Zaistí sa do bočného 
otvoru prilby a ostane tam trvalo pripevnený. 

V prípade systému magnetických zámkov môžete nadstavbové prvky, tvárový štít a muš-
ľové chrániče sluchu kedykoľvek odmontovať. Tvárový štít sa uvoľní na bočnom systéme 
zámku po jednom kliknutí. Pri opätovnej montáži sa prvky znovu zaistia automaticky. 
Prilbu pri tom pre vaše pohodlie môžete mať na hlave. 

V prípade systému mechanických zámkov môžete mušľové chrániče sluchu kedykoľvek 
demontovať pomocou bajonetového uzáveru. Mechanický tvárový štít zostane trvalo 
pripevnený na prilbe. 

Tvárový štít uvex pheos
• polykarbonátové tvárové štíty s technológiou povrchovej úpravy uvex 

supravision excellence
• tvárový štít je odolný proti zahmlievaniu na vnútornej strane, extrémne 

odolný proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť 
proti zahmlievaniu pritom ostáva trvalo zachovaná

• dobré čistenie vďaka čistiacemu nanoefektu
• dostupné s dvomi variantmi upevnenia: mechanické ramienka alebo 

samozaisťovací systém magnetických zámkov
• tvárové štíty 9906002 a 9906003 sú kombinovateľné s priemy-

selnými ochrannými prilbami:
- uvex pheos B-S-WR 
- uvex pheos E-S-WR
-  ochranná prilba na práce vo výškach uvex pheos alpine (je potrebný 

adaptér na tvárový štít č. pol. 9790067)

• tvárové štíty uvex pheos SLB 1 (9906005 a 9906006) a uvex pheos 
SLB 2 (9906007 a 9906008) sú kombinovateľné výlučne s priemysel-
nými ochrannými prilbami uvex pheos E-S-WR

• možnosť výmeny skiel
• spĺňa normy EN 166 a EN 170
• označenie v súlade s oblasťami použitia 3 (tekutiny) a 9 (roztavený kov 

a horúce pevné látky)
• tvárové štíty uvex pheos SLB 1 certifi kované ako tvárový štít na ochra-

nu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 1 (4 kA) podľa normy 
GS-ET 29

• tvárové štíty uvex pheos SLB 2 certifi kované ako tvárový štít na 
ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 2 (7 kA) podľa 
normy GS-ET 29

• možnosti kombinovania nájdete na nasledujúcej strane (strana 128)

Systém
magnetických zámkov pre tvárový štít a 
mušľové chrániče sluchu

Systém
mechanických zámkov pre tvárový štít a 
mušľové chrániče sluchu
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Adaptér na tvárový štít
Č. pol. 9790067
Vyhotovenie na kombinovanie s ochrannou prilbou na práce vo výškach

uvex pheos alpine, na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela 
tvárového štítu (Tvárový štít nie je súčasťou balenia)

Objednávková jednotka ks, balené samostatne v plastovom vrecku

Adaptér na prilbu magnetický
Č. pol.  9790078
Vyhotovenie adaptér na prilbu pri používaní mušľových chráničov sluchu

uvex pheos K2H magnet (2600215) bez tvárového štítu, 
vyžaduje sa len vtedy, keď sa tvárový štít nepoužíva

Objednávková jednotka pár, balené párovo v plastovom vrecku

Ochrana pred slnkom/dažďom
Č. pol. 9790074
Vyhotovenie na ochranu pred slnkom a dažďom, na nasadenie na vnútornú stranu

krytu čela tvárového štítu, nedá sa kombinovať s tvárovými štítmi
uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2

Objednávková jednotka ks, balené samostatne v plastovom vrecku

Textilné vrecko na tvárové štíty
Č. pol. 9954362
Vyhotovenie vrecko na úschovu a prepravu tvárových štítov

a prílb uvex, čierna
Objednávková jednotka ks, vždy voľne

Tvárové štíty a ochrana tváre
Systém tvárového štítu uvex pheos − možnosti kombinovania a príslušenstvo

Príslušenstvo pre systém tvárových štítov 
uvex pheos

Možnosti kombinovania tvárových štítov uvex pheos

Č. pol. Rám štítu Tvárový štít Ochrana Vhodné prilby Mušľové chrániče sluchu

9906002 Mechanický Polykarbonát, bez 
farby

Mechanické 
vplyvy 
(napr. iskry, 
úlomky)

Všetky prilby uvex 
pheos s krátkym 
šiltom

uvex pheos alpine 
(s adaptérom 
na tvárový štít 
9790067)

2600214

9906003 Magnetický Polykarbonát, bez 
farby

Mechanické 
vplyvy 
(napr. iskry, 
úlomky)

2600215

9906005 Mechanický Polykarbonát, bez 
farby s fi ltrom 
na pohlcovanie 
ultrafi alového 
žiarenia

Elektrickými 
rušivé
oblúky do 4 kA 
(kiloampéry)

uvex pheos 
E-S-WR

2600214

9906006 Magnetický Polykarbonát, bez 
farby s fi ltrom 
na pohlcovanie 
ultrafi alového 
žiarenia

Elektrickými 
rušivé
oblúky do 4 kA 
(kiloampéry)

2600215

9906007 Mechanický Polykarbonát, 
modrá s fi ltrom na 
pohlcovanie ultra-
fi alového žiarenia 
a chráničom brady

Elektrické rušivé
oblúky do 7 kA 
(kiloampéry)

2600214

9906008 Magnetický Polykarbonát, 
modrá s fi ltrom na 
pohlcovanie ultra-
fi alového žiarenia 
a chráničom brady

Elektrické rušivé
oblúky do 7 kA 
(kiloampéry)

2600215

9790067

9790074

9954362

9790078
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Sklo tvárového štítu 9790
Č. pol. 9790048
Vyhotovenie bez povrchovej úpravy

klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 
montuje sa na upínací rám prilby 9790047

Norma EN 166, EN 170, GS-ET 29
Sklo PC bez farby, UV 400

2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Objednávková ks, balené samostatne v plastovom vrecku
jednotka
Vonkajší obal kartón á 100 ks

Upínací rám prilby pre tvárový štít 9790 Adaptér na tvárový štít 9790
Č. pol. 9790047 9924010
Vyhotovenie upínací rám prilby pre adaptér na montáž tvárového štítu bez

tvárový štít 9790 (9790048) prilbových mušľových chráničov sluchu
Nosná kostra čierna

W 166 3 8-1 9 B CE 0196
Objednávková ks, balené samostatne ks, balené samostatne
jednotka v plastovom vrecku v plastovom vrecku
Vonkajší obal kartón á 90 ks kartón á 500 ks

9725 9726
Č. pol. 9725514 9726014
Vyhotovenie acetylcelulózové sklo polykarbonátové sklo

s úpravou proti zahmlievaniu bez povrchovej úpravy
na vnútornej strane
hrúbka materiálu: 1 mm hrúbka materiálu: 1 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Nosná kostra čierna čierna

W 166 3-F CE W 166 3-B CE
Sklo CA bez farby, UV 380 PC bez farby, UV 400

2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 B CE
Objednávková ks, balené samostatne ks, balené samostatne
jednotka v plastovom vrecku v plastovom vrecku
Vonkajší obal kartón á 20 ks kartón á 20 ks
Náhradné sklo 9050517 9723017

Tvárové štíty a ochrana tváre
9790 · 9725 · 9726 · Tvárový štít na práce v lesníctve

uvex 9725 · uvex 9726
• polykarbonátové a acetylcelulózové tvárové štíty s adaptérmi na 

montáž do bočných otvorov prilby
• jednoduchá výmena skiel
• kombinácia s mušľovými chráničmi sluchu nie je možná
• vhodné pre prilby uvex airwing a uvex superboss

  Prilba nie je súčasťou balenia!

Tvárový štít uvex pheos na práce 
v lesníctve
• tvárový štít s mriežkou z kovu na práce v lesníctve
• hodí sa pre prilbu uvex pheos ABS 
• označenie tvárového štítu: W EN 1731:2006-F

Ďalšie informácie nájdete na stranách 110/111.

 uvex 9790
• tvárový štít z robustného polykarbonátu pre priemyselné ochran-

né prilby uvex airwing, pheos a prilbové mušľové chrániče sluchu 
uvex 3200H, K1H a K2H

• elektrikári musia používať vhodnú elektroizolačnú prilbu a nevodivé 
prilbové mušľové chrániče sluchu

• sklo, upínacie rámy prilby a adaptér sa musia objednávať ako samo-
statné diely

• na kombinovanie s prilbou a tvárovým štítom (bez prilbových 
mušľových chráničov sluchu) sú potrebné prídavné adaptéry 
(č. pol. 9924010)

  Prilba, upínací rám prilby a mušľové chrániče na ochranu sluchu nie sú 
súčasťou balenia.

9790047

9790048

9924010

9725514
9726014
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Prehľad výhod uvex pheos faceguard:
•  kompletne predmontovaný systém ochrany tváre – kedykoľvek použiteľný
• široké zorné pole s najvyššou optickou triedou akosti
•  robustný polykarbonátový tvárový štít s povrchovou úpravou odolnou proti

zahmlievaniu a poškrabaniu uvex supravision excellence
•  nízka hmotnosť, štíhly dizajn a optimálne ťažisko na odľahčenie chrbtice
• rozšíriteľný systém vďaka vysokej miere modulárnosti
• vymeniteľné jednotlivé diely
• komfort nosenia aj pri používaní okuliarov a masiek na ochranu dýchacích orgánov

uvex pheos faceguard
Systém ochrany tváre

Inovatívna ochrana tváre bez prilby. Systém sa skladá z 
výškovo a šírkovo nastaviteľného hlavového držiaka, ako aj 
kvalitného polykarbonátového tvárového štítu. Tvárový štít 
poskytuje vďaka technológii povrchovej úpravy uvex výhľad 
do diaľky bez zahmlievania a môže sa plynulo zaaretovať. 
Mušľové chrániče sluchu sa vďaka otočnému mechanizmu 
namontujú a odmontujú rýchlo. Tak môžete multifunkčný 
systém primerane prispôsobiť podľa vašich potrieb.

Ďalšie informácie nájdete na 
uvex-safety.com/en/pheosfaceguard 
(alebo zosnímaním QR kódu).

Prehľad pre multifunkčný systém uvex

Upevňovací popruh a 
potný pás
Príjemne sa prispôsobí 
tvaru hlavy

Demontovateľné
mušľové chrá-
niče sluchu
Na dodatočnú 
ochranu

Nastavenie veľkosti pomocou sys-
tému otočného kolieska so širokou 
oporou krku
Plynulé regulovanie šírky pomocou 
systému otočného kolieska jednou 
rukou na individuálne prispôsobenie 
a komfort.
Na hlavy s veľkosťou 52 až 64

Tvárový štít z robustného polykarbonátu
Vonkajšia strana odolná proti poškriabaniu
Vnútorná strana odolná proti zahmlievaniu 
ochrana pred UV 400

Individuálne nastavenie výšky 
systému na individuálny ergonomický tvar

Plynulo aretova-
teľný tvárový štít
Možnosť výmeny 
skiel

Ťažisko v strede hlavy
Uvoľnenie svalstva na 
šiji a chrbtice
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uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu
Č. pol. 9790211 9790212
Vyhotovenie predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, 

polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence, polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence, 
bez chráničov sluchu s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 99

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352
Nosná kostra W 166 39B CE W 166 39B CE 
Sklo PC bez farby, UV 400 PC bez farby, UV 400

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka ks, balené samostatne v kartóne ks, balené samostatne v kartóne

Náhradný upevňovací popruh Náhradný potný pás Náhradné zorník pre tvárový štít Ochrana proti slnku Mušľové chrániče sluchu K1P
Č. pol. 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216
Vyhotovenie plastový upevňovací popruh textil polykarbonátové sklo na ochranu pred slnkom a dažďom mušľové chrániče sluchu pre

pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm uvex supravision excellence nasúvanie na tvárový štít uvex pheos faceguard SNR 28 dB
povrchová úprava

Objednávková ks, balené samostatne ks, balené samostatne ks, balené samostatne ks, balené samostatne pár, balené párovo v kartóne
jednotka v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku v plastovom vrecku

Vedeli ste, že naša krčná chrbtica je už pri uhle sklonu 0 stupňov vystavená zaťaženiu 
zodpovedajúcemu štyrom až piatim kilogramom? Čím väčší je sklon, čo je častým prípa-
dom v remeselníckych povolaniach, tým je zaťaženie vyššie. 
Viac sa dozviete na našom špecializovanom blogu uvex na uvex-safety.com/blog

Konštrukcia na ochranu tváre a krčnej chrbtice
Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôsobili anatómii ľudského tela. Systém na 
ochranu tváre je vyvážený v strede hlavy. Vďaka nízkej hmotnosti a optimálnemu 
ťažisku, ktoré podporuje prirodzené držanie hlavy, sa minimalizuje preťaženie krčnej 
chrbtice a chrbta. Štíhly dizajn a široké zorné pole prispievajú k podpore prirodzeného 
držania krčnej chrbtice. 

uvex pheos faceguard
Systém ochrany tváre

Príslušenstvo

9906013 26002169790074

9790211 9790212
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Ochrana tváre 9705 Ochrana tváre 9706 Ochrana tváre 9707 Ochrana tváre 9708
Č. pol. 9705014 9706514 9707014 9708514
Vyhotovenie bez povrchovej úpravy s úpravou proti zahmlievaniu bez povrchovej úpravy s úpravou proti zahmlievaniu

na vnútornej strane na vnútornej strane
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Nosná kostra čierna čierna čierna čierna

W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE
Sklo CA bez farby, UV 380 CA bez farby, UV 380 CA bez farby, UV 380 CA bez farby, UV 380

2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE
Objednávková ks, balené samostatne v plastovom vrecku
jednotka
Vonkajší obal kartón á 15 ks kartón á 15 ks kartón á 10 ks kartón á 10 ks
Náhradné sklo 9060017 9050517 9060017 9050517

uvex ultrasonic
Č. pol. 9302510
Vyhotovenie uvex supravision extreme

obmedzená ventilácia
Norma EN 166, EN 170
Nosná kostra modrá, sivá

W 166 34 B CE
Sklo PC, bez farby

UV 400
2C-1,2 W 1 B KN CE

Objednávacia jednotka 4 ks

uvex ultravision
Č. pol. 9301544
Vyhotovenie s úpravou proti zahmlievaniu

na vnútornej strane
Norma EN 166, EN 170
Nosná kostra sivá transparentná

W 166 34 F CE
Sklo CA bez farby, UV 380

2-1,2 W 1 FN CE
Objednávacia jednotka 4 ks

Tvárové štíty a ochrana tváre
Ochrana tváre · Uzavreté okuliare

uvex 9705 · uvex 9706
• tvárové štíty z acetylcelulózového skla s 

integrovaným krytom čela
• jednoduchá výmena skiel
• kombinácia s ochrannými prilbami nie je 

možná
• plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania 

dohora
• komfortná možnosť nastavenia na príslušnú 

veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

uvex 9707 · uvex 9708
• tvárový štít z acetylcelulózového skla s integ-

rovaným krytom čela a prídavnou čiapkou na 
hlavu z nárazuvzdorného polystyrénu

• jednoduchá výmena skiel
• plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania 

dohora
• komfortná možnosť nastavenia na príslušnú 

veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

Uzavreté okuliare uvex s 
držiakom na prilbu

  Prilba a mušľové chrániče nie sú súčasťou 
balenia!

  Na montáž uzavretých okuliarov bez mušľo-
vých chráničov sluchu sú potrebné prídavné 
adaptéry: Č. pol. 9924010

9705014 9707014

9706514 9708514

9301544

9302510
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Príslušenstvo
uvex pheos 

9760000 Konvenčný upevňovací popruh

9760001 Upevňovací popruh s otočným kolieskom 

9760011 Upevňovací popruh pheos alpine

9760012 Upevňovací popruh uvex pheos E-WR 

9772001 Upevňovací popruh IES 

9780001 Upevňovací popruh antistatický s otočným kolieskom

9760009 Potný pás uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR

9760007 Potný pás IES

9760005 Potný pás, béžová

9790035 Kožený popruh pod bradu IES

9790005 Kožený popruh pod bradu 

9790021 Vetvené popruhy pod bradu

9790023 Držiak pera 

9772002 Spona na okuliare IES

9790022 Spona na uzavreté okuliare

9790065 Zimná čiapka, žltá 

9790066 Kukla

9790068 Zimná čiapka, oranžová

9790075 Nátylníkový chránič, oranžová

9790076 Nátylníkový chránič, žltá 

9790086 Chladivý nátylníkový chránič

9790106 Držiak na vizitky

9906002  Tvárový štít uvex pheos9906003
9906005  Tvárový štít uvex pheos SLB19906006
9906007  Tvárový štít uvex pheos SLB29906008

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

9790062 Čelová LED lampa pheos Lights

9790063 Čelová LED lampa pheos Lights EX

9790029 Čelová LED lampa KS-6001 Duo 

9790213 Suprabeam V3air rechargeable

9790064 Čelová LED  lampa u-cap sport 

9790069 Adaptér na prilbu uvex pheos

■  Súčasť štandardnej dodávky ■ Kompatibilita – Nekompatibilita
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Príslušenstvo
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 Konvenčný upevňovací popruh

9760001 Upevňovací popruh s otočným kolieskom

9790000 Upevňovací popruh pre uvex super boss/uvex thermo boss

9760005 Potný pás, béžová

9790004 Potný pás pre uvex super boss/uvex thermo boss

9790005 Kožený popruh pod bradu

9790007 Vetvené popruhy pod bradu

9790065 Zimná čiapka, žltá

9790066 Kukla

9790068 Zimná čiapka, oranžová

9790075 Nátylníkový chránič, oranžová

9790076 Nátylníkový chránič, žltá

9790086 Chladivý nátylníkový chránič

9790047 Upínací rám prilby uvex 9790

9790048 Sklo uvex 9790

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

■  Súčasť štandardnej dodávky ■ Kompatibilita – Nekompatibilita
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Ochrana hlavy v súlade s vašou podnikovou identitou
Individuálna ochrana hlavy

Tampónová potlač na prilbe
(1 až 5 farby)

Miesta na potlač na príklade modelu uvex pheos.

Aké sú vaše požiadavky na individuálny vzhľad?
Radi vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa technických možností individualizácie 
našich ochranných prilieb.

Výšivky a potlač
Miesta, na ktoré možno umiestniť výšivky, na príklade modelu 
uvex u-cap sport. 

Platia nasledujúce rámcové podmienky:
• minimálna objednávka 25 kusov
• doobjednané množstvo: 25 kusov
• počet farieb, ktoré môže obsahovať výšivka: do 14
• textilná čiapka so šiltom v špeciálnej farbe: od 1 000 kusov
• vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s vektorovou grafi kou 

(.ps, .ai) a súboru s obrázkom (.jpg, .pdf)

Individualizácia na prilbe uvex pheos, uvex airwing, 
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Špeciálna farba Od 300 kusov s príplatkom 
Od 600 kusov bez dodatočných 
nákladov

Od 600 kusov 
bez dodatočných 
nákladov

Nový variant:

-  Existujúca farba ako variant pre 
elektrikárov alebo chemikov

Od 300 kusov

-  Existujúca farba so skráteným 
šiltom

Od 100 kusov

-  Existujúca prilba, iný upevňovací 
popruh, s popruhom pod bradu

Od 25 kusov

Vylepšenie:  potlač, nálepka, súprava 
reflexných prvkov

Od 25 kusov 
Doobjednané množstvo: 25 kusov

Individualizácia čiapok proti nárazom

Špeciálna farba Od 1 000 kusov

Nový variant:

 - S existujúcou farbou Od 600 kusov

Vylepšenie: výšivka, potlač Od 25 kusov

Spoločnosť uvex vám dáva možnosť prispôsobiť všetky prilby uvex a čiapky proti 
nárazom tak, aby ochranné pracovné prostriedky vašich zamestnancov zodpovedali 
špecifi káciám vašej podnikovej identity. 

V prípade záujmu sa kedykoľvek obráťte na servisné centrum uvex.
Tel. +49 911 9736-0 · E-mail: Individualisierung@uvex.de
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uvex u-cap sport
Zaručená ochrana hlavy so športovým vzhľadom

Integrované prvky na tlmenie 
nárazov s voštinovou kon-
štrukciou
Špeciálne vyvinutá nosná vošti-
nová konštrukcia tejto prilby 
s integrovanými prvkami na 
tlmenie nárazov zaisťuje úplnú 
ochranu podľa EN 812. 

Čelová LED lampa uvex u-cap sport s magne-
tickým upevnením
• jednoduchá manipulácia: Magnetické upevnenie 

umožňuje jednoduché upevnenie a odstránenie 
pri použití s modelom u-cap sport

• lampu možno otáčať viacerými smermi pomo-
cou kĺbu, vďaka čomu je zaručené optimálne 
 osvetlenie

• možnosť prepínania medzi rôznymi úrovňami 
osvetlenia

Plynulé nastavenie
Model uvex u-cap sport 
sa dá pomocou sklopného 
zapínania na suchý zips 
rýchlo a spoľahlivo nasadiť 
na hlavu a zafi xovať. 

Spoľahlivá ochrana, ktorá vyzerá dobre: uvex u-cap sport je inovatívna čiapka 
proti nárazom s dizajnom bejzbalky podľa EN 812. Ergonomicky tvarovaná tvrdá 
škrupina s integrovanými tlmiacimi prvkami zaisťuje bezpečnosť a optimálny 
komfort nosenia. Aby ste mohli zjednotiť vzhľad svojho tímu, je tento model k 
dispozícii aj ako štandardná textilná čiapka pre zamestnancov pracujúcich v 
prostrediach bez povinnej ochrannej čiapky.

Flexibilita vďaka 
dizajnu Armadillo

Dizajn Armadillo modelu uvex u-cap sport 
poskytuje dodatočnú fl exibilitu a ergono-

micky sa prispôsobuje rôznym tvarom a 
veľkostiam hláv. 

Predĺžený výrez na uši uľahčuje nosenie 
mušľových chráničov sluchu.
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uvex u-cap sport
Č. pol. 9794409 9794403 9794404 9794442 9794422 9794424
Vyhotovenie s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, 

tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Farba čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks

Č. pol. 9794400 9794401 9794402 9794443 9794423 9794425
Vyhotovenie s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny s dlhým šiltom (7 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, 

tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Farba čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks

Upevňovací popruh uvex u-cap sport
Č. pol. 9794415
Vyhotovenie mäkký, pohodlný upevňovací popruh zo sieťovanej tkaniny na

vyšší komfort nosenia v čiapkach proti nárazom uvex u-cap sport
Norma EN 812
Farba čierna
Veľkosť univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka ks
Vonkajší obal kartón á 60 ks

Bejzbalka
Č. pol. 9794110 9794111
Vyhotovenie s dlhým šiltom (7 cm), s krátkym šiltom (4 cm),

bez tvrdej škrupiny bez tvrdej škrupiny
Farba čierna čierna
Veľkosť 55 až 63 cm 55 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks

uvex u-cap sport
Široký sortiment pre mnohé oblasti použitia

uvex u-cap sport 

Upevňovací popruh uvex u-cap sport Bejzbalka

LED lampa uvex u-cap sport 
na všetky čiapky so šiltom u-cap sport 
Varianty sú k dispozícii na strane 119.

9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425

9794110

9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424

9794415
9794111
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uvex u-cap sport
Č. pol. 9794407 9794408
Vyhotovenie s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS,

textilnou čiapkou z bavlny
Norma EN 812 EN 812
Farba námornícka modrá námornícka modrá
Veľkosť 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks

uvex u-cap sport vent
Č. pol. 9794430 9794420 9794421
Vyhotovenie s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, 

textilnou čiapkou z bavlny a sieťovinovou tkaninou
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Farba čierna čierna čierna
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks

Č. pol. 9794444 9794416 9794417
Vyhotovenie s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny,

tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny a sieťovinová tkanina
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Farba čierna čierna čierna
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz
Č. pol. 9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491
Vyhotovenie s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny v reflexných farbách, v súlade s požiadavkami podľa EN 471, 

čo zvyšuje viditeľnosť a bezpečnosť používateľa
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Farba žiarivá žltá žiarivá žltá žiarivá žltá žiarivá oranžová žiarivá oranžová žiarivá oranžová
Veľkosť 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka ks ks ks ks ks ks
Vonkajší obal kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks kartón á 60 ks

uvex u-cap
uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport hi-viz

LED lampa uvex u-cap sport 
na všetky čiapky so šiltom u-cap sport 
Varianty sú k dispozícii na strane 119.

9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794490
9794491
9794492

9794480
9794481
9794482
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Ochrana hlavy
Stručný prehľad

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9770031 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Biela 108

9770036 uvex pheos E-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9770120 uvex pheos E Ochranná prilba Žltá 108

9770126 uvex pheos E Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9770130 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Žltá 108

9770131 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Žltá 108

9770136 uvex pheos E-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9770230 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Oranžová 108

9770231 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Oranžová 108

9770330 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Červená 108

9770331 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Červená 108

9770430 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Zelená 108

9770431 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Zelená 108

9770530 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Modrá 108

9770531 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Modrá 108

9770830 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Tmavosivá 108

9770832 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Tmavosivá 108

9770931 uvex pheos E-S-WR Ochranná prilba Čierna 108

9772001 Príslušenstvo Upevňovací popruh IES 117

9772002 Príslušenstvo Spona na okuliare 118

9772020 uvex pheos B Ochranná prilba Biela 107

9772026 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9772030 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Biela 107

9772031 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Biela 107

9772035 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9772038 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9772040 uvex pheos IES Ochranná prilba Biela 106

9772071 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná prilba Biela 111

9772120 uvex pheos B Ochranná prilba Žltá 107

9772126 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9772130 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Žltá 107

9772131 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Žltá 107

9772137 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9772138 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Žltá 109

9772140 uvex pheos IES Ochranná prilba Žltá 106

9772171 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná prilba Žltá 111

9772220 uvex pheos B Ochranná prilba Oranžová 107

9772226 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Oranžová 109

9772230 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Oranžová 107

9772236 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Oranžová 109

9772240 uvex pheos IES Ochranná prilba Oranžová 106

9772271 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná prilba Oranžová 111

9772320 uvex pheos B Ochranná prilba Červená 107

9772326 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Červená 109

9772330 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Červená 107

9772332 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Červená 107

9772340 uvex pheos IES Ochranná prilba Červená 106

9772371 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná prilba Červená 111

9772430 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Zelená 107

9772520 uvex pheos B Ochranná prilba Modrá 107

9772526 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Červená 109

9772530 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Modrá 107

9772531 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Modrá 107

9772537 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Modrá 109

9772538 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Modrá 109

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9050517 Príslušenstvo Náhradné sklo, s úpravou zabraňujúcou 

zahmlievaniu z CA
Bez farby 129/132

9060017 Príslušenstvo Náhradné sklo, CA Bez farby 132

9301544 uvex ultravision Uzavreté okuliare s držiakom na prilbu Sivá transpa-
rentná

132

9302510 uvex ultrasonic Uzavreté okuliare s držiakom na prilbu Modrá, Sivá 132

9705014 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, CA Bez farby 132

9706514 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, s úpravou 
zabraňujúcou zahmlievaniu z CA

Bez farby 132

9707014 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, CA Bez farby 132

9708514 Príslušenstvo Ochranný tvárový štít, s úpravou 
zabraňujúcou zahmlievaniu z CA

Bez farby 132

9723017 Príslušenstvo Náhradné sklo, PC Bez farby 129

9725514 Príslušenstvo Tvárový štít, CA Bez farby 129

9726014 Príslušenstvo Tvárový štít, PC Bez farby 129

9750020 uvex super boss Ochranná prilba Biela 114

9750120 uvex super boss Ochranná prilba Žltá 114

9750520 uvex super boss Ochranná prilba Modrá 114

9754000 uvex thermo boss Ochranná prilba Biela 115

9754100 uvex thermo boss Ochranná prilba Žltá 115

9754300 uvex thermo boss Ochranná prilba Červená 115

9760000 Príslušenstvo Upevňovací popruh, konvenčný 117

9760001 Príslušenstvo Upevňovací popruh s otočným kolieskom 117

9760005 Príslušenstvo Potný pás, syntetická koža 117

9760007 Príslušenstvo Potný pás, textil/pena 117

9760009 Príslušenstvo Potný pás pheos ABS 111/117

9760011 Príslušenstvo Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine 117

9760012 Príslušenstvo Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR 117

9760106 Príslušenstvo Náhradný upevňovací popruh pheos ABS 111

9760107 Príslušenstvo Upevňovací popruh faceguard 131

9760108 Príslušenstvo Potný pás pre upevňovací popruh 131

9762020 uvex airwing B Ochranná prilba Biela 114

9762021 uvex airwing B-S Ochranná prilba Biela 115

9762030 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Biela 114

9762031 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Biela 115

9762120 uvex airwing B Ochranná prilba Žltá 114

9762121 uvex airwing B-S Ochranná prilba Žltá 115

9762130 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Žltá 114

9762131 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Žltá 115

9762220 uvex airwing B Ochranná prilba Oranžová 114

9762221 uvex airwing B-S Ochranná prilba Oranžová 115

9762230 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Oranžová 114

9762231 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Oranžová 115

9762320 uvex airwing B Ochranná prilba Červená 114

9762321 uvex airwing B-S Ochranná prilba Červená 115

9762330 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Červená 114

9762331 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Červená 115

9762420 uvex airwing B Ochranná prilba Zelená 114

9762421 uvex airwing B-S Ochranná prilba Zelená 115

9762430 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Zelená 114

9762431 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Zelená 115

9762520 uvex airwing B Ochranná prilba Modrá 114

9762521 uvex airwing B-S Ochranná prilba Modrá 115

9762530 uvex airwing B-WR Ochranná prilba Modrá 114

9762531 uvex airwing B-S-WR Ochranná prilba Modrá 115

9762920 uvex airwing B Ochranná prilba Čierna 114

9770020 uvex pheos E Ochranná prilba Biela 108

9770026 uvex pheos E Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Biela 109

9770030 uvex pheos E-WR Ochranná prilba Biela 108



140

Ochrana hlavy
Stručný prehľad

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9772540 uvex pheos IES Ochranná prilba Modrá 106

9772832 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Tmavosivá 107

9772920 uvex pheos B Ochranná prilba Čierna 107

9772926 uvex pheos B Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Čierna 109

9772930 uvex pheos B-WR Ochranná prilba Čierna 107

9772932 uvex pheos B-S-WR Ochranná prilba Čierna 107

9772936 uvex pheos B-WR Ochranná prilba s reflexnou nálepkou Čierna 109

9773050 uvex pheos alpine Ochranná prilba Biela 113

9773150 uvex pheos alpine Ochranná prilba Žltá 113

9773250 uvex pheos alpine Ochranná prilba Oranžová 113

9773350 uvex pheos alpine Ochranná prilba Červená 113

9773450 uvex pheos alpine Ochranná prilba Zelená 113

9773550 uvex pheos alpine Ochranná prilba Modrá 113

9773950 uvex pheos alpine Ochranná prilba Čierna 113

9774236 uvex pheos forestry Žltá 111

9774237 uvex pheos forestry Oranžová 111

9774238 uvex pheos forestry Červená 111

9780001 Príslušenstvo Upevňovací popruh s otočným kolieskom 117

9780020 uvex 9780 
antistatic

Ochranná prilba Biela 109

9780030 uvex 9780 
antistatic-WR

Ochranná prilba Biela 109

9780550 uvex 9780 
antistatic-WR

Ochranná prilba Nebeská modrá 109

9790000 Príslušenstvo Upevňovací popruh 117

9790004 Príslušenstvo Potný pás, koža 117

9790005 Príslušenstvo Kožený popruh pod bradu 118

9790006 Príslušenstvo Papierové čiapky Biela 116

9790007 Príslušenstvo Vetvené popruhy pod bradu 118

9790010 Príslušenstvo Zimná čiapka Námornícka 
modrá

116

9790012 Príslušenstvo Zimná čiapka Námornícka 
modrá

116

9790015 Príslušenstvo Zimná čiapka Čierna 116

9790016 Príslušenstvo Zimná čiapka Čierna 116

9790018 Reflexná súprava
uvex pheos M

Súprava vysokoreflexných nálepiek 109

9790021 Príslušenstvo Vetvené popruhy pod bradu 111/118

9790022 Príslušenstvo Spona na uzavreté okuliare/spona na 
popruh pod bradu

118

9790023 Príslušenstvo Držiak pera 118

9790029 Príslušenstvo Čelová LED lampa KS-6001-DUO 119

9790035 Príslušenstvo Kožený popruh pod bradu 118

9790047 Príslušenstvo Upínací rám prilby Čierna 129

9790048 Príslušenstvo Sklo tvárového štítu, PC Bez farby 129

9790062 Príslušenstvo Čelová LED lampa pheos Lights 119

9790063 Príslušenstvo Čelová LED lampa pheos Lights EX 119

9790064 Príslušenstvo Čelová LED  lampa u-cap sport 119

9790065 Príslušenstvo Zimná čiapka Žiarivá žltá 116

9790066 Príslušenstvo Kukla Čierna 116

9790067 Príslušenstvo Adaptér na tvárový štít Čierna 128

9790068 Príslušenstvo Zimná čiapka Žiarivá oranžová 116

9790069 Príslušenstvo Adaptér na prilbu pre čelovú LED lampu u-cap sport 119

9790071 Príslušenstvo Taška na prilbu 118

9790074 Príslušenstvo Ochrana pred slnkom/dažďom 128

9790075 Príslušenstvo Nátylníkový chránič Oranžová 116

9790076 Príslušenstvo Nátylníkový chránič Žltá 116

9790077 Príslušenstvo Súprava na utesnenie otvorov prilby 118

9790078 Príslušenstvo Adaptér na prilbu, magnetický 128

9790086 Príslušenstvo Chladivý nátylníkový chránič 116

9790106 Príslušenstvo Držiak na vizitky 118

Č. pol. Názov Opis Farba Strana
9790146 Príslušenstvo Signalizačná píšťalka 111

9790210 Príslušenstvo Náhradný kovový tvárový štít 111

9790211 uvex pheos 
faceguard

Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard 131

9790212 uvex pheos 
faceguard

Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard s chráničmi 
sluchu

131

9790213 Príslušenstvo V3air rechargeable 120

9790214 Príslušenstvo Univerzálny silikónový popruh 120

9794110 Bejzbalka S dlhým šiltom, veľ. 55 až 63 cm Čierna 137

9794111 Bejzbalka S krátkym šiltom, veľ. 55 až 63 cm Čierna 137

9794400 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 137

9794401 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 137

9794402 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 137

9794403 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 137

9794404 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 137

9794407 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Námornícka 
modrá

138

9794408 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Námornícka 
modrá

138

9794409 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 137

9794415 uvex u-cap sport Upevňovací popruh Čierna 137

9794416 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 138

9794417 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 138

9794420 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 138

9794421 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 138

9794422 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 137

9794423 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Čierna 137

9794424 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 137

9794425 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Čierna 137

9794430 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 138

9794442 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 137

9794443 uvex u-cap sport Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 137

9794444 uvex u-cap sport 
vent

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Čierna 138

9794480 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Žiarivá žltá 138

9794481 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Žiarivá žltá 138

9794482 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Žiarivá žltá 138

9794490 uvex u-cap sport
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm Žiarivá oranžová 138

9794491 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm Žiarivá oranžová 138

9794492 uvex u-cap sport 
hi-viz

Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm Žiarivá oranžová 138

9906002 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos, PC Bez farby 126

9906003 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos magnetic, PC Bez farby 126

9906005 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 1, PC Bez farby 126

9906006 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, 
PC

Bez farby 126

9906007 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 2, PC Modrá 126

9906008 Príslušenstvo Tvárový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, 
PC

Modrá 126

9906012 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos Bez farby 126

9906013 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 1 Bez farby 126/131

9906017 Príslušenstvo Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 2 Modrá 126

9924010 Príslušenstvo Adaptér Čierna 129

9954362 Príslušenstvo Textilné vrecko na tvárové štíty 128



Ochrana dýchacích 
orgánov
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Najdôležitejšie skúšky z EN149:  
• meranie odporu pri vdychovaní a vydychovaní
• skúšky výdychového ventilu
• vizuálna kontrola (označenie, návod na použitie) 
• určenie fi ltračného výkonu (trieda ochrany) 
• voliteľne: vykonanie skúšky dolomitovým prachom 

Podrobné informácie o normách a 
smerniciach na ochranu dýchacích 
orgánov nájdete na adrese: 

https://www.uvex-safety.sk/sk/produkty/
masky-na-ochranu-dychacich-organov/

EN149:2001+A1:2009 
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami.

Všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú preskúšané a certifi kované podľa európskej normy 149. Norma 
defi nuje najrôznejšie požiadavky na masku na ochranu dýchacích orgánov s cieľom poskytnúť používateľovi maximálnu 
ochranu a najvyšší komfort. 

Norma rozdeľuje masky na ochranu dýchacích orgánov v závislosti od filtračného 
výkonu a netesnosti do troch tried ochrany:

FFP1

FFP2

FFP3

* Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (AGW) = priemerné koncentrácie látky vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa neočakáva žiadna ujma 
(chronická alebo akútna), ak pracovníci v takomto prostredí pracujú osem hodín denne a päť dní v týždni. Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci 
nahrádzajú maximálnu koncentráciu na pracovisku (MAK) a technickú referenčnú koncentráciu (TKR) – platí však, že kým obe tieto hodnoty nie sú plne 
zohľadnené v najvyšších hodnotách vystavenia pri práci, predbežne sa môžu používať na vyhodnocovanie rizík na pracovisku aj naďalej. 

Na umožnenie priamej identifi kácie príslušného stupňa ochrany sú všetky masky uvex FFP1 označené modrou farbou, 
modely FFP2 oranžovou farbou a masky FFP3 čiernou farbou.

Popri štandardných skúškach vyhovujú všetky masky 
na ochranu dýchacích orgánov uvex dodatočnej 
požiadavke skúšky dolomitovým prachom, a preto sú 
označené aj písmenom D. 
Výrobky na ochranu dýchacích orgánov uvex teda 
zabezpečujú optimálne dýchanie aj v mimoriadne 
prašných prostrediach a pri dlhšom používaní. 

Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex zod-
povedajú aktuálnej legislatíve EÚ. Všetky ochranné 
prostriedky dýchacích orgánov patria do kategórie 
OOPP III (vysoké riziká).

Masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP1 majú filtračnú 
kapacitu min. 80 % a filtrujú až do 4-násobku príslušnej limitnej 
hodnoty (AGW*). Masky sa hodia na ochranu proti časticiam, ktoré 
nie sú toxické ani fibrogénne.

Na ochranu proti zdraviu škodlivým, resp. mierne toxickým čas-
ticiam, prachom a hmlám sa hodia masky na ochranu dýchacích 
orgánov triedy FFP2. Filtrujú min. 94 % a umožňujú použitie až do 
10-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AWG*).

Masky kategórie FFP3 s filtračným výkonom na úrovni min. 99 %
zodpovedajú najvyššej triede ochrany. Filtrujú až 30-násobok 
príslušnej limitnej hodnoty (AWG*) a hodia sa na ochranu proti 
toxickým časticiam, prachom a hmlám.
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Čistiaci sprej uvex clear
Č. pol. 8701011
Objednávacia jednotka 1 KS
Obsah 360 ml

uvex silv-Air
Poradca pri výbere ochrany dýchacích orgánov · Čistenie

uvex clear
• čistiaci sprej na masky na ochranu dýchacích orgánov 

s označením „R“

uvex Respiratory Expert System 
– váš online poradca pri výbere 
ochrany dýchacích orgánov!  

Ako vedúca sila na poli inovácií kladieme tie 
najvyššie nároky na výrobky a služby. Nástroj uvex 
Respiratory Expert System (ures) vám poskytne 
podporu pri výbere vhodnej masky na ochranu 
dýchacích orgánov a tiež podrobné informácie 
o výrobkoch, normách, funkciách a technológiách. 

Správnu masku z portfólia spol. uvex si môžete 
vybrať na základe prác, ktoré máte realizovať, 
alebo podľa používanej nebezpečnej látky. Pri 
všetkých výrobkoch nájdete detailné obrázky 
a obrázky prezentujúce použitie, ako aj prehľad 
všetkých vlastností výrobkov. Zároveň máte k 
dispozícii rôzne dokumenty (napr. technické listy) 
a videá.  

Vďaka tomu vám poradca na ochranu dýchacích 
orgánov ponúka rýchly, ale detailný prehľad na-
šich výrobkov a poskytuje kompaktné odpovede 
na základné otázky na tému ochrany dýchacích 
orgánov. 

Vyskúšajte si novú dimenziu ochrany dýchacích 
orgánov: 

https://ures.uvex.de

8701011
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Sprievodca problematikou ochrany dýchacích orgánov uvex
Rýchla cesta k správnej ochrane dýchacích orgánov

Správny výber ochranných prostriedkov 
dýchacích orgánov má rozhodujúci význam 
pre ochranu používateľa a vyžaduje si maxi-
málnu pozornosť. 
V záujme výberu správnej fi ltračnej masky 
na ochranu dýchacích orgánov bezpod-
mienečne dodržiavajte nasledujúce body:

•  Je nutné zistiť, resp. poznať typ, vlastnosti a koncentráciu 
príslušných nebezpečných látok (rešpektujte číslo CAS a 
hodnoty AGW). Merania môžu vykonávať napr. profesijné 
organizácie. Minimálne požiadavky pre vybrané činnosti 
nájdete ako orientačnú pomôcku na nasledujúcej strane.

•  Po určení potrebného stupňa ochrany (FFP1, FFP2 alebo 
FFP3) možno na základe nasledujúcej tabuľky vybrať 
vhodný model ochrany dýchacích orgánov v závislosti od 
pracovných podmienok. 

•  V okolitom prostredí sa musí nachádzať dostatok kyslíka. V 
tomto zmysle rešpektujte zákonné predpisy. V Nemecku je 
stanovený limit min. 17 obj. %. 

•  Ak sa vyžaduje použitie ďalších OOP, mali by ste dbať na 
ich vzájomné zladenie. Masky na ochranu dýchacích orgá-
nov uvex sú mimoriadne vhodné na použitie v kombinácii 
s ochrannými okuliarmi uvex, pomocníka pri výbere nájdete 
na strane 147. 

 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov nie sú vhodné pre 
osoby s bradami, kotletami alebo hlbokými jazvami v oblasti 
tesniacich lemov, pretože nedokážu poskytnúť spoľahlivé 
utesnenie. Pri hľadaní individuálneho riešenia sa spojte s 
vaším bezpečnostným technikom. 
•  Pre masky s označením „NR“ odporúčame používanie 

trvajúce max. 8 hodín. Masky s označením „R“ sa môžu 
používať maximálne 24 hodín, no po každom použití sa 
musia vyčistiť. Masku by ste mali vymeniť, keď dôjde k 
citeľnému zvýšeniu odporu pri dýchaní. 

•  Modely ochrany dýchacích orgánov uvex neposkytu-
jú dostatočnú ochranu na pracoviskách, na ktorých sa 
 vyžaduje použitie polmasky s plynovým fi ltrom.  

Výber

Krátkodobé použitia alebo ľahšie činnosti v prostrediach s bežnými teplotami 

Stupeň ochrany Misková maska (s ventilom alebo bez neho) Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom alebo bez neho)

FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+ 2100, 2110, 7100, 7110

FFP2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+ 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310

Dlhodobé použitia alebo ťažké, fyzicky náročné činnosti v prostrediach so zvýšenými teplotami 

Stupeň ochrany Misková maska (s ventilom) Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom)

FFP1 3110, 8113, 5110, 5110+ 2110, 7110

FFP2 3210, 8213, 5210, 5210+ 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317

S vrstvou aktívneho uhlia na ochranu pred nepríjemnými zápachmi

Stupeň ochrany Misková maska (s ventilom) Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220+ 2220, 7220

FFP3 5320+ 7320

  Minimálne požiadavky platné pre vybrané oblasti použitia nájdete na strane 145.
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uvex silv-Air
 Prehľad použitia

Činnosť Škodlivé látky Trieda ochrany

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Obrábanie dreva

Mäkké drevo: brúsenie a pílenie Jemné častice, drevený prach ■

Tvrdé drevo (dub, buk, tropické dreviny): brúsenie a pílenie Jemné častice, drevený prach ■

Brúsenie/pieskovanie farby Jemné častice farieb ■

Brúsenie/pieskovanie laku (nátery s obsahom chrómu) Jemné častice farieb ■

Vodou riediteľné nátery s obsahom medi/chrómu/arzénu Jemná farebná hmla ■

Stavebný a pomocný stavebný priemysel

Práca s cementom, omietanie, obkladanie, kladenie striech Cementový/omietkový/obkladový/tehlový 
prach ■

Murivá: rezanie, vŕtanie, demolačné práce ■

Azbest: práce menšieho rozsahu Vlákna ■

Izolácie striech: sklenené a minerálne vlákna Prach a vlákna ■

Tmely a plnivá: brúsenie Prach ■

Zváracie práce

Zváranie ušľachtilej ocele a hliníka Dym z kovov a oxidov hliníka ■

Tvrdé spájkovanie Dym ■

Obrábanie kovov

Kov: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie Kovový prach ■

Vysokolegované ocele/ušľachtilá oceľ: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, 
uhlové brúsenie Kovový prach ■

Likvidácia/čistiace práce

Triedenie a likvidácia odpadu Prach, plesne ■

Likvidácia zdravotníckeho odpadu Baktérie, spóry ■

Zametanie podláh Prach (netoxický) ■

Rádioaktívne kontaminovaný prach Prach ■

Pôdohospodárstvo

Nákazy zvierat a liečenie chorých zvierat Baktérie, vírusy ■

Práca so spórami húb Spóry ■

Práca so senom, obilím a múkou Prach ■

Lekárstvo/ošetrovateľstvo/zdravotníctvo

Alergie, peľ, prach v domácnosti, zvieracia srsť Prach, častice, spóry ■

Baktérie, vírusy, infekcie, baktérie Legionella Baktérie, vírusy ■

  Uvedené triedy fi ltrov predstavujú minimálne požiadavky a majú orientačný charakter. 
Používateľ sa pred použitím bezpodmienečne musí uistiť, že ochranný prostriedok dýchacích orgánov 
spĺňa požiadavky týkajúce sa nebezpečných látok a koncentrácie!
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Dokonalá súhra
Ochrana od jedného výrobcu

Trojdimenzionálne optimalizovaný tvar nosa zaisťuje op-
timálnu kombináciu masky na ochranu dýchacích ciest a 
ochranných okuliarov.

Spoločnosť uvex sa už roky drží na čele rebríčka výrobcov 
priemyselnej ochrany očí v rámci celosvetového trhu. Na 
tejto odbornosti stavia spoločnosť uvex aj vývoj špičkových 
masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air. 

Vývoj výrobkov na ochranu očí a ochranu dýchacích 
orgánov prebieha v tesnej náväznosti s cieľom dosiahnuť 
dokonalé skombinovanie oboch výrobkov. Ochranu očí 
a dýchacích orgánov vnímame ako homogénny celok, ktorý 
vytvára predpoklady na optimálnu ochranu. 

Výsledkom tohto prepojenia odborností je trojdimenzio-
nálny dizajn masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex 
silv-Air. Umožňuje optimálne a stabilné dosadnutie ochran-
ných okuliarov. Žiadne zošmykovanie a kývanie, stabilita je 
zárukou najlepšej ochrany očí. Miskové a skladacie masky 
uvex sú pritom mimoriadne vhodné na kombinovanie 
s ochrannými okuliarmi uvex. 

Dôverujte ochrane od jedného výrobcu!



uvex silv-Air e 154 - 156 7212, 7233, 7312, 
7317, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air p 157 - 160 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7200, 
7210, 7220

7310, 7320

uvex silv-Air c 161 - 165 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220 

uvex silv-Air premium 149 - 152

5100, 5100+, 5110, 
5110+, 5200, 5200+, 
5210, 5210+, 5220+, 
5310, 5310+, 5320+

uvex i-3
uvex i-5

34/35
23 ■ ■

uvex pheos
uvex sportstyle

31/32
29 ■ ■ ■ ■

uvex super fit
uvex super g 

39
38 ■ ■ ■

uvex x-fit
uvex x-fit pro

27
25 ■ ■ ■ ■ ■

uvex i-vo 40 ■ ■ ■ ■

uvex i-works 36 ■ ■

uvex pheos cx2 30 ■ ■

uvex pheos cx2 sonic 50 ■ ■ ■ ■ ■
uvex super OTG
uvex super f OTG

46
47 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

37
43 ■ ■ ■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

57
51 ■ ■ ■

uvex ultrasonic 
uvex ultravision

53
54/55 ■ ■ ■ ■ ■

uvex megasonic 49 ■ ■ ■
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Dokonalá súhra
Možnosti kombinovania masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex a ochranných okuliarov uvex 

 Tieto odporúčania sa 
zakladajú na empirických 
hodnotách, v každom 
prípade odporúčame vykonať 
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■ Veľmi vhodné Podmienečne vhodné     



uvex silv-Air premium

FFP 1 FFP 2 FFP 3

5100 NR D 5100+ NR D 5200 NR D 5200+ NR D

5110 NR D 5110+ NR D 5210 NR D 5210+ NR D 5310 NR D 5310+ NR D
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uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov

Skladacie masky Skladacie masky Skladacie masky

Malý variant Malý variant Malý variantVeľký variant Veľký variant

5220+ NR D 
s karbónom

5320+ NR D 
s karbónom

Veľký variant
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uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

Extra široká textilná náhlavná páska 
zaručuje komfortné a stabilné nose-
nie masky.

Výdychový ventil na redukovanie 
tepla a vlhkosti

Pohodlný tesniaci lem poskytuje 
maximálny komfort a spoľahlivé 
utesnenie.

Masky sú zabalené jednotlivo, a 
preto zodpovedajú najvyšším hygie-
nickým nárokom.

Flexibilne prispôsobiteľný nosový 
klip zaručuje mimoriadne dobré 
utesnenie.

•  tvarovo optimalizovaný dizajn zaisťuje 
maximálny komfort nosenia a stabilitu 

•  k dispozícii v dvoch veľkostiach, aby 
dobre sadla 

•  tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a 
FFP2, v oblasti nosa a brady pre FFP3) 
a nosový klip na vyšší komfort a dobré 
utesnenie

•  vďaka baleniu po jednotlivých kusoch 
zodpovedajú masky najvyšším hygienic-
kým nárokom

•  nastaviteľná textilná náhlavná páska zais-
ťuje lepšiu ochranu a vyšší komfort

•  voliteľne: výdychový ventil na redukovanie 
tepla a vlhkosti 

•  modely FFP2 a FFP3 sú dostupné aj 
vo verzii s karbónom proti nepríjemným 
zápachom (5220+, 5320+)
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uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
Č. pol. 8765100 8775100 8765110 8775110
Vyhotovenie misková maska FFP1 NR D bez ventilu – malý variant misková maska FFP1 NR D s ventilom – malý variant
Farba biela biela
Objednávacia jednotka 30 KS VRC 15 KS VRC
Obsah 30 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC 15 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

 

uvex silv-Air 5100+ uvex silv-Air 5110+
Č. pol. 8765101 8775101 8765111 8775111
Vyhotovenie misková maska FFP1 NR D bez ventilu – veľký variant misková maska FFP1 NR D s ventilom – veľký variant
Farba biela biela
Objednávacia jednotka 30 KS VRC 15 KS VRC
Obsah 30 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC 15 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

 uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

uvex silv-Air 5100   
• misková maska filtrujúca častice na malé až stredne veľké tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné 

nosenie masky 
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia 
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie 

pri nasadení

uvex silv-Air 5110
• misková maska filtrujúca častice na malé až stredne veľké tváre 
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné 

nosenie masky 
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie 

pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia 
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie 

odporu pri dýchaní

uvex silv-Air 5100+
• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné 

nosenie masky 
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia 
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie 

pri nasadení

uvex silv-Air 5110+
• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre 
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné 

nosenie masky 
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie 

pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia 
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie 

odporu pri dýchaní

8765100
8775100

8765110
8775110

8765101
8775101

8765111
8775111
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uvex silv-Air 5200+ uvex silv-Air 5210+ uvex silv-Air 5220+
Č. pol. 8765201 8775201 8765211 8775211 8765221 8775221
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D bez ventilu misková maska FFP2 NR D s ventilom misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom 

– veľký variant – veľký variant – veľký variant
Farba biela biela sivá
Objednávacia jednotka 30 KS VRC 15 KS VRC 15 KS VRC
Obsah 30 KS, jednotlivo 3 KS, jednotlivo 15 KS, jednotlivo 3 KS, jednotlivo 15 KS, jednotlivo 3 KS, jednotlivo

balené v BOX balené vo VRC balené v BOX balené vo VRC balené v BOX balené vo VRC

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210
Č. pol. 8765200 8775200 8765210 8775210
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D bez ventilu – malý variant misková maska FFP2 NR D s ventilom – malý variant
Farba biela biela
Objednávacia jednotka 30 KS VRC 15 KS VRC
Obsah 30 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC 15 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 5200
• misková maska filtrujúca častice na malé 

až stredne veľké tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy 

zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie 
masky 

• integrovaný nosový klip s možnosťou 
flexibilného prispôsobenia 

• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa 
zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri 
nasadení

uvex silv-Air 5200+
• misková maska filtrujúca častice na 

väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy 

zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie 
masky 

• integrovaný nosový klip s možnosťou 
flexibilného prispôsobenia 

• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa 
zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri 
nasadení

uvex silv-Air 5210
• misková maska filtrujúca častice na malé 

až stredne veľké tváre 
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zais-
ťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky 

• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabez-
pečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibil-
ného prispôsobenia 

• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlh-
kosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

uvex silv-Air 5210+
• misková maska filtrujúca častice na 

väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zais-
ťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky 

• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabez-
pečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibil-
ného prispôsobenia 

• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlh-
kosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

uvex silv-Air 5220+
• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje 

pohodlné a bezpečné nosenie masky 
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, 

plynom a výparom pod limitnou hodnotou
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje 

spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného 

prispôsobenia 
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a 

na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

 uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov 

so stupňom ochrany FFP2

8765200
8775200

8765210
8775210

8765201
8775201

8765211 
8775211

8765221
8775221
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uvex silv-Air 5310
Č. pol. 8765310 8775310
Vyhotovenie misková maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant
Farba biela
Objednávacia jednotka 15 KS VRC
Obsah 15 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 5310+ uvex silv-Air 5320+
Č. pol. 8765311 8775311 8765321 8775321
Vyhotovenie misková maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant misková maska FFP3 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant
Farba biela sivá
Objednávacia jednotka 15 KS VRC 15 KS VRC
Obsah 15 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC 15 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 5310
• misková maska filtrujúca častice na malé až stredne veľké tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné 

nosenie masky 
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé 

utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia 
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie 

odporu pri dýchaní

uvex silv-Air 5310+
• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné 

nosenie masky 
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé 

utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia 
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie 

odporu pri dýchaní

uvex silv-Air 5320+
• misková maska filtrujúca častice na väčšie tváre
• široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné 

nosenie masky 
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod 

limitnou hodnotou
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé 

utesnenie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia 
• výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie 

odporu pri dýchaní

 uvex silv-Air premium
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

8765311
8775311

8765310
8775310

8765321
8775321



uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

7212 NR D 7312 R D 7317 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

153

uvex silv-Air e+p
Masky na ochranu dýchacích orgánov

Skladacie masky Miskové masky

Skladacie masky Skladacie masky Skladacie maskyMiskové masky Miskové masky

S karbónom
7220 NR D

S karbónom
7320 R D

Miskové masky
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 uvex silv-Air e
Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov FFP2 a FFP3

• vysokoúčinná maska na ochranu dýcha-
cích orgánov – perfektná ochrana pri 
maximálnom komforte nosenia 

• kombinácia vysokokvalitného fi ltračného 
materiálu a zväčšenej fi ltračnej plochy 
citeľne znižuje odpor pri dýchaní. 

• prídavné vdychovacie ventily sa navyše 
starajú o chladnú klímu v maske (chladiaci 
účinok) 

• 3D geometria nosa na ideálne utesnenie 
• upraviteľná textilná náhlavná páska na 
individuálne a komfortné nosenie 

• integrovaný tesniaci lem ponúka mimo-
riadne vysoký komfort 

Presné vytvarovanie nosa na ideálne 
utesnenie

Dĺžkovo nastaviteľná náhlavná páska 
na optimálnu úpravu

Veľké vdychovacie ventily umožňujú 
veľmi nízky odpor pri vdychovaní

Vysokokvalitný vrchný materiál 
silv-Air pomáha dosiahnuť optimálne 
hodnoty dýchania

Výrez na nos: zaisťuje ideálne utes-
nenie pre takmer každý tvar nosa

Flexibilné 4-bodové upevnenie 
náhlavných pások na ich komfortné 
vedenie.
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uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
Č. pol. 8707233 8707333
Vyhotovenie misková maska FFP2 R D misková maska FFP3 R D

S ventilmi S ventilmi
Farba biela biela
Objednávacia jednotka 3 KS 3 KS
Obsah 3 KS, balené v BOX 3 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
Č. pol. 8707232 8707330
Vyhotovenie misková maska FFP2 R D misková maska FFP3 R D

S ventilmi S ventilmi
Farba striebrosivá striebrosivá
Objednávacia jednotka 3 KS 3 KS
Obsah 3 KS, balené v BOX 3 KS, balené v BOX

 uvex silv-Air e 
Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov FFP2 a FFP3

uvex silv-Air High-Performance – 
nové dimenzie ochrany dýchacích orgánov
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovací-

mi ventilmi
• vysokovýkonný systém climazone s troma komorami zabezpečuje 

príjemnú, chladnú klímu pod maskou
• flexibilná textilná náhlavná páska s tylovým klipom na individuálnu 

úpravu
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla 

a vlhkosti vnútri masky
• dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový 

odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne 

pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• 3D tvarovanie v oblasti nosa v kombinácii s tesniacim lemom zaisťuje 

ideálne tesné dosadnutie pri nasadení pri takmer každom tvare nosa

uvex silv-Air High-Performance – perfektná 
ochrana pri maximálnom komforte nosenia
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovací-

mi ventilmi
• vysokovýkonný systém climazone s troma komorami zabezpečuje 

príjemnú, chladnú klímu pod maskou
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne 

a bezpečné nasadenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla 

a vlhkosti vnútri masky
• dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový 

odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne 

pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• výrez na nos na tesniacom leme zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer 

každý tvar nosa

8707233
8707333

8707232
8707330
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uvex silv-Air 7312 
Č. pol. 8707312
Vyhotovenie misková maska FFP3 R D s ventilom
Farba biela
Objednávacia jednotka 5 KS
Obsah 5 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7317 
Č. pol. 8707317 8707318
Vyhotovenie misková maska FFP3 R D s ventilom
Farba biela biela
Objednávacia jednotka BOX KAR
Obsah 5 KS 120 KS, jednotlivo

balené v BOX balené v KAR

uvex silv-Air 7212 
Č. pol. 8707212
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba biela
Objednávacia jednotka 15 KS
Obsah 15 KS, balené v BOX

 uvex silv-Air e 
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2 a FFP3

uvex silv-Air 7312
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie 

pri nosení
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode 

zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení 
a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení

• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibil-
ného prispôsobenia

• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky 
zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné 
nasadenie masky

• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-
chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7317
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie 

pri nosení
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode 

zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení 
a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení

• bez nosového klipu (bez kovov)
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky 

zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné 
nasadenie masky

• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-
chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

• extra široká textilná náhlavná páska na stabil-
né a komfortné nosenie masky.

uvex silv-Air 7212
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie 

pri nosení
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy 

zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode 

zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení 
a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení

• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibil-
ného prispôsobenia

• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-
chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

4-bodové upevnenie náhlavných pások na 
komfortné vedenie pások a stabilné nosenie 
masky.

Anatomicky predtvarovaná oblasť nosa a nosový 
mostík integrovaný vo filtračnom materiáli sa starajú o 
ideálne utesnenie a maximálny komfort pri nosení. 

Vysokokvalitný filtračný materiál zaručuje nízky odpor pri dý-
chaní. Vďaka bielemu, hladkému povrchu sú masky ideálne 
aj na činnosti s najprísnejšími hygienickými podmienkami. 

87072128707317
8707318

8707312
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 uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 

• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú 
 pohodlie pri nosení

• voliteľne: výdychový ventil na redukovanie 
tepla a vlhkosti 

•  maximálna kompatibilita s ochrannými 
okuliarmi uvex vďaka optimalizovanému 
dizajnu v oblasti nosa 

• striebrosivý vrchný materiál uvex silv-Air 
na dobrú haptiku a proti predčasnej likvi-
dácii v dôsledku povrchového znečistenia

• modely FFP3 majú dodatočne nosový klip 
a 4-bodové uchytenie náhlavnej pásky na 
zaistenie maximálneho komfortu.

Hrany z mäkkého materiálu po obvo-
de zaisťujú pohodlnejšie nosenie.

Bezšvová, flexibilná náhlavná páska 
zaručuje rovnomerné rozloženie 
tlaku a komfortné vedenie pásky.

Všetky miskové masky uvex silv-Air 
FFP1 a FFP2 sú úplne bez obsahu 
kovov.

Trojdimenzionálne optimalizova-
ný tvar na dobré kombinovanie s 
ochrannými okuliarmi a na utesnenie 
bez nosového klipu.

Skladaciu masku FFP2 možno voli-
teľne vybaviť filtrom s aktívnym uhlím 
proti zápachom, plynom a výparom 
pod limitnou hodnotou.
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uvex silv-Air 7100 
Č. pol. 8707100
Vyhotovenie misková maska FFP1 NR D bez ventilu
Farba striebrosivá
Objednávacia jednotka 20 KS
Obsah 20 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 8103 
Č. pol. 8708103
Vyhotovenie misková maska FFP1 NR D bez ventilu
Farba strieborná
Objednávacia jednotka 20 KS
Obsah 20 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air 7110 
Č. pol. 8707110
Vyhotovenie misková maska FFP1 NR D s ventilom
Farba striebrosivá
Objednávacia jednotka 15 KS
Obsah 15 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 8113 
Č. pol. 8708113
Vyhotovenie misková maska FFP1 NR D s ventilom
Farba strieborná
Objednávacia jednotka 15 KS
Obsah 15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

uvex silv-Air 7100
• misková maska filtrujúca častice 
• spracovanie bez obsahu kovov
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné 

a bezpečné nosenie masky

uvex silv-Air 8103
• misková maska filtrujúca častice 
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bez-

pečné nosenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie 

uvex silv-Air 7110
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• spracovanie bez obsahu kovov
• hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné 

a bezpečné nosenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla 

a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8113
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bez-

pečné nosenie masky
• integrovaný nosový mostík s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla 

a vlhkosti vnútri masky

8707100

8708103

8707110 

8708113
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uvex silv-Air 7200 
Č. pol. 8707200
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D bez ventilu
Farba striebrosivá
Objednávacia jednotka 20 KS
Obsah 20 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7210 
Č. pol. 8707210
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba striebrosivá
Objednávacia jednotka 15 KS
Obsah 15 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7220 
Č. pol. 8707220
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D s ventilom

a karbónom
Farba strieborná, antracitová
Objednávacia jednotka 15 KS
Obsah 15 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 8203 
Č. pol. 8708203
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D bez ventilu
Farba strieborná
Objednávacia jednotka 20 KS
Obsah 20 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air 8213 
Č. pol. 8708213
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba strieborná
Objednávacia jednotka 15 KS
Obsah 15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2

uvex silv-Air 7200
• misková maska filtrujúca častice
• spracovanie bez obsahu kovov
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy 

zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky

uvex silv-Air 7210
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• spracovanie bez obsahu kovov
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy 

zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-

chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7220
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• spracovanie bez obsahu kovov
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, 

plynom a výparom pod limitnou hodnotou
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy 

zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-

chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8203
• misková maska filtrujúca častice
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy 

zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibil-

ného prispôsobenia
• penové vrstvy v oblasti brady a nosa na 

optimálne utesnenie

uvex silv-Air 8213
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom optimalizujúcim klímu
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy 

zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibil-

ného prispôsobenia
• penové vrstvy v oblasti brady a nosa na 

optimálne utesnenie

8708203 8708213

8707200 8707210 8707220 
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uvex silv-Air 7310 
Č. pol. 8707310
Vyhotovenie misková maska FFP3 R D s ventilom
Farba striebrosivá
Objednávacia jednotka 5 KS
Obsah 5 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7320 
Č. pol. 8707320
Vyhotovenie misková maska FFP3 R D s ventilom a karbónom
Farba strieborná, antracitová
Objednávacia jednotka 5 KS
Obsah 5 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 8313 
Č. pol. 8708313
Vyhotovenie misková maska FFP3 NR D s ventilom
Farba strieborná
Objednávacia jednotka 15 KS
Obsah 15 KS, balené jednotlivo v BOX

 uvex silv-Air p
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

uvex silv-Air 7310
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne 

pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne 

a bezpečné nasadenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla 

a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7320
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod 

limitnou hodnotou
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne 

pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne 

a bezpečné nasadenie masky
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla 

a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8313
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• hydrofóbna povrchová úprava materiálu
• štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne 

a bezpečné nasadenie masky
• integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
• veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne 

pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla 

a vlhkosti vnútri masky

8707310 8707320

8708313
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uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air c
FFP 1 FFP 2 FFP 3

S
kl

ad
ac

ie
 m

as
ky

3100 NR D 3110 NR D 3200 NR D 3210 NR D 3220 NR D
s karbónom

3310 NR D

M
is

ko
vé

 m
as

ky

2100 NR D 2110 NR D 2200 NR D 2210 NR D 2220 NR D
s karbónom

2310 NR D 2312 NR D
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 uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

•  hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohod-
lie pri nosení

•  textilná náhlavná páska po obvode hlavy 
na stabilné a komfortné nosenie masky. 

•  voliteľne: výdychový ventil na redukovanie 
tepla a vlhkosti v maske 

•  tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a 
FFP2, po obvode pre FFP3) a nosový klip 
na maximálnu ochranu a komfort 

•  modely FFP2 sú dostupné aj vo verzii proti 
nepríjemným zápachom (2220, 3220)

•  skladacie masky FFP3 sú dostupné v 
dvoch veľkostiach a dodatočne sú vybave-
né 4-bodovým uchytením náhlavnej pásky

Ventil otvárajúci sa v polohe 360° zaru-
čuje minimálne odpory pri vydychovaní a 
príjemnú klímu v maske.

Polovičný tesniaci lem zlepšuje 
nielen utesnenie, ale aj komfort 
nosenia.

Hrany z mäkkého materiálu eliminujú 
tlakové body.

Náhlavná páska vedená voľne po 
obvode hlavy sa dá upraviť podľa 
špecifických zvyklostí pri nosení.

Voľne nastaviteľný nosový klip zaru-
čuje možnosť individuálnych úprav a 
maximálne utesnenie.
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uvex silv-Air 3100 
Č. pol. 8733100 8753100
Vyhotovenie skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu
Farba biela
Objednávacia jednotka 30 KS VRC
Obsah 30 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 3110 
Č. pol. 8733110 8753110
Vyhotovenie skladacia maska FFP1 NR D s ventilom
Farba biela
Objednávacia jednotka 15 KS VRC
Obsah 15 KS, balené jednotlivo v BOX 3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 2100 
Č. pol. 8732100 8752100
Vyhotovenie misková maska FFP1 NR D bez ventilu
Farba biela
Objednávacia jednotka 20 KS VRC
Obsah 20 KS, balené v BOX 3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2110 
Č. pol. 8732110 8752110
Vyhotovenie misková maska FFP1 NR D s ventilom
Farba biela
Objednávacia jednotka 15 KS VRC
Obsah 15 KS, balené v BOX 3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

uvex silv-Air 3100
• skladacia maska filtrujúca častice
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie 

pri nasadení

uvex silv-Air 2110
• misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bez-

pečné nasadenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri 

nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkos-

ti vnútri masky

uvex silv-Air 2100
• misková maska filtrujúca častice 
• náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bez-

pečné nasadenie masky
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri 

nasadení

uvex silv-Air 3110
• skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie 

pri nasadení
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla 

a vlhkosti vnútri masky

8733100
8753100

8733110
8753110

8732100
8752100

8732110
8752110
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uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
Č. pol. 8732200 8752200 8732210 8752210 8732220
Vyhotovenie misková maska FFP2 NR D bez ventilu misková maska FFP2 NR D s ventilom misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
Farba biela biela strieborná
Objednávacia jednotka 20 KS VRC 15 KS VRC 15 KS
Obsah 20 KS, balené v BOX 3 KS, balené vo VRC 15 KS, balené v BOX 3 KS, balené vo VRC 15 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
Č. pol. 8733200 8753200 8733210 8753210 8733220
Vyhotovenie skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu skladacia maska FFP2 NR D s ventilom skladacia maska FFP2 R D s ventilom a karbónom
Farba biela biela strieborná
Objednávacia jednotka 30 KS VRC 15 KS VRC 15 KS
Obsah 30 KS, jednotlivo 3 KS, jednotlivo 15 KS, jednotlivo 3 KS, jednotlivo 15 KS, jednotlivo

balené v BOX balené vo VRC balené v BOX balené vo VRC balené v BOX

uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2

uvex silv-Air 3200
• skladacia maska filtrujúca častice 
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne 

nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabez-

pečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

uvex silv-Air 3210
• skladacia maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne 

nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabez-

pečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-

chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3220
• skladacia maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, 

plynom a výparom pod limitnou hodnotou
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne 

nastaviteľný nosový klip
• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabez-

pečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-

chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2200
• misková maska filtrujúca častice
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne 

nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné 
a bezpečné nasadenie masky

• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabez-
pečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

uvex silv-Air 2210
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne 

nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné 
a bezpečné nasadenie masky

• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabez-
pečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-
chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2220
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, 

plynom a výparom pod limitnou hodnotou
• náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne 

nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné 
a bezpečné nasadenie masky

• pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabez-
pečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-
chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

8732200
8752200 

8732210
8752210 

8732220

8733200
8753200

8733210 
8753210

8733220 
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uvex silv-Air 3310 
Č. pol. 8733310 8753311
Vyhotovenie skladacia maska FFP3 NR D s ventilom
Farba biela
Objednávacia jednotka 15 KS VRC
Obsah 15 KS, jednotlivo 2 KS, jednotlivo

balené v BOX balené vo VRC

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
Č. pol. 8732310 8752311 8732312 8752312
Vyhotovenie misková maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant misková maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant
Farba biela biela
Objednávacia jednotka 15 KS VRC 15 KS VRC
Obsah 15 KS, balené v BOX 2 KS, balené vo VRC 15 KS, balené v BOX 2 KS, balené vo VRC

 uvex silv-Air c
Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

uvex silv-Air 3310
• skladacia maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom
• nastaviteľná náhlavná páska a flexibilne 

nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné 
a bezpečné nasadenie masky

• pohodlný tesniaci lem po obvode na spoľah-
livé utesnenie

• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-
chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2310
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom na väčšie tváre
• švorbodové upevnenie náhlavnej pásky 

a nosový klip s možnosťou flexibilného 
prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné 
nasadenie masky

• veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabez-
pečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé 
tesné dosadnutie pri nasadení

• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-
chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2312
• misková maska filtrujúca častice s výdycho-

vým ventilom – ergonomicky upravená na 
menšie až stredne veľké tváre

• švorbodové upevnenie náhlavnej pásky 
a nosový klip s možnosťou flexibilného 
prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné 
nasadenie masky

• veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabez-
pečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé 
tesné dosadnutie pri nasadení

• výdychový ventil na zníženie odporu pri vydy-
chovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

8733310
8753311

8732310
8752311

8732312
8752312
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Ochrana dýchacích orgánov uvex silv-Air
Stručný prehľad vlastností výrobku

Výdychový ventil 360° zaisťuje citeľné zníženie 
odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri 
masky.

Pohodlný tesniaci lem po celom obvode 
Mäkký tesniaci lem zaisťuje bezpečné, pohodlné 
a tesné dosadnutie.

Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa a brady 
zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.

Pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa
Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa zaisťuje bezpečné 
dosadnutie bez tlaku.

Pohodlný nosový klip
Maska je vybavená vysokokvalitným nosovým klipom, 
vďaka čomu sa dá individuálne prispôsobovať.

Bez obsahu kovov
Maska neobsahuje žiadne kovy a je vyrobená 
z materiálov, ktoré vôbec nedráždia pokožku.

4-bodové upevnenie náhlavnej pásky umožňuje 
individuálne a stabilné nosenie s možnosťou úpravy 
podľa potrieb používateľa.

Masky sú balené jednotlivo a zodpovedajú 
najprísnejším hygienickým nárokom.

S obsahom karbónu
Vrstva aktívneho uhlia dodatočne zapracovaná vo 
filtračnom materiáli redukuje nepríjemné zápachy.

3D oblasť nosa zaisťuje komfortné nosenie, nízku 
mieru netesnosti a zabraňuje oroseniu okuliarov bez 
povrchovej úpravy.

Vysokoúčinné riadenie klímy
Vďaka filtračným komorám spojeným cez vdychovacie 
ventily sa maska vyznačuje mimoriadne nízkym od-
porom pri dýchaní. Riadenie klímy vo vysokoúčinných 
maskách zaručuje maximálny komfort nosenia.

Označenie R
Maska je otestovaná z hľadiska opätovnej 
použiteľnosti a spĺňa požadované výkonnostné znaky 
aj na použitie v druhej pracovnej zmene.

Označenie NR
Masky neumožňujú opätovné použitie, a preto by sa 
mali po konci pracovnej zmeny likvidovať.

Označenie D
Maska absolvovala dodatočnú skúšku dolomitovým 
prachom a vďaka tomu ponúka najoptimálnejšie 
dýchanie aj pri vysokej prašnosti a dlhom používaní.
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uvex silv-Air
Rýchly prehľad

Č. pol. Označenie Typ Vlastnosti Obsah Vonkajší kartón, 
množstvo v KS Strana

8701011 uvex clear Čistiaci sprej 1 sprej (360 ml) 100 143

8707100 uvex silv-Air 7100 Misková maska FFP1 bez ventilu 20 kusov 180 158

8707110 uvex silv-Air 7110 Misková maska FFP1 s ventilom 15 kusov 135 158

8707200 uvex silv-Air 7200 Misková maska FFP2 bez ventilu 20 kusov 180 159

8707210 uvex silv-Air 7210 Misková maska FFP2 s ventilom 15 kusov 135 159

8707212 uvex silv-Air 7212 Misková maska FFP2 s ventilom 15 kusov 135 156

8707220 uvex silv-Air 7220 s karbónom Misková maska FFP2 s ventilom 15 kusov 135 159

8707232 uvex silv-Air 7232 High-Performance Misková maska FFP2 s trojkomorovým systémom 3 kusy 36 155

8707233 uvex silv-Air 7233 High-Performance Misková maska FFP2 s trojkomorovým systémom 3 kusy 36 155

8707310 uvex silv-Air 7310 Misková maska FFP3 s ventilom 5 kusov 60 160

8707312 uvex silv-Air 7312 Misková maska FFP3 s ventilom 5 kusov 60 156

8707317 uvex silv-Air 7317 Misková maska FFP3 s ventilom 5 kusov 60 156

8707318 uvex silv-Air 7318 Misková maska FFP3 s ventilom 120 kusov 120 156

8707320 uvex silv-Air 7320 s karbónom Misková maska FFP3 s ventilom 5 kusov 60 160

8707330 uvex silv-Air 7330 High-Performance Misková maska FFP3 s trojkomorovým systémom 3 kusy 36 155

8707333 uvex silv-Air 7333 High-Performance Misková maska FFP3 s trojkomorovým systémom 3 kusy 36 155

8708103 uvex silv-Air 8103 Skladacia maska FFP1 bez ventilu 20 kusov 480 158

8708113 uvex silv-Air 8113 Skladacia maska FFP1 s ventilom 15 kusov 360 158

8708203 uvex silv-Air 8203 Skladacia maska FFP2 bez ventilu 20 kusov 480 159

8708213 uvex silv-Air 8213 Skladacia maska FFP2 s ventilom 15 kusov 360 159

8708313 uvex silv-Air 8313 Skladacia maska FFP3 s ventilom 15 kusov 360 160

8732100 uvex silv-Air 2100 Misková maska FFP1 bez ventilu 20 kusov 240 163

8752100 uvex silv-Air 2100 Misková maska FFP1 bez ventilu 3 kusy 60 163

8732110 uvex silv-Air 2110 Misková maska FFP1 s ventilom 15 kusov 180 163

8752110 uvex silv-Air 2110 Misková maska FFP1 s ventilom 3 kusy 60 163

8732200 uvex silv-Air 2200 Misková maska FFP2 bez ventilu 20 kusov 240 164

8752200 uvex silv-Air 2200 Misková maska FFP2 bez ventilu 3 kusy 60 164

8732210 uvex silv-Air 2210 Misková maska FFP2 s ventilom 15 kusov 180 164

8752210 uvex silv-Air 2210 Misková maska FFP2 s ventilom 3 kusy 60 164

8732220 uvex silv-Air 2220 s karbónom Misková maska FFP2 s ventilom 15 kusov 180 164

8732310 uvex silv-Air 2310 Misková maska FFP3 s ventilom 15 kusov 180 165

8752311 uvex silv-Air 2310 Misková maska FFP3 s ventilom 2 kusy 20 165

8732312 uvex silv-Air 2312 Misková maska FFP3 s ventilom 15 kusov 180 165

8752312 uvex silv-Air 2312 Misková maska FFP3 s ventilom 2 kusy 20 165

8733100 uvex silv-Air 3100 Skladacia maska FFP1 bez ventilu 30 kusov 360 163

8753100 uvex silv-Air 3100 Skladacia maska FFP1 bez ventilu 3 kusy 60 163

8733110 uvex silv-Air 3110 Skladacia maska FFP1 s ventilom 15 kusov 180 163

8753110 uvex silv-Air 3110 Skladacia maska FFP1 s ventilom 3 kusy 60 163

8733200 uvex silv-Air 3200 Skladacia maska FFP2 bez ventilu 30 kusov 360 164

8753200 uvex silv-Air 3200 Skladacia maska FFP2 bez ventilu 3 kusy 60 164

8733210 uvex silv-Air 3210 Skladacia maska FFP2 s ventilom 15 kusov 180 164

8753210 uvex silv-Air 3210 Skladacia maska FFP2 s ventilom 3 kusy 60 164

8733220 uvex silv-Air 3220 s karbónom Skladacia maska FFP2 s ventilom 15 kusov 180 164

8733310 uvex silv-Air 3310 Skladacia maska FFP3 s ventilom 15 kusov 180 165

8753311 uvex silv-Air 3310 Skladacia maska FFP3 s ventilom 2 kusy 60 165

8765100 uvex silv-Air 5100 Skladacia maska FFP1 bez ventilu 30 kusov 480 150

8775100 uvex silv-Air 5100 Skladacia maska FFP1 bez ventilu 3 kusy 60 150
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uvex silv-Air
Rýchly prehľad

Č. pol. Označenie Typ Vlastnosti Obsah Vonkajší kartón, 
množstvo v KS Strana

8765101 uvex silv-Air 5100+ Skladacia maska FFP1 bez ventilu 30 kusov 480 150

8775101 uvex silv-Air 5100+ Skladacia maska FFP1 bez ventilu 3 kusy 60 150

8765110 uvex silv-Air 5110 Skladacia maska FFP1 s ventilom 15 kusov 240 150

8775110 uvex silv-Air 5110 Skladacia maska FFP1 s ventilom 3 kusy 60 150

8765111 uvex silv-Air 5110+ Skladacia maska FFP1 s ventilom 15 kusov 240 150

8775111 uvex silv-Air 5110+ Skladacia maska FFP1 s ventilom 3 kusy 60 150

8765200 uvex silv-Air 5200 Skladacia maska FFP2 bez ventilu 30 kusov 480 151

8775200 uvex silv-Air 5200 Skladacia maska FFP2 bez ventilu 3 kusy 60 151

8765201 uvex silv-Air 5200+ Skladacia maska FFP2 bez ventilu 30 kusov 480 151

8775201 uvex silv-Air 5200+ Skladacia maska FFP2 bez ventilu 3 kusy 60 151

8765210 uvex silv-Air 5210 Skladacia maska FFP2 s ventilom 15 kusov 240 151

8775210 uvex silv-Air 5210 Skladacia maska FFP2 s ventilom 3 kusy 60 151

8765211 uvex silv-Air 5210+ Skladacia maska FFP2 s ventilom 15 kusov 240 151

8775211 uvex silv-Air 5210+ Skladacia maska FFP2 s ventilom 3 kusy 60 151

8765221 uvex silv-Air 5220+ s karbónom Skladacia maska FFP2 s ventilom 15 kusov 240 151

8775221 uvex silv-Air 5220+ s karbónom Skladacia maska FFP2 s ventilom 3 kusy 60 151

8765310 uvex silv-Air 5310 Skladacia maska FFP3 s ventilom 15 kusov 240 152

8775310 uvex silv-Air 5310 Skladacia maska FFP3 s ventilom 3 kusy 60 152

8765311 uvex silv-Air 5310+ Skladacia maska FFP3 s ventilom 15 kusov 240 152

8775311 uvex silv-Air 5310+ Skladacia maska FFP3 s ventilom 3 kusy 60 152

8765321 uvex silv-Air 5320+ s karbónom Skladacia maska FFP3 s ventilom 15 kusov 240 152

8775321 uvex silv-Air 5320+ s karbónom Skladacia maska FFP3 s ventilom 3 kusy 60 152
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Jednorázové ochranné odevy
 Príručka s informáciami o normách a výrobkoch

Smernica ES č. 2016/425 o OOPP
Podmienky uvádzania osobných ochranných pracovných 
prostriedkov (OOPP) do obehu, ako aj základné bezpeč-
nostné požiadavky, ktoré musia OOPP spĺňať, upravuje 
smernica ES č. 2016/425 o OOPP. V prípade splnenia pod-
mienok podľa smernice smie byť výrobok označený značkou 
CE a tovar sa smie ponúkať na európskom vnútornom trhu.

V závislosti od potenciálu nebezpečenstva, proti ktorému 
má ochranný odev poskytovať ochranu, sú OOPP klasifi ko-
vané do 3 kategórií:

Kategória I:  jednoduché ochranné pracovné prostriedky, 
nízke riziko

Kategória II:  ochranné pracovné prostriedky na odvrátenie 
nebezpečenstiev, OOPP, ktoré nespadajú do 
kategórie 1 alebo 3

Kategória III:  ochranné pracovné prostriedky na ochranu 
proti smrteľným nebezpečenstvám alebo 
vážnym zdravotným ujmám, vysoké riziko 

STN EN ISO 13688 Ochranné odevy – 
Všeobecné požiadavky

Norma STN EN ISO 13688 defi nuje všeobecné požiadavky 
kladené na ochranné odevy z hľadiska ergonómie, neškod-
nosti, starnutia, označovania veľkostí, kompatibility a ozna-
čovania, ako aj informačných brožúr, ktoré musí výrobca 
dodávať spolu s ochranným odevom. Táto európska norma 
je referenčná norma, na ktorú sa odvolávajú všetky ostat-
né špecifi cké normy o ochranných odevoch. Smie sa teda 
používať len v spojení so špecifi ckou normou. 

Podrobné informácie o normách nájdete na stránke 
uvex-safety.sk.

Ochrana proti chemikáliám patrí vždy do kategórie III.

Vysoký

Nízky
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tu
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Na zjednodušenie výberu vhodného ochranného odevu defi novala Európska únia harmonizované normy pre rôzne triedy 
ochrany (nazývajú sa aj typy) na ochranu proti chemikáliám – kategória III.
Typ ochrany potvrdený na základe certifi kácie uvádza, pre aký druh expozície (prach, kvapalina, plyn) sa odev hodí.
Jednotlivé typy garantujú len dosiahnutie minimálnych požiadaviek potrebných na certifi káciu. Podrobné informácie k jed-
notlivým testom nájdete v našich listoch technických údajov.

Plyno-
tesnosť

Typ 3

Typ 4

Typ 5/6

EN 14605  Kvapalinotesné ochranné odevy 
(skúška prúdom)

EN 14605  Sprejotesné ochranné odevy 
(skúška postrekom)

ISO 13982-1  Ochranné odevy na použitie proti tuhým časti-
ciam (ochrana proti pevným časticiam)

EN 13034  Obmedzene sprejotesné ochranné odevy 
(ochrana proti ľahkej striekanej hmle)
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Jednorázové ochranné odevy
Príručka s informáciami o normách a výrobkoch

Definovanie okolitých podmienok
Ste pri svojej činnosti vystavení prašnému, vlhkému alebo mokrému prostrediu?

Na zjednodušenie výberu vhodnej kombinézy sú naše kombinézy klasifi kované vrátane 

odporúčania pre konkrétne prostredia. Počet stĺpcov defi nuje stupeň vhodnosti.

Dodatočne prezentujeme stupeň priedušnosti s cieľom poskytnúť vám kritérium 

výberu na posúdenie komfortu nosenia.

Identifikácia dodatočných znakov
V niektorých pracovných prostrediach je nutné dodržiavať dodatočné požiadavky. 

Symboly informujú, či výrobok neobsahuje silikón alebo substancie narúšajúce 

priľnavosť laku.

EN 14605 Kvapalinotesné ochranné odevy (skúška prúdom)

EN 14605 Sprejotesné ochranné odevy (skúška postrekom)

EN 13034 Obmedzene sprejotesné ochranné odevy 
(ochrana proti ľahkej striekanej hmle)

ISO 13982-1: Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam 
(ochrana proti pevným časticiam)

EN 1149-5 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti.
(Funkčnosť antistatickej úpravy je zaručená len v prípade 
vlhkosti vzduchu > 25 %.)

EN 14126 Ochranné odevy proti nositeľom nákazy

EN 1073-2 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii 
(žiadna ochrana proti rádioaktívnemu žiareniu)

DIN 32781: Ochranné odevy proti pesticídom

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných certifi kátoch, listoch technických údajov alebo na certifi káte na výrobku.

Prach Vlhko Mokro Priedušnosť
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uvex 3B chem classic

Oblasti použitia:
• manipulácia s organickými a anorganickými 

chemikáliami
• čistenie a údržba
• chemický a farmaceutický priemysel
• potravinársky priemysel
• sanácia pôdy a demontáže
• priemyselné čistenie a údržba
• čistenie nádrží
• práce s lakmi a farbami
• likvidácia nebezpečných látok
• poľnohospodárstvo
• úprava odpadových vôd a kanalizačné práce
• odpadové hospodárstvo
• ochrana pred katastrofami, záchranné služby
• veterinárna medicína a ochrana proti nákazám
• ropný a petrochemický priemysel

uvex 3B chem classic
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89880

uvex 3B chem classic
Všeobecné znaky:
• maximálna bezpečnosť a bariérový účinok 

vďaka extrémne odolnému materiálu v 
kombinácii so švami zvarenými ultrazvukom a 
vystuženými páskou

• extrémne ľahký, ale robustný materiál, vďaka 
úprave imitujúcej textil na vnútornej strane aj 
veľmi príjemný

Ochranné vlastnosti:
• poskytuje ochranu pred širokou paletou 

chemikálií
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému sťa-

hovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v 
kapucni, na rukávoch a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu 
rukávov

uvex 3B chem classic 
Č. pol. 89880
Materiál polypropylénová netkaná textília

laminovaná polypropylénovou fóliou
Farba žltá
Veľkosti S až 3XL
Objednávacia KS
jednotka
Vonkajší obal KAR po 25 KS

uvex 3B chem classic
Jednorázová ochrana proti chemikáliám, typ 3B

Certifi kácia podľa

EN 14126

TYP 3 B

EN 14605

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1:

EN 1149-5 EN 1073-2

Pútko na prostredník na spoľahlivé 
zachytenie rukávov

Komfortný bežec zipsu a lepiaca lišta 
zaisťujú spoľahlivú ochranu.

Gumové sťahovanie v páse na 
optimálne nosenie

Zloženie materiálu kombinézy uvex 3B chem classic
Mimoriadne ľahká a dobre tesniaca netkaná textília s polypropylénovým laminátom predstavuje 
účinnú bariéru proti mnohým organickým a anorganickým kvapalným chemikáliám. Vďaka mecha-
nickej pevnosti materiálu a zvareným a prelepeným švom poskytuje kombinéza uvex 3B classic 
ochranu aj vo veľmi náročných podmienkach a bez negatívneho vplyvu na pohodlie.

Kvapalinotesná polypropylénová fólia

Netkaná textília

Šev vystužený páskou

Šev zvarený ultrazvukom

Typ 3

uvex-safety.com/en/overalls
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89843

uvex 3B chem light
Všeobecné znaky:
• vysoký komfort nosenia vďaka ľahkému a 

veľmi flexibilnému materiálu s príjemným 
netkaným materiálom na vnútornej strane

Ochranné vlastnosti:
• ideálne na použitie pri čistiacich prácach 
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému sťa-

hovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v 
kapucni, na rukávoch a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu 
rukávov

Oblasti použitia:
• manipulácia s chemikáliami s nízkou koncen-

tráciou
• čistiace práce v priemysle a čistenie budov
• výroba lodí a automobilov
• chemický a farmaceutický priemysel
• manipulácia s farbami a lakmi
• elektronika
• práce s azbestom a demontáže
• sanácia starých záťaží
• chov zvierat a veterinárna služba
• odpadové hospodárstvo

uvex 3B chem light 
Č. pol. 89843
Materiál polypropylénová netkaná textília laminovaná

polypropylénovou fóliou
Farba biela, žltá
Veľkosti S až 3XL
Objednávacia KS
jednotka
Vonkajší obal KAR po 40 KS

uvex 3B chem light
Jednorázová ochrana proti chemikáliám, typ 3B

Kvapalinotesná polyetylénová fólia

SMS z polypropylénu

Šev vystužený páskou

Šev typu „overlock“

Zloženie materiálu kombinézy uvex 3B chem light
Ľahká a fl exibilná netkaná textília s fóliovým laminátom je ideálna na čistiace práce a manipuláciu 
s chemikáliami s nízkou koncentráciou. Švy vystužené páskou poskytujú dodatočnú ochranu bez 
zníženia komfortu.

Pútko na prostredník na spoľahlivé 
zachytenie rukávov

Komfortný bežec zipsu a lepiaca lišta 
zaisťujú spoľahlivú ochranu.

Gumové sťahovanie v páse na 
optimálne nosenie

Certifi kácia podľa

EN 14126

TYP 3 B

EN 14605

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1:

EN 1149-5 EN 1073-2

Typ 3

uvex-safety.com/en/overalls
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Jednorázové ochranné odevy, typ 3B
Výkonnostné parametre

Chemikálie uvedené v zozname sú len názorný príklad. 

Kompletný prehľad pre jednotlivé modely nájdete v 
listoch technických údajov. 

Na vyhľadávanie máte k dispozícii aj náš nástroj 
Chemical Expert System (pozri stranu 190).

Chemikália Č. CAS
Trieda podľa EN 14325 Trieda podľa EN 14325

Acetón 67-64-1 6 zo 6 1 zo 6

Acetonitril 75-05-8 6 zo 6 0 zo 6

Chlorid železitý (vodný roztok, 45 %) 7705-08-0 – 6 zo 6

Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 49 %) 7664-39-3 6 zo 6 6 zo 6

Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 71 až 75 %) 7664-39-3 – 5 zo 6

Kyselina fluorovodíková v močovine (62 až 64 %) 7664-39-3 – 2 zo 6

Formaldehyd (vodný roztok, 10 %) 50-00-0 – 6 zo 6

Izopropanol 67-63-0 6 zo 6 6 zo 6

Metanol 67-56-1 6 zo 6 6 zo 6

Hydroxid sodný 50 % 1310-73-2 6 zo 6 6 zo 6

Kyselina dusičná 69,5 % 7697-37-2 – 6 zo 6

Kyselina chlorovodíková (vodný roztok, 37 %) 7647-01-0 5 zo 6 6 zo 6

Kyselina sírová 96 % 7664-93-9 6 zo 6 6 zo 6

Peroxid vodíka 7722-84-1 6 zo 6 6 zo 6

Údaje uvedené v tabuľke boli stanovené v laboratórnych podmienkach (pri teplote 21 ±2 °C). Keďže v praxi sú často bežné aj ďalšie záťaže, ako 
vyššia teplota a mechanické vplyvy, musia sa tieto hodnoty považovať len za orientačnú pomôcku. 
Údaje sú nezáväzné a nenahrádzajú test vhodnosti.
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Ochrana pred pesticídmi 
– DIN 32781
V poľnohospodárstve a lesníctve sú zamestnanci sústavne vysta-
vení chemickým a biologickým nebezpečným látkam. 
V závislosti od spôsobu použitia, trvania expozície a špecifi ckých 
účinkov nebezpečných látok sa môže vyžadovať nosenie osob-
ných ochranných pracovných prostriedkov. 
Popri maske na ochranu dýchacích orgánov a rukaviciach je 
dôležitou súčasťou ochrany používateľa aj vhodný protichemický 
ochranný odev. 

Požiadavky na vlastnosti protichemických ochranných odevov, 
ktoré sa musia nosiť počas manipulácie so zriedenými roztokmi 
pesticídov alebo počas ich aplikácie, defi nuje norma DIN 32781. 
Testuje sa nielen odolnosť proti defi novaným substanciám, ale pri 
certifi kácii hrajú dôležitú úlohu aj fyzikálne vlastnosti materiálu a 
komfort nosenia. 

Pri postrekových skúškach kombinéz uvex 4B proti 5 pesticídom 
uvedeným v norme sa nezistila žiadna penetrácia.

Typickými prácami, pri ktorých sa musia nosiť 
protichemické ochranné odevy, môžu byť: 

•  miešanie a plnenie nezriedených koncentrátov,
•  striekanie silne zriedenej zmesi,
•  expozícia pri aplikácii v dôsledku zaviatia 

jemných aerosólov,
•  expozícia pri intenzívnom kontakte s 

ošetrovaným lístím.

uvex 4B
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98375

uvex 4B
Č. pol. 98375
Materiál polypropylénová netkaná textília laminovaná

polypropylénovou fóliou
Farba biela, oranžová
Veľkosti S až 3XL
Objednávacia KS
jednotka
Vonkajší obal KAR po 40 KS

uvex 4B
Všeobecné znaky:
• vysoký komfort nosenia vďaka ľahkému a 

veľmi flexibilnému materiálu s príjemným 
netkaným materiálom na vnútornej strane

Ochranné vlastnosti:
• švy vystužené páskou na optimálnu ochranu
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému sťaho-

vaniu v páse,
gumovým sťahovaniam v kapucni, na ruká-
voch a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu 
rukávov

Oblasti použitia:
• čistiace práce v priemysle nízkym tlakom a 
čistenie budov

• výroba lodí a automobilov
• chemický a farmaceutický priemysel
• manipulácia s farbami a lakmi
• poľnohospodárstvo a záhradníctvo
• hubenie škodcov a škodlivého hmyzu
• elektronika
• práce s azbestom a demontáže
• sanácia starých záťaží
• farmaceutický priemysel a laboratórne práce
• odber skúšobných vzoriek
• chov zvierat a veterinárna služba
• odpadové hospodárstvo

Zloženie materiálu kombinézy uvex 4B
Mikroporézna a sprejotesná netkaná textília 
s polyetylénovým laminátom prepožičiava 
kombinéze uvex 4 B ochrannú funkciu a záro-
veň priedušnosť. Prelepené švy ju vynikajúco 
chránia proti prieniku tekutých aerosólov a 
častíc, vnútorná netkaná textília garantuje 
príjemne mäkký pocit pri nosení.

Mikroporézna polyetylénová fólia

Polypropylénová netkaná textília

Šev vystužený páskou

Šev typu „overlock“

Pútko na prostredník na spoľahlivé 
upevnenie.

Trojdielna kapucňa, aby dobre sadla.Šité a prelepené švy
Optimálna ochrana proti prieniku 
tekutých aerosólov a častíc.

Certifi kácia podľa

EN 14126

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1:

TYP 6B

EN 13034

DIN 32781 EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 4B
 Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 4B

Typ 4

uvex-safety.com/en/overalls
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98449

uvex 5/6 classic 
Č. pol. 98449
Materiál polypropylénová netkaná textília 

laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba biela
Veľkosti S až 3XL
Objednávacia KS
jednotka
Vonkajší obal KAR po 50 KS

uvex 5/6 classic
Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6

uvex 5/6 classic
Všeobecné znaky:
• extrémne ľahký a priedušný materiál 

garantuje vynikajúcu kombináciu komfortu a 
bezpečnosti

• príjemný a mäkký netkaný materiál na vnútor-
nej strane

Ochranné vlastnosti:
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému sťa-

hovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v 
kapucni, na rukávoch a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu 
rukávov

Oblasti použitia:
• práce so sypkými a práškovými chemikáliami
• lakovacie práce, ochrana pred striekancami 

laku
• výroba a spracovávanie sklenených vláken
• priemyselné čistiace a údržbové práce
• automobilový priemysel
• brúsenie a leštenie
• výroba cementu
• práce v kameňolomoch a baniach
• búracie práce a sanácie
• práca s azbestom
• obrábanie dreva a kovov
• stavebníctvo
• farmaceutický priemysel

Certifi kácia podľa

EN 14126

TYP 5B

ISO 13982-1:

TYP 6B

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

Trojdielna kapucňa, aby dobre sadla a 
na neobmedzené zorné pole.

Dvojcestný zips s lepiacou lištou na 
ešte vyššiu bezpečnosť.

Gumové sťahovanie v páse na opti-
málne nosenie

Zloženie materiálu kombinézy 
uvex 5/6 classic
Kombinéza uvex 5/6 classic je vyrobená z ľah-
kého, mikroporézneho fóliového laminátu SMS. 
Mäkký, príjemný materiál zaručuje spoloč-
ne s vnútorným švom typu overlock vysokú 
úroveň ochrany proti striekancom kvapalín a 
časticiam.

Mikroporézna polyetylénová fólia

Polypropylénová netkaná textília

Šev typu „overlock“

Typ 5/6

uvex-safety.com/en/overalls
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98710

uvex 5/6 comfort
Všeobecné znaky:
• kombinácia polyetylénového laminátu a chrb-

tovej časti z SMS poskytuje vysokú úroveň 
odvádzania vlhkosti bez redukovania stupňa 
ochrany.

• vhodné na použitie v čistých miestnostiach, 
trieda 8 podľa normy ISO 14644-1

Ochranné vlastnosti:
• kontrastné, olemované švy
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému sťaho-

vaniu v páse, gumovým sťahovaniam s obru-
bou v kapucni, na rukávoch a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu 
rukávov

Oblasti použitia:
• práce so sypkými a práškovými chemikáliami
• lakovacie práce, ochrana pred striekancami 

laku
• výroba a spracovávanie sklenených vlákien
• priemyselné čistiace a údržbové práce
• automobilový priemysel
• brúsenie a leštenie
• výroba cementu
• práce v kameňolomoch a baniach
• búracie práce a sanácie
• práca s azbestom
• obrábanie dreva a kovov
• stavebníctvo
• použitie v čistých priestoroch
• farmaceutický priemysel

uvex 5/6 comfort 
Č. pol. 98710
Materiál hlavný materiál: polypropylénová netkaná

textília laminovaná polyetylénovou fóliou
chrbtová časť: netkaná textília SMS

Farba biela, limetková
Veľkosti M až 3XL
Objednávacia KS
jednotka
Vonkajší obal KAR po 40 KS

uvex 5/6 comfort
Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6

Certifi kácia podľa

TYP 5

ISO 13982-1:

TYP 6

EN 13034 EN 1149-5

Olemované švy, zvonku kontrastné
Zvýšená ochrana proti prieniku 
pevných častíc a tekutých striekancov

Pútko na prostredník na spoľahlivé 
upevnenie.

Priedušný polyetylénový laminátový 
materiál s chrbtovou časťou z SMS 
prepúšťajúcou vzduch zaisťujú 
vysokú úroveň odvádzania vlhkosti 
a priedušnosti.

Zloženie materiálu kombinézy 
uvex 5/6 comfort

Kombinéza uvex 5/6 comfort z veľmi ľahkej 
mikroporéznej netkanej textílie s polyetyléno-
vým laminátom zabezpečuje vďaka kombinácii 
s chrbtovou časťou z netkanej textílie SMS 
vysokú priedušnosť. Spolu s olemovanými 
švami zaručuje vysokú úroveň ochrany proti 
striekancom kvapalín a časticiam.

Netkaná textília vyrobená pod tryskou

Textília vyrobená rozfukovaním 
taveniny na tryske

Netkaná textília vyrobená pod tryskou

Olemovaný šev

Mikroporézna polyetylénová fólia

Polypropylénová netkaná 
textília (SMS)

Typ 5/6

uvex-safety.com/en/
overalls

Typ 5/6
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98173

89976

uvex 5/6 air
Všeobecné znaky:
• materiál SMS prepúšťajúci vzduch na vynika-

júce odvádzanie vlhkosti
• ideálne riešenie do teplého pracovného 

prostredia a na dlhé nosenie

Ochranné vlastnosti:
• ideálne riešenie do prašného pracovného 

prostredia
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému sťaho-

vaniu v páse,
gumovým sťahovaniam v kapucni, na ruká-
voch a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu 
rukávov

Oblasti použitia:
• manipulácia so sypkými a práškovými che-

mikáliami
• práca s azbestom
• výroba a spracovanie sklenených, keramic-

kých a syntetických vlákien
• obrábanie dreva a kovov
• stavebníctvo
• automobilový priemysel
• brúsenie a leštenie
• výroba cementu
• práce v kameňolomoch a baniach
• sanácie a renovácie
• farmaceutický priemysel
• údržbové práce

uvex 5/6 air 
Č. pol. 98173 89976
Materiál polypropylénová netkaná textília
Farba biela modrá
Veľkosti S až 3XL S až 3XL
Objednávacia KS
jednotka
Vonkajší obal KAR po 50 KS

uvex 5/6 air
Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6

Pútko na prostredník na spoľahlivé zachy-
tenie rukávov

Zips s lepiacou lištou na ešte vyššiu 
bezpečnosť.

Gumové sťahovanie v páse na optimálne 
nosenie

Zloženie materiálu kombinézy uvex 5/6 air

Kombinéza uvex 5/6 air je vyrobená z veľmi 
ľahkého, porézneho a priedušného materiálu 
SMS, ktorý zaisťuje vynikajúcu mieru pohodlia 
pri nosení vďaka optimálnemu riadeniu klímy. 
Zároveň plní úlohu účinnej bariéry proti kon-
taminácii prachom a ľahkej striekanej hmle a 
spoľahlivo chráni používateľa.

Netkaná textília vyrobená pod tryskou

Textília vyrobená rozfukovaním 
taveniny na tryske

Netkaná textília vyrobená pod tryskou

Šev typu „overlock“

Certifi kácia podľa

TYP 5

ISO 13982-1:

TYP 6

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

Typ 5/6

uvex-safety.com/en/overalls
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9875200

9874946
9874948

9875046

8935346

9875300

Vysoké návleky na obuv
Č. pol. 8935346
Veľkosť 42 až 46
Vyhotovenie otvor s gumovým sťahovaním a pásom
Materiál polypropylénová netkaná textília 

laminovaná polypropylénovou fóliou
Farba žltá
Objednávacia VRC
jednotka
Obsah 30 párov, balené voľne

Vysoké návleky na obuv
Č. pol. 9875046
Veľkosť 42 až 46
Vyhotovenie otvor s gumovým sťahovaním a pásom
Materiál polypropylénová netkaná textília

laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba biela
Objednávacia VRC
jednotka
Obsah 50 párov, balené voľne

Návleky na obuv
Č. pol. 9874946 9874948
Veľkosť 42 až 46 46 až 48
Vyhotovenie otvor s gumovým sťahovaním
Materiál polypropylénová netkaná textília

laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba biela
Objednávacia VRC
jednotka
Obsah 100 párov, balené voľne

Návleky na predlaktie
Č. pol. 9875300
Veľkosť jednotná veľkosť
Vyhotovenie obojstranné s gumovým sťahovaním
Materiál polypropylénová netkaná textília

laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba biela
Objednávacia VRC
jednotka
Obsah 50 párov, balené voľne

Kapucňa
Č. pol. 9875200
Veľkosť jednotná veľkosť
Vyhotovenie so suchým zipsom
Materiál polypropylénová netkaná textília

laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba biela
Objednávacia VRC
jednotka
Obsah 50 KS, balené voľne

Jednorázová ochrana proti chemikáliám
Príslušenstvo

Kapucňa · Manžety · Návleky na obuv
 · Vysoké návleky na obuv
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Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6
Materiál a technológia výroby švov

Netkaná textília vyrobená 
pod tryskou

Šev typu overlock Šev typu overlock

Netkaná textília vyrobená pod tryskou

Textília vyrobená rozfukovaním 
taveniny na tryske 
(jedna alebo viac vrstiev)Polypropylénová 

netkaná textília 

Mikroporézna polyetylénová fólia

uvex 5/6 laminát uvex 5/6 SMS/SMMS

Materiál optimálny na akékoľvek použitie
Aký bariérový a ochranný účinok potrebujete? Aké sú okolité podmienky? V rámci sortimentu kombinéz s rôznou kvalitou a 
z rôznych kombinácií materiálov ponúka spol. uvex dokonalé riešenie pre každú situáciu – na zaistenie maximálnej bezpeč-
nosti a maximálneho možného komfortu nosenia.

• mäkká úprava
• „hydrofóbna“ vonkajšia strana
• nízka priedušnosť
• ideálne riešenie na práce vo vlhkom 

prostredí
• veľmi dobrá úroveň ochrany

Použitie:
• uvex 5/6 classic 
• hlavný materiál kombi-

nézy uvex 5/6 comfort

• mimoriadne mäkká úprava
• jemne „hydrofóbna“ vonkajšia strana
• vysoká priedušnosť
• ideálne riešenie do prostredí s vysokými 

teplotami
• dobrá úroveň ochrany

Použitie:
• uvex 5/6 air
• chrbtová časť kombi-

nézy vuvex 5/6 comfort

Štruktúra skúšky Olemovaný šev Šev typu overlock

Mimoriadna odolnosť: švy

V rámci skúšky pevnosti švov podľa 
EN ISO 13935-2 sa pomocou ťažného 
stroja zmeria sila, ktorá je potrebná na 
roztrhnutie šva.

Aby kombinéza dokonale tesnila, prekryje 
sa prešívaný šev olemovacím pásom s 
kontrastnou farbou. Tento variant sa používa 
pri jednorazových kombinézach uvex 5/6 
comfort. Vďaka prekrytiu vpichov po ihle 
pomocou olemovacieho pásu sa dosiahne 
vyššia tesnosť šva.

Vnútorný šev typu overlock umožňuje až 
o 50 % vyššie zaťaženie a elasticitu ako 
prešívaný šev. 
Používa sa na modeloch uvex 5/6 classic 
a uvex 5/6 air.



AH (g/kg)

5

15

25

35
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Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6
Individuálny klimatický komfort

Meranie mikroklímy
V teste sa merala mikroklí-
ma v štruktúre vrstiev kom-
binézy a nosného materiálu 
podľa skúšobných podmie-
nok SWEATOR®: 
teplota prostredia 21 °C a 
vlhkosť vzduchu 60 %.

Kombinézy uvex v klimatickom teste
Komfort nosenia hrá popri klasických výberových kritériách podľa normatívnych 
požiadaviek čoraz dôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní. Práve klimatický komfort sa stáva 
dôležitým výkonnostným znakom.
Na určenie klimatického komfortu kombinézy sa testoval proces termoregulácie – pri ňom 
je rozhodujúca vznikajúca vlhkosť, keďže je základom transpirácie. Teploty prostredia 
zostávajú pri klimatickom teste konštantné, stúpa len telesná teplota – v závislosti od 
priedušnosti materiálu.

Kumulácia transpirácie po 55 minútach = pociťovaná tvorba tepla
Ako ovplyvňujú rôzne materiály pocit pri nosení?

uvex 5/6 classic
Kompletne laminovaná kombinéza 
uvex 5/6 classic sa vyznačuje niž-
šou mierou odparovania, výsledné 
hodnoty vlhkosti sú preto o čosi 
vyššie. Kombinéza uvex 5/6 clas-
sic má v porovnaní s inými kombi-
nézami najnižšiu priedušnosť. 

uvex 5/6 comfort
Vďaka kombinácii materiálov SMS 
a laminát sa kombinéza uvex 5/6 
comfort nachádza z hľadiska 
klimatického komfortu na strednej 
priečke. 

uvex 5/6 air
Kombinéza uvex 5/6 air z veľmi 
priedušného materiálu SMS 
poskytuje najlepší klimatický kom-
fort. Veľmi dobre prepúšťa vzduch 
a v teste boduje vďaka nižším 
teplotám a nižšej vlhkosti.

Meranie pomocou 10 snímačov 
na hrudi a 14 na chrbte.

Ktorá kombinéza na aké použitie?
Na práce pri vysokých teplotách alebo pri intenzívnej telesnej námahe odporúčame kombi-
nézy uvex 5/6 air alebo uvex 5/6 comfort. Osvedčená kombinéza uvex 5/6 classic sa hodí 
na akékoľvek ľahšie činnosti pri normálnej klíme.
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Jednorázová ochrana proti chemikáliám
Ochrana proti nositeľom nákazy

Používatelia sa v rôznych situáciách 
môžu dostať do kontaktu s biologickými 
pracovnými látkami. V záujme prevencie 
potenciálnej infekcie je potrebné používať 
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odev na ochranu proti nositeľom nákazy má zabrániť kontaktu pokožky 
s choroboplodnými zárodkami a šíreniu medzi ďalšími osobami alebo v 
iných situáciách.

Mikroorganizmy, ako sú baktérie, plesne a vírusy, sa zvyčajne označujú 
ako biologické pracovné látky. Detailná defi nícia je zakotvená v smernici 
EÚ 2000/54/ES. Podstatné je, že tieto látky spôsobujú infekcie alebo 
alergie, prípadne môžu mať toxický účinok.

V závislosti od hroziaceho infekčného rizika sa biologické pracovné látky 
delia na štyri skupiny:

Riziková skupina 1: 
Biologické pracovné látky, pri ktorých je nepravdepodobné, že u ľudí 
vyvolajú chorobu.

Riziková skupina 2: 
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí môžu vyvolať chorobu a mohli by 
predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov. 
Šírenie látky medzi obyvateľstvom je nepravdepodobné, účinná preven-
cia alebo ošetrenie sú zvyčajne možné.

Riziková skupina 3: 
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí môžu vyvolať vážnu chorobu a 
môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, nebezpe-
čenstvo šírenia medzi obyvateľstvom hrozí, ale účinná prevencia alebo 
ošetrenie sú zvyčajne možné.

Riziková skupina 4: 
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí vyvolajú vážnu chorobu a predsta-
vujú vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, nebezpečenstvo šírenia 
medzi obyvateľstvom je za určitých okolností veľké, účinná prevencia 
alebo ošetrenie nie sú možné.

Príloha smernice EÚ 2000/54/ES obsahuje podrobnú prezentáciu 
rizikových skupín jednotlivých biologických pracovných látok.

Typické oblasti použitia, v ktorých môže dôjsť k vystaveniu zamestnan-
cov pôsobeniu infekčných látok:
• úprava odpadových vôd, kanalizačné práce
• likvidácia odpadov
• pôdohospodárstvo
• potravinársky priemysel
• práce, pri ktorých dochádza ku kontaktu so zvieratami a/alebo výrob-

kami zvieracieho pôvodu
• zdravotnícka služba, nemocnice, záchranné služby

Podrobný zoznam možných biologických pracovných látok pre 
rôzne oblasti použitia a možných ochorení je dostupný napr. v správe 
BGIA č. 1/2013.

Ochranné odevy podľa EN 14126:2003
Norma EN 14126 defi nuje požiadavky na vlastnosti na ochranu proti no-
siteľom nákazy. Defi nované skúšobné metódy sa sústredia na médium, 
ktoré obsahuje mikroorganizmy, ako sú napr. kvapaliny, aerosóly alebo 
pevné prachové častice. Na základe heterogenity mikroorganizmov pre 
ne nemožno stanoviť výkonnostné kritériá. 
Testy vyžadované podľa normy sa týkajú výlučne materiálu a nezaobera-
jú sa technológiami výroby švov. Švy prelepené páskou poskytujú vyššiu 
ochranu, pretože mikroorganizmy sú dostatočne malé, aby dokázali 
preniknúť cez minimálne otvory po vpichoch ihly.

Požiadavky kladené na celý ochranný odev požadujú okrem toho certifi -
káciu pre protichemický ochranný odev (pozri stranu 170). 

Samotné nosenie vhodného ochranného odevu nie je zárukou dostatoč-
nej ochrany. Veľmi dôležitou súčasťou vašej bezpečnosti je aj správne 
obliekanie a vyzliekanie OOPP (pozri stranu 186). Riziku kontaminácie 
sú vystavené aj osoby, ktoré pomáhajú pri vyzliekaní.

Model uvex 3B chem classic uvex 3B chem light uvex 4B uvex 5/6 classic

Č. pol. 89880 89843 98375 98449

ISO/FDIS 16604/16603 
Odolnosť proti kontaminovaným kvapalinám 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6

EN 14126, príloha A 
Odolnosť na základe mechanického kontaktu so substanciami, ktoré obsahujú 
kontaminované kvapaliny

6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6

ISO/DIS 22611
Odolnosť proti kontaminovaným tekutým aerosólom 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3

ISO/DIS 22612
Odolnosť proti kontaminovaným pevným časticiam 3 z 3 3 z 3  3 z 3  3 z 3
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Čo je priepustnosť?
Pri priepustnosti ide o proces, pri kto-
rom dochádza k prechodu chemikálie 
na molekulárnej úrovni cez „hustý“ 
materiál. Chemikálie nachádzajúce sa 
na vonkajšej strane prenikajú v rôz-
nych chemických fázach cez materiál 
a dostávajú sa na vnútornú stranu.

Jednorázová ochrana proti chemikáliám
 Priestupnosť

1. Adsorpcia
Viazanie tekutej chemikálie 
na povrchu materiálu. 

2. Absorpcia
Vnikanie molekúl do 
materiálu.

3. Difúzia
Prenikanie cez materiál na 
molekulárnej úrovni zalo-
žené na koncentračnom 
gradiente vonkajšej strany 
materiálu na vnútornú 
stranu. 

4. Desorpcia
Vystupovanie molekúl na 
vnútornej strane materiálu 
po prieniku.

Rešpektujte individuálne faktory
Ochranné odevy uvex absolvovali v sú-
lade s normou ISO 6529/EN 374-3
testy priepustnosti.

Ak by došlo ku kontaminácii kombi-
nézy, môžu cez ňu preniknúť určité 
chemikálie – nedá sa vylúčiť ohrozenie 
používateľa. 

Viac informácií o dobách prieniku kon-
krétnych chemikálií nájdete v listoch 
technických údajov alebo v nástroji 
uvex Chemical Expert System 
(pozri stranu 190).

Doby prieniku boli stanovené v labora-
tórnych podmienkach.

Keďže v praxi sú často bežné aj ďalšie 
záťaže – ako napr. vyššia teplota a 
mechanické vplyvy – tieto údaje slúžia 
len ako orientačná pomôcka. Švy a 
zipsy môžu mať kratšie doby prieniku, 
predovšetkým pri poškodení, resp. po 
predchádzajúcom použití. 

Po kontaminácii, opotrebení alebo 
poškodení si kombinézu okamžite 
vyzlečte a zlikvidujte ju podľa pred-
pisov.

Na získanie ďalších informácií o pou-
žitých testovacích metódach alebo na 
podanie žiadostí o vykonanie individu-
álnych skúšok priepustnosti navštívte 
stránku
uvex-safety.sk alebo sa obráťte 
priamo na servis spol. uvex na čísle 
+421 51 77 32 138. V žiadostiach vždy 
uvádzajte aj číslo CAS a koncentráciu.

Chemikália Materiál Pokožka

Trieda EN Normalizovaná doba prieniku (v min)

0 Okamžite (žiadna trieda)

1 ≥ 10

2 ≥ 30

3 ≥ 60

4 ≥ 120

5 ≥ 240

6 ≥ 480

Bezpečnosť vášho tímu v centre pozornosti
Od malých striekancov kvapalín až po nebezpečné chemi-
kálie alebo rádioaktívny materiál: počas bežného pracovné-
ho dňa vás ohrozujú rôzne nebezpečenstvá. 
Na zaistenie optimálnej ochrany vášho tímu za každých 
okolností je nutné pri ochranných odevoch rešpektovať 
doby prieniku v rámci priepustnosti.
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Jednorázová ochrana proti chemikáliám
Pokyny týkajúce sa použitia

 Vyzliekanie
Podľa rozhodnutia Výboru pre biologické pracovné látky 
(ABAS) by ste si OOPP mali obliekať a vyzliekať takto: 

  Obliekanie OOPP:

•   pred oblečením skontrolujte úplnosť a náležitý stav 
všetkých predmetov

•  odložte šperky a hodinky
•  oblečte si kombinézu a zapnite si zips až po bedrá
• obujte si čižmy
•  nasaďte si masku na ochranu dýchacích orgánov 

a utesnite ju skontrolujte, ako vám sedí
• nasaďte si ochranné okuliare
•  natiahnite si na hlavu kapucňu kombinézy, 

úplne si zapnite zips kombinézy Chlopňu 
zatlačte na miesto tak, aby chránila bradu a zips.

•  nasaďte si ochranné rukavice a natiahnite ich ponad 
manžety rukávov.

  Vyzliekanie OOPP:

•  vydezinfi kujte ochranné rukavice
•  stiahnite si kapucňu a vyzlečte si kombinézu od pliec až po 

bedrá tak, aby sa otočila naruby. Pritom súčasne vytiahnite 
paže z rukávov (môžete si prizvať na pomoc 2. osobu 
s ochrannými rukavicami a ochranou dýchacích orgánov).

•  úplne vyzlečte kombinézu a zároveň vyzujte čižmy.
•  stiahnite si ochranné rukavice tak, aby sa pri vyzliekaní 

otočili naruby, a odložte ich.
•  potiahnutím zozadu dopredu si zložte okuliare a odložte 

ich na určené miesto.
•  rovnakým spôsobom si zložte masku na ochranu 

dýchacích orgánov.
•  dezinfi kujte si ruky a na záver si dôkladne poumývajte 

ruky, tvár a všetky ostatné kontaminované miesta pokožky 
vodou a dezinfekčným prostriedkom.

uvex-safety.com/en/overalls
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Jednorázová ochrana proti chemikáliám
Pokyny týkajúce sa použitia

Takto bude váš výber správny
V záujme zaistenia dokonale padnúceho odevu a maximálnej 
bezpečnosti pri práci s nebezpečnými látkami sú kombinézy od 
spoločnosti uvex k dispozícii v širokej škále veľkostí. Diagram 
zobrazuje rozdelenie do veľkostí prispôsobené podľa telesných 
mier. Táto defi nícia sa opiera o skutočné telesné miery zistené 
so spodnou bielizňou a bez obuvi. 
Líši sa od normálnych konfekčných veľkostí. Kombinézu si preto 
vždy vyberajte podľa skutočných telesných mier a nie podľa 
vašej konfekčnej veľkosti.

Veľkosť Telesná výška
v cm (A)

Obvod hrudníka
v cm (B)

S 164 – 170 cm 84 – 92 cm

M 170 – 176 cm 92 – 100 cm

L 176 – 182 cm 100 – 108 cm

XL 182– 188 cm 108 – 116 cm

XXL 188 – 194 cm 116 – 124 cm 

XXXL 194 – 200 cm 124 – 132 cm

Upozornenia týkajúce sa odbornej manipulá-
cie s jednorázovými ochrannými odevmi uvex
Pred obliekaním je nevyhnutne potrebné skontrolovať, či 
ochranný odev nevykazuje žiadne nedostatky, ako napr. otvo-
rené švy, chybný zips alebo iné očividné nedostatky, ktoré by 
mohli negatívne ovplyvniť ochrannú funkciu.

Skladovanie
Jednorazové ochranné odevy od spoločnosti uvex sa musia 
skladovať v pôvodnom obale na suchom mieste bez prístupu 
slnečného svetla.

Likvidácia
Výrobky sa po použití musia zlikvidovať v súlade s príslušnými 
zákonnými nariadeniami. Tieto výrobky sa hodia len na jednora-
zové použitie.

Pranie jednorázových ochranných odevov
Jednorázové kombinézy sú určené iba na jednorázové použitie 
a nesmú sa prať.
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Jednorázová ochrana proti chemikáliám
Výber správneho protichemického ochranného odevu

V záujme zaistenia výberu vhodného protichemického 
ochranného odevu na konkrétne použitie vo vašom podni-
ku je dôležité, aby túto kombinézu skontroloval vyškolený 
bezpečnostný technik.

Mnohé chemikálie dokážu spôsobiť ťažké či dokonca ne-
zvratné poranenia osôb, ak dané osoby nepoužívajú vhodnú 
ochranu. Starostlivému výberu protichemického ochranné-
ho odevu je preto potrebné venovať mimoriadnu pozornosť.

Práce so sypkými a práškovými chemikáliami

Práce s tekutými chemikáliami s nízkou koncentráciou

Práce s organickými a anorganickými substanciami

Ropný a petrochemický priemysel

Predaj a distribúcia palív

Čistenie nádrží

Úprava odpadových vôd a kanalizačné práce

Odpadové hospodárstvo

Likvidácia nebezpečných látok

Potravinársky priemysel

Poľnohospodárstvo

Hubenie škodcov a škodlivého hmyzu

Chov zvierat a veterinárna služba

Použitie v čistých priestoroch

Manipulácia s farbami a lakmi

Farmaceutický priemysel a laboratórne práce

Čistiace práce v priemysle a čistenie budov

Čistenie a údržba (nasucho)

Čistiace práce v priemysle nízkym tlakom a čistenie budov

Búracie práce a sanácie

Práca s azbestom

Výroba a spracovávanie sklenených vláken

Práce v kameňolomoch a baniach

Výroba cementu

Obrábanie dreva a kovov

Brúsenie a leštenie

Lakovacie práce, ochrana pred striekancami laku

Vhodné

Alternatíva
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Jednorázová ochrana proti chemikáliám
Pomocník pri výbere – oblasti použitia

Látky ohrozujúce zdravie?

PlynČastice

Nerádioaktívne Rádioaktívne Striekaná hmlaStriekance

Teplé
pracovné pros-

tredie, dlhšie
nosenie

Teplé
pracovné pros-

tredie, dlhšie
nosenie

* Rešpektujte údaje o priepustnosti (defi nícia na strane 185)

PrúdZvážte plynotesný 
model

Vo forme

Protichemický ochranný 
oder kategórie III 
nie je potrebný.

ÁnoNie

  Upozornenie
Používateľ nesie výlučnú zodpovednosť za rozhodovanie 
o tom, či je konkrétny ochranný odev vhodný a správny 
na príslušné použitie. Spoločnosť uvex v žiadnom prípade 
nepreberá zodpovednosť za neodborné používanie týchto 
výrobkov a manipuláciu s nimi.

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte otázky, 
navštívte stránku uvex-safety.sk alebo sa obráťte priamo 
na náš servis na čísle +421 51 77 32 138. 
Tešíme sa na komunikáciu s vami.

Kvapalina*

Táto príručka je zjednodušená.
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 Nástroj uvex Chemical Expert System
Databáza chemikálií online

Ako vedúca sila na poli inovácií kladieme tie najvyššie náro-
ky na výrobky a služby, ktoré chceme ponúkať zákazníkom.
Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) bol vyvinutý 
expertmi pre expertov. Je dostupný kedykoľvek, odkiaľkoľ-
vek na svete. Tento online nástroj vám poskytne podporu pri 
výbere jednorazového ochranného odevu. 

Databáza chemikálií online

Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) vám sprístup-
ňuje rozsiahlu databázu chemikálií na účely výberu jedno-
razového ochranného odevu vhodného na manipuláciu s 
nebezpečnými látkami.  
Ako používateľ si môžete zostavovať individuálne zoznamy 
priepustnosti alebo môžete využiť poradenské služby našich 
expertov. Niekoľkými kliknutiami sa dostanete k vhodnému 
jednorazovému ochrannému odevu a vhodným protichemic-
kým ochranným rukaviciam, ktoré spĺňajú vaše špecifi cké 
požiadavky.

Úvodná stránka databázy chemikálií

Rôzne možnosti vyhľadávania k dispozícii

Prehľadné zobrazenie výsledkov

https://ces.uvex.de



Ochranné rukavice
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Inovatívne ochranné rukavice „Made in Germany“
Odbornosť v oblasti výroby a technológií

Špecializované odborné stredisko ochrany rúk uvex v Lüneburgu
Odbornosť v oblasti vývoja, najmodernejšia roboticky ovládaná technológia zariadení a 
prísne kontroly výroby zaručujú prvotriednu kvalitu našich ochranných rukavíc. 
Výroba v Nemecku zaručuje efektívnu výrobu šetriacu zdroje a krátky pohyb tovarov 
od výrobcu k používateľovi. 

Vývoj/výroba
Plne integrovaný vývojový proces naprieč všetkými
 procesnými úrovňami:
•  vývoj vlastných priadzí/podšívok
•  vlastný proces miešania zmesí (miešiareň)
•  špeciálne vyvinutá technológia tvarovania a spracovania
•  inovatívna technológia povrchovej úpravy
•  vývoj špecifi ckých riešení podľa požiadaviek zákazníka
•  technická modifi kácia existujúcich výrobkov (napr. izolačná 

podšívka)
•  individuálna výroba (napr. rukavice pre osoby s telesným 

postihnutím)

Vysokomoderná výroba:
• výroba 100 % bez rozpúšťadiel
• udržateľné využívanie zdrojov

Inovácie
•  používanie vysokokvalitných prírodných a funkčných vlákien
   – dobrá znášanlivosť na pokožke
   – vysoký používateľský komfort

•  testované výrobky bez obsahu škodlivín
   –  uvex pure Standard (veľmi dobrá znášanlivosť 

na pokožke, dermatologicky otestovaná) 
   –  certifi kácia v súlade so štandardmi OEKO-TEX®

 Standard 100 (napr. trieda výrobku II)

Podrobné informácie o certifikačných kritériách certifikačných orgánov OEKO-TEX®,
proDERM a Top100 nájdete na adrese: uvex-safety.de/zertifikate

Video

pr. triiededa vývýýroroobkbkuu IIII)))

ifikačnnýchých krkkrkrkritéitététéitéitéitéitéériáriáriáriáiáriáriáriáchchchchch hch chch cercercecercerrtiftifftifftiffifikikaikaikaikaikaikk ččččnýc
na adrese eeuveuveuvex sxxxxx safeffafeefafefeaff ttytytyyy de/de/de/de/zertifififiiiii
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Excelentné know-how je súčasťou našich služieb
Odbornosť v oblasti servisu

Dôkladne poznáme vaše požiadavky. 
S našimi odbornými znalosťami stojíme vždy na vašej strane. Základom je analýza rizík a 
nebezpečenstiev na mieste: Spoločne s vami zisťujú naši špecialisti na ochranu rúk,
ktoré ochranné rukavice sú optimálne vhodné pre vaše individuálne požiadavky. 
Semináre, laboratórne analýzy a online nástroje dotvárajú naše služby.

Poradenstvo/školenia/aplikačná technológia
•  poradenstvo od produktových špecialistov uvex na mieste 
• praktické semináre v oblasti ochrany rúk (uvex academy)
•  prehliadky závodov a laboratórií pre zákazníkov
• kooperácia s vedecko-technickými inštitútmi
• merania a analytické služby vo vlastných laboratóriách
   – štandardné mechanické testy podľa EN 388
   – testy priestupnosti podľa EN 374
   –  špeciálne testy 

(napr. meranie antistatického účinku/meranie úchopu/
test klímy)

•  vystavenie individuálnych osvedčení (napr. zložiek, 
 kompatibilita s lakmi, vhodnosť na kontakt s potravinami)

Informácie/elektronické služby
•  nástroj Chemical Expert System (CES)
•  nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc 
•  listy technických údajov o výrobkoch online
•  návody na používanie online
•  vyhlásenia o zhode online
•  databáza médií online

Certifikácia ISO 14001
Ako druhá spoločnosť v rámci skupiny uvex safety group 
bola spoločnosť uvex safety gloves v Lüneburgu certifi kova-
ná podľa medzinárodnej normy environmentálneho systému 
manažérstva ISO 14001. Norma ISO 14001 dáva do centra 
pozornosti kontinuálny zlepšovací proces, ktorý má umož-
niť dlhodobé dosahovanie konkrétnych environmentálnych 
cieľov. Žiadny iný výrobca ochranných rukavíc v Európe 
doteraz nedisponuje touto náročnou certifi káciou.

Ďalšie informácie na
www.uvex-safety.de/usglfi lm 



uvex phynomic airLite A ESD

uvex i-gonomics
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Ochranné rukavice pre 5. zmysel – s funkciou ESD a vhodné na prácu s dotykovým displejom. 
uvex phynomic airLite A ESD – najľahšie ochranné rukavice 
svojej triedy – poskytujú citeľne rozdielny komfort nose-
nia: Kombinácia hmatového vnemu a jemnocitu, ľahkosti a 
priedušnosti v jedinom páre rukavíc. Dokonale sa hodia na 

presné práce a manipuláciu s najmenšími a najjemnejšími 
komponentmi, ako aj na používanie na všetkých bežných 
obrazovkách, tabletoch a mobilných telefónoch. 

Merateľne väčšia úľava pri ochrane rúk
uvex i-gonomics defi nuje komfort nosenia úplne novým spôsobom: Inovatívny systém výrobkov presvedčí ergonomickým 
tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi klimatickými vlastnosťami. Pri ochranných rukaviciach to znamená príjemné nosenie 
a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.

uvex i gonomics defi nuje komfort nosenia úplne novým spôsobom: Inovatívny systém výrobkov presvedčí ergonomickým 
tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi klimatickými vlastnosťami. Pri ochranných rukaviciach to znamená príjemné nosenie
a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.
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Výpočet indexu reliéfu:
Index reliéfu sa vypočíta z priemernej 
hodnoty troch hodnôt indexov (IW) pre silu, 
hmotnosť a klímu – a má hodnotu 
0 (= neprimeraná) až 5 (= optimálna).   

Viac informácií o
uvex i-gonomics 
Produktový systém.

Meracia metóda:
ťažná sila pri napínaní 

Výsledok merania:
ťažná sila pri celkovom napnutí 
120 % = 32 N (IW 4,8)

Vysoká pohyblivosť,
práca únavy

Meracia metóda:
odolnosť proti prieniku vodnej 
pary

Výsledok merania:
hodnota RET = 29,21 (IW 3,1)

Znížená miera potenia, 
vyšší používateľský komfort

Meracia metóda:
plošná hmotnosť

Výsledok merania:
plošná hmotnosť = 24,8 mg/cm2 (IW 4,3)

Vysoká miera jemnocitu a ľahkosti,
vysoký používateľský komfort

4,3

4,07
Index reliéfu

Sila 4,8 

Hmotnosť 4,3 

Klíma 3,1

1
3

1

3



UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Abteilung: Forschung & Entwicklung 23.07.2015

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen

Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60596
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien

2111

JKL

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60271
Gefährdung chemisch Vollkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht / nass Hersteller uvex
Tragedauer siehe Permeationsliste Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60597
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe Indigo blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit lite
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Nástroj uvex Chemical Expert System
Databáza chemikálií a plány používania rukavíc online

Ako líder v inováciách určujeme najvyššie nároky na výrobky a služby. Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) bol 
vyvinutý expertmi. Tento online nástroj vás podporuje pri rozsiahlej analýze a optimalizácii riešení ochranných rukavíc v 
podniku. 

Databáza chemikálií pre ochranné rukavice online

Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) vám poskytuje 
rozsiahlu databázu chemikálií na výber vhodných ochran-
ných rukavíc pri manipulácii s nebezpečnými látkami.  
Ako používateľ môžete vytvárať individuálne zoznamy 
priestupnosti alebo si nechať poradiť našimi expertmi. Stačí 
niekoľko kliknutí myšou a dostanete sa k vhodným bezpeč-
nostným rukaviciam na ochranu pred chemikáliami, ktoré 
vyhovujú vašim špecifi ckým požiadavkám.

Nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc

Nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc v nástroji 
uvex Chemical Expert System umožňuje jednoducho a 
rýchlo vytvárať plány používania rukavíc s cieľom zdoku-
mentovať vysoké bezpečnostné a technické štandardy vo 
vašom podniku. Po úspešnej registrácii môžete buď upraviť 
už existujúce plány používania rukavíc vytvorené našimi 
špecialistami, alebo navrhnúť vlastné. Systém vám pomôže 
vytvoriť kompletný plán používania rukavíc v niekoľkých jed-
noduchých krokoch. Vysoká miera prispôsobenia dáva k 

uvex Chemical Expert System (online)

Databáza chemikálií pre ochranné rukavice

Priradenie nebezpečná látka  ochranné rukavice
(zoznamy priepustnosti)

Nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc

Priradenie činnosť  ochranné rukavice
(plány používania rukavíc)

Výhody nástroja uvex Chemical Expert System:

• rozsiahla databáza otestovaných chemikálií
• možnosť vytvorenia vlastných zoznamov priestupnosti
• bezproblémový výber rukavíc na ochranu proti nebezpečným chemikáliám
• osobný účet s prémiovými funkciami
• prehľadné vytváranie a spravovanie plánov používania rukavíc
• vysoká miera prispôsobenia plánu používania rukavíc
• dostupný v niekoľkých jazykoch

uvex – odborné poradenstvo a odborné produktové skúsenosti 
z jediného zdroja. https://ces.uvex.de

Webová stránka
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uvex academy
Ochrana rúk pri práci

Praktický seminár o základoch priemyselnej ochrany rúk
•  informácie o legislatívnych a norma-

tívnych požiadavkách na používanie 
ochranných rukavíc

•  predstavenie príslušných chemických 
skupín látok a ich klasifi kácie

•  informácie o materiáloch používa-
ných na ochranu rúk a o oblastiach 
ich použitia

•  informácie o vyhodnocovaní nebez-
pečenstiev na pracovisku a o preven-
cii proti nim

•  praktická ukážka ochranných vlast-
ností rôznych materiálov používaných 
na ochranu rúk

•  poradenstvo pri výbere vhodných 
ochranných rukavíc na prácu 

Cieľová skupina
Zamestnanci podniku, ktorí sú zodpo-
vední za ochranu zdravia a bezpečnosť 
zamestnancov, napr. bezpečnostní 
technici, špecializovaní nákupcovia a 
členovia podnikových rád.

Termíny
30.06.2020
19.11.2020  

Miesto konania: 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, 
Lüneburg  

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo sa chcete prihlásiť, navštívte stránku 
uvex-academy.com, zatelefonujte na číslo +49 911 9736-1710 alebo pošlite 
e-mail na academy@uvex.com

Ďalšie informácie nájdete 
na uvex-academy.com
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EN 388:2016
Úprava normy pre rukavice na ochranu proti porezaniu

Triedy ochrany pre rukavice na ochranu proti porezaniu boli doteraz v rámci Európy klasifi kované v súlade s normou EN 388:2003. 
Nepretržitý ďalší vývoj technických materiálov – takzvaných „vysokofunkčných vláken“ – priniesol potrebu prispôsobenia metód 
používaných na testovanie a klasifi káciu týchto výrobkov. Tieto zmeny boli implementované v norme EN 388:2016.

Skúšobná metóda podľa EN 388:2003 Skúšobná metóda podľa EN 388:2016/ISO 13997

  Skúška ochrany proti porezaniu použitím skúšobnej metó-
dy rovného rezu.
  Rotujúci kruhový nôž sa konštantnou silou (5 N) posúva 
dopredu a dozadu po testovanej vzorke a otáča sa pritom 
proti smeru pohybu.
  Hodnota indexu sa vypočíta na základe počtu cyklov, 
ktoré sú potrebné na prerezanie testovanej vzorky a podľa 
stupňa opotrebovania čepele.

  Na každej testovanej vzorke sa takýmto spôsobom vy-
koná päť meraní. Spriemerovaním piatich hodnôt indexov 
sa stanoví výkonnostná trieda ochrany proti porezaniu 
príslušnej ochrannej rukavice.

  Týka sa rukavíc na ochranu proti porezaniu vyrobených z 
materiálov, ktoré spôsobujú otupenie čepelí (napr. sklene-
né a oceľové vlákna).
  Dodatočná skúšobná metóda podľa ISO 13997: Stanove-
nie odolnosti proti prerezaniu ostrými predmetmi.

  V tomto prípade prejde dlhá, rovná čepeľ po testovanej 
vzorke raz. Pri tom sa stanoví minimálna sila požadovaná 
na prerezanie testovanej vzorky po 20 milimetroch.

  Výsledok sa uvedie v newtonoch (N) a priradí sa podľa 
triede ochrany proti porezaniu.

Výkonnostná trieda 1 2 3 4 5

Index ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Výkonnostná trieda A B C D E F

Hodnota v N ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Rôzne hodnotiace stupnice sa nedajú vzájomne prepojiť. 
Kým rukavice zaisťujú v praxi stále rovnomernú úroveň 
ochrany proti porezaniu, jedinou zmenou je zaradenie v 
rámci normatívnej klasifi kácii.

Ako popredný výrobca produktov na ochranu proti pore-
zaniu má uvex vo svojom vlastnom skúšobnom laboratóriu 
k dispozícii aktuálnu meraciu technológiu pre obe normy, 
preto môžeme kedykoľvek zodpovedať akékoľvek otázky.

Ďalšie informácie týkajúce sa noriem EN 388:2016 a 
EN ISO 374-1:2016 nájdete na adrese: 
https://www.uvex-safety.com/new-standard-cut-protection

 Odolnosť proti prerezaniu podľa ISO (A až F)

              Odolnosť proti prepichnutiu (0 až 4)

         Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (0 až 4)

      Odolnosť proti prerezaniu, test rovným rezom
(0 až 5; X = nerelevantné alebo nebolo otestované)

Odolnosť proti oderu (0 až 4)

Video
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EN ISO 374-1:2016
Úprava normy pre rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám

Rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám musia spĺňať požiadavky európskej normy EN ISO 374-1.
Táto norma prešla zásadnými zmenami v súvislosti s certifi káciou.

Časť 1 (Terminológia a požiadavky na vyhotovenie
pre chemické riziká) obsahuje dôležité úpravy:

 Rozšírenie počtu testovacích chemikálií z 12 na 18.
  Eliminácia používania laboratórneho skla pre „vodovzdor-
né ochranné rukavice s nízkym stupňom ochrany proti 
chemickým rizikám“.

  Štandardizácia typov rukavíc do kategórií A, B alebo C.
  Úprava označovania výrobkov: 
piktogram Erlenmeyerovej banky s rôznym počtom pís-
men označujúcich testovacie chemikálie v závislosti od 
typu.

Nové označovanie ochrannej rukavice:

Odolnosť proti priestupnosti 
pri type A:
vždy min. 30 minút pri min. 6 
testovacích chemikáliách.

Odolnosť proti priestupnosti 
pri type B:
vždy min. 30 minút pri min. 3 
testovacích chemikáliách. 

Odolnosť proti priestupnosti 
pri type C:
vždy min. 10 minút pri min. 1 
testovacej chemikálii.

Identifi kačné 
písmeno

Testovacia chemikália Č. CAS Trieda

E
X

IS
T

U
JÚ

C
E

A Metanol 67-56-1 Primárny alkohol

B Acetón 67-64-1 Ketón

C Acetonitril 75-05-8 Nitril

D Dichlórmetán 75-09-2 Chlórovaný uhľovodík

E Sulfi d uhličitý 75-15-0 Organická zlúčenina obsahujúca síru

F Toluén 108-88-3 Aromatický uhľovodík

G Dietylamín 109-89-7 Amín

H Tetrahydrofurán 109-99-9 Heterocyklické a éterové zlúčeniny

I Etylacetát 141-78-6 Ester

J n-heptán 142-82-5 Alifatický uhľovodík

K Hydroxid sodný 40 % 1310-73-2 Anorganická zásada

L Kyselina sírová 96 % 7664-93-9 Anorganická kyselina, oxidačná

N
O

V
É

M Kyselina dusičná 65 % 7697-37-2 Anorganická kyselina, oxidačná

N Kyselina octová 99 % 64-19-7 Organické kyseliny

O Čpavková voda 25 % 1336-21-6 Organická zásada

P Peroxid vodíka 30 % 7722-84-1 Peroxid

S Kyselina fl uorovodíková 40 % 7664-39-3 Anorganická kyselina

T Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyd

Rozšírenie počtu testovacích chemikálií: 
testovací katalóg bol rozšírený v súlade s novou normou. 

Poradenstvo výrobcu zamerané na používanie zohráva 
aj v tomto prípade dôležitú úlohu. Konkrétne požiadavky 
na ochranu sa musia stanoviť v rámci posudzovania rizík 
konkrétnych pracovných činností, pričom sa musia zohľadniť 
špecifi cké podmienky použitia. Používateľ, resp. technici 
BOZP musia defi novať individuálne požiadavky a zistiť kon-
krétne úrovne ochrany rukavíc od výrobcu.

V podobe nástroja uvex Chemical Expert System poskytuje 
spoločnosť uvex viacjazyčnú online platformu na vyhľadáva-
nie individuálnych časov priestupnosti. Navyše sú vám pria-
mo na pracovisku a v kompetenčnom centre pre ochranné 
rukavice v Lüneburgu k dispozícii skúsení zamestnanci, ktorí 
poskytujú poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa 
rukavíc na ochranu proti chemickým rizikám.

Označenie na rukavici Priestupnosť
1  Názov výrobcu
2  Názov modelu rukavice
3  Výkonnostná trieda, mechanická 

odolnosť 
4  Značka zhody EÚ
5  Č. skúšobne
6  Písmená označujú  testovacie 

chemikálie, voči ktorým rukavica 
poskytuje ochranu minimálne na 
úrovni triedy 2 indexu ochrany

7  Piktogram s označením normy
8  Upozornenie na priložený návod 

na použitie
9  Veľkosť rukavíc
10  Dátum exspirácie
11  Adresa výrobcu

Priestupnosť označuje prenikanie 
cez materiál ochrannej rukavice 
na molekulárnej úrovni. 
Čas, ktorý je potrebný na prienik 
chemikálií, určuje výkonnostnú 
triedu podľa EN ISO 374-1. 
Skutočná doba ochrany na pra-
covisku sa môže líšiť v závislosti 
od tejto výkonnostnej triedy. 

Váš zákaznícky pracovník spoločnosti uvex vám rád poradí!

Nameraný 
čas prieniku

Výkonnostná trieda 
proti priestupnosti

> 10 min Trieda 1

> 30 min Trieda 2

> 60 min Trieda 3

> 120 min Trieda 4

> 240 min Trieda 5

> 480 min Trieda 6

J K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L

EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-1:2016/Type C

910

11

1

2

3

5

4

7 8

6
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EN 16350:2014
Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti

Čo defi nuje nová norma?
 
Výber správnych osobných ochranných pracovných pro-
striedkov (OOPP) je obzvlášť dôležitý tam, kde prevládajú 
nebezpečné alebo zdraviu škodlivé pracovné podmienky. 
V prípade pracovísk s rizikom výskytu požiaru a výbušných 
atmosfér sa uplatňuje norma EN 16350:2014 – Ochranné ru-
kavice – Elektrostatické vlastnosti, ktorá ako prvá európska 
norma predpisuje podmienky testovania a minimálne požia-
davky na elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc:

  Prechodový odpor musí byť nižší ako 1,0 × 108 Ω
(Rv < 1,0 × 108 Ω).
  Skúšobná atmosféra: Teplota vzduchu 23 ± 1 °C,
relatívna vlhkosť vzduchu 25 ± 5 %.

Dôležité upozornenie!
Ochranné rukavice na ochranu pred elektrostatickým vý-
bojom sú účinné iba v prípade, ak je používateľ uzemnený 
s odporom nižším ako 108 Ω.

Čo by mali brať do úvahy používatelia? 

EN 16350:2014 je prvá norma, ktorá defi nuje medznú 
hodnotu prechodového odporu pre ochranné rukavice; táto 
hodnota doteraz nebola zahrnutá v norme EN 1149.
Používatelia preto musia skontrolovať vhodnosť ochranných 
rukavíc v súlade s normou EN 16350:2014.
Odkazovanie na normu EN 1149 už nepostačuje, keďže táto 
norma opisuje iba skúšobné metódy a nešpecifi kuje medz-
nú hodnotu. 

    

Kde všade sa môžu používať ochranné 
rukavice otestované podľa EN 16350:2014?

Ochranné rukavice, ktoré boli úspešne otestované pod-
ľa EN 16350: 2014, sa môžu používať v zónach s rizikom 
požiaru alebo výbuchu (napr. v rafi nériách) a predstavujú 
neodmysliteľnú súčasť uzemňovacieho reťazca (rukavice – 
ochranný odev – obuv – podlaha). 
V súvislosti s elektrostatickými vlastnosťami sa v rámci 
ochrany produktov často vyhodnocujú aj elektrostatické 
výboje (electrostatic discharge, ESD). Ochranné rukavice 
otestované podľa EN 16350:2014 sú vhodné na použitie vo 
všetkých oblastiach ochrany produktov pred elektrostatic-
kými výbojmi.

uvex unipur carbon uvex rubifl ex ESD
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Vhodnosť
ochranných rukavíc na kontakt s potravinami

Ochranné rukavice na kontakt s potravinami musia byť vy-
hotovené tak, aby sa v normálnych a predvídateľných pod-
mienkach nemohli do potravín dostať (migrácia) absolútne 
žiadne zložky, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí. 

V nasledujúcom prehľade sú uvedené výrobky od spoloč-
nosti uvex vhodné na kontakt s potravinami, ako aj zoznam 
potenciálnych oblastí použitia.

Ďalšie informácie vrátane skúšobných podmienok sú k 
dispozícii na vyžiadanie.

Oblasť použitia Vodové
pH > 4,5

Kyslé
pH < 4,5

Alkoholické Mastné Suché,
nemastné

Príklady Nealkoholické 
nápoje
Ovocie
Vajíčka
Zelenina
Kôrovce

Ocot
Kvasnice
Mlieko
Jogurt

Víno
Liehoviny
Likéry

R1 = olivový olej
R2 = maslo, margarín
R3 =  ryby, syr, 

pečivá
R4 = mäso, hydina
R5 =  sendviče, mrazené 

potraviny

Chlieb
Cestoviny
Ryža
Čaj
Korenie
Strukoviny

uvex profi  ergo ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R1 – R5) ÁNO

uvex contact ergo ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R1 – R5) ÁNO

uvex phynomic C3 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R1 – R5) ÁNO

uvex phynomic C5 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R1 – R5) ÁNO

uvex rubifl ex 
(oranžová) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R1 – R5) ÁNO

uvex rubifl ex S
(modrá/zelená) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R1 – R5) ÁNO

uvex profastrong NF 33 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R2 – R5) ÁNO

uvex u-fi t ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R3 – R5) ÁNO

uvex phynomic foam ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R5) ÁNO

uvex phynomic lite/
uvex phynomic lite w ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R1 – R5) ÁNO

uvex unilite thermo ÁNO ÁNO ÁNO NIE ÁNO

uvex u-fi t strong N2000 ÁNO NIE ÁNO ÁNO (R3 – R5) ÁNO

uvex u-fi t lite ÁNO NIE ÁNO ÁNO (R3 – R5) ÁNO

uvex u-chem 3300 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO (R2 – R5) ÁNO
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Ochranné rukavice
Mechanické riziká

Presné práce 208 – 217, 226

Univerzálne 218 – 221

Vysoké zaťaženie 222, 225  

Ochrana pred vysokými teplotami 224

Ochrana proti porezaniu 227 – 241

Rad uvex phynomic

Rad uvex 
 phynomic

uvex synexo 
impact 1

Rad uvex 
unidur

uvex synexo 
M500

Rad uvex 
C500

Rad uvex 
C300

uvex nk

uvex D500 
foam

uvex k-basic extra uvex profatherm

uvex 
rubipor XS

Rad uvex unipur

uvex 
rubifl ex

uvex 
 compact

Rad
uvex unilite thermo

uvex contact ergo uvex profi  XGuvex profi  ergo

Rad uvex uniliteRad uvex athletic

Rad
uvex unigrip

uvex synexo 
M100 
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Ochrana
proti porezaniu

Rad uvex protector

Ochranné rukavice
Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou 246 – 251

Ochranné rukavice bez bavlnenej výstuže 252 – 253

Jednorazové ochranné rukavice 255

uvex rubifl ex S XG

uvex u-chem 3300 uvex u-chem 3200

Nitril –
uvex profastrong

Chloroprén –
uvex profapren

uvex u-fi t strong N2000 uvex u-fi t

Butyl –
uvex profabutyl

uvex u-fi t lite

Butyl/Viton® –
uvex profaviton

uvex rubifl ex Suvex rubifl ex ESD uvex rubifl ex S uvex rubifl ex SZ

Povrchová úprava z nitrilu 

uvex u-chem 3000uvex u-chem 3100
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Sprievodca výberom rukavíc uvex
Rýchly spôsob nájdenia správnych ochranných rukavíc

Pri výbere vhodných ochranných rukavíc je nutné zvážiť 
množstvo faktorov. Spoločnosť uvex vás pri výbere pod-
poruje prehľadnou smernicou, ktorá vám vďaka praktickým 
symbolom umožňuje výber ochranných rukavíc na konkrétne 
činnosti.

V čom spočíva hlavné riziko pre používateľov na 
pracovisku? 
Symboly slúžia ako základná orientačná pomôcka pri 
výbere správnej kategórie vhodných ochranných rukavíc.

Aké činnosti sa budú prevažne vykonávať na danom 
pracovisku? 
Bude daná práca vyžadovať presnosť, zahŕňať kombiná-
ciu univerzálnych činností alebo klásť vysoké nároky na 
používateľa a ochranné rukavice? 

Identifi kujte okolité podmienky na pracovisku. 
Budú sa činnosti vykonávať v mokrých/olejnatých alebo
dokonca vlhkých alebo suchých pracovných prostrediach? 
Všetky naše ochranné rukavice sú na základe odporúčania 
klasifi kované na používanie v týchto troch okolitých pod-
mienkach. Výška príslušnej amplitúdy určuje stupeň vhod-
nosti. 

1. Identifi kácia rizikového potenciálu a priradenie

3. Defi novanie okolitých podmienok

2. Stanovenie individuálnych požiadaviek na ochranné rukavice

Mechanická ochrana

Manipulácia s chemikáliami

Ochrana proti porezaniu

Špeciálne riziká 
(napr. ochrana pred 
vysokými teplotami)

Presnosť

Univerzálne

Vysoké zaťaženie
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Ochranné rukavice spĺňajú náročné kritériá normy 
uvex pure. Rukavice neobsahujú zdraviu škodlivé látky, 
rozpúšťadlá ani katalyzátory a poskytujú optimálnu
ochranu produktov.

Ochranné rukavice sú certifikované 
podľa OEKO-TEX® Standard 100. Ochranné rukavice sú vyvinuté a vyrobené v Nemecku.

Ochranné rukavice spĺňajú štandardy 
normy uvex climazone. 
Merateľne zvýšená priedušnosť a 
znížená miera potenia zaisťuje vyššie 
pohodlie pri nosení ochranných 
rukavíc.

Veľmi dobrá znášanlivosť na pokožke je dermatologicky 
potvrdená. Klinické testovanie rukavice vykonal inštitút 
aplikovaného dermatologického výskumu proDERM® In-
stitut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH 
(Hamburg, Nemecko)/(štúdie proDERM®: 11.0356-02, 
11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Ochranné rukavice sú schválené na používanie na 
všetkých bežných obrazovkách, tabletoch a mobilných 
telefónoch.

Podrobné informácie o certifikačných kritériách certifikačných orgánov 
OEKO-TEX®, proDERM a Top100 nájdete na adrese: uvex-safety.de/zertifikate
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

Činnosti, pri ktorých sa vyžaduje vysoká 
miera jemnocitu.

Príklady: jemné montážne práce, práca 
s malými dielmi (napr. skrutky), obsluha 
ovládacích prvkov, výstupná kontrola.

Náročné činnosti vyžadujúce veľmi odol-
né ochranné rukavice odolné proti oderu.

Príklady: ťažká preprava
(napr. preprava paliet), stavebníctvo, 
údržba.

Všeobecné, aj prechodné činnosti, pri 
ktorých sa vyžadujú robustné, stabilné 
ochranné rukavice.

Príklady: údržba, preprava, ľahké obrába-
nie kovov, štandardné montážne práce, 
opravy.

Presnosť Vysoké zaťaženieUniverzálne

S
uc

hé
V

lh
ké

/m
ie

rn
e 

ol
ej

na
té

M
ok

ré
/o

le
jn

at
é

Pracovné prostredia bez akejkoľvek vlhkosti (voda, olej, tuk, chladiace mazivo atď.). 
Ochranné rukavice na použitie v týchto oblastiach sú mimoriadne priedušné.
Príklady: kontrola kvality, montáž, distribúcia, fi nálne obrábanie.

Pracovné prostredia s nízkou vlhkosťou. Ochranné rukavice na použitie v týchto podmienkach sú menej priedušné. Povrchová
úprava odpudzujúca vodu/olej zohráva kľúčovú úlohu a zároveň zaručuje dobré protišmykové vlastnosti.
Príklady: zaolejované obrobky, prechody medzi suchými a vlhkými prostrediami.

Pracovné prostredia, v ktorých je potrebné chrániť ruky pred kontaktnými médiami (nie chemikálie). 
Vyžadujú sa hermeticky utesnené ochranné rukavice s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami.
Príklady: demontáž zaolejovaných/mokrých dielov zo strojov, činnosti v exteriéroch (atmosférická vlhkosť).

uvex 
phynomic 
lite/lite w

uvex 
phynomic 
airLite A

ESD

uvex 
unipur

modelový 
rad

modelový 
rad

uvex 
rubipor

uvex phynomic 
foam

uvex phynomic wet

uvex phynomic wet plus

profi  ergo
uvex

profi  XG
uvex

compact
uvex unilite
thermo HD

uvex unilite
thermo

uvex 
contact ergo

uvex athletic 
lite

uvex phynomic XG

uvex phynomic 
allround

uvex phynomic 
pro

uvex synexo
M100 

uvex unilite
thermo plus c
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uvex phynomic
Dokonalosť v 3
dimenziách
1. Perfektný ergonomický tvar

Technológia 3D ergo – 
presnosť až po končeky prstov

• ergonomické riešenie pre každého používateľa: 
až 8 dokonale optimalizovaných veľkostí 

• výhody pre používateľa:
• rukavice padnú ako druhá koža
• prirodzený hmatový vnem
• maximálna fl exibilita bez pocitu únavy pri práci

2. Optimálna funkčnosť

Povrchové úpravy dokonale prispôsobené 
konkrétnemu účelu použitia  

• pre suché prostredia:
impregnácia na báze vodných polymérov

• pre suché a mierne vlhké prostredia: penová
povrchová úprava na báze vodných polymérov 

• pre vlhké a olejnaté prostredia: 
penová povrchová úprava Xtra Grip na báze 
vodných polymérov

• pre mokré a olejnaté prostredia: 
povrchová úprava Pro na báze vodných polymérov

• na používanie s priemyselnými monitormi s doty-
kovými obrazovkami: penová povrchová úprava na 
báze vodných polymérov airLite***  

3. Absolútna čistota

Dokonalá ochrana zdravia a produktov 

Ochrana zdravia
• veľmi dobrá znášanlivosť na pokožke 

dermatologicky potvrdená*
• certifi kácia podľa OEKO-TEX® Standard 100
• bez obsahu škodlivých rozpúšťadiel (DMF, TEA)
• bez obsahu katalyzátorov vyvolávajúcich alergie

Ochrana produktov:
• na citlivé povrchy
• nezanechávajú šmuhy a odtlačky
• bez obsahu silikónov na základe testu 

 prítomnosti stopových množstiev
• certifi kácia na kontakt s potravinami**

*  Rad uvex phynomic bol klinicky testovaný inštitútom aplikovaného dermatologického výskumu proDERM® Institut für An-
gewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Nemecko). Mimoriadne dobrá znášanlivosť ochranných rukavíc 
uvex phynomic na pokožke bola pritom dermatologicky potvrdená (štúdie proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 
15.0188-02, 15.0219-11). Podrobné informácie o certifi kačných kritériách certifi kačných orgánov OEKO-TEX®, proDERM® a 
Top100 nájdete na adrese: uvex-safety.de/zertifi kate 

**  Modely uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 a uvex phynomic C5
*** Modely uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD
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 uvex phynomic airLite A ESD
• najľahšia ochranná rukavica svojej triedy
• funkcia ESD (EN 16350:2014)
• citeľne rozdielny komfort nosenia: Kombinácia vysokej miery 

 hmatového vnemu a jemnocitu, ľahkosť a priedušnosť
• vďaka vhodnosti na prácu s dotykovými displejmi sa môžu používať na 

všetkých bežných monitoroch, tabletoch a mobilných telefónoch
• tenká, priedušná povrchová úprava na báze vodných polymérov 

 „airLite“ poskytuje najvyššiu mieru hmatového vnemu a jemnocit a 
zároveň je vhodná na prácu s dotykovými displejmi

• veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
• bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky 

 potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov 

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• triediace práce
• kontrola kvality

Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

Inteligentne do budúcnosti
Stále viac podnikov integruje inteligentné metódy do svojej 
výroby. Digitalizácia priemyselnej výroby (Priemysel 4.0.)  
je v plnom prúde. uvex phynomic airLite A ESD sa hodí na 
práce na dotykových displejoch. Ste s ním tak pripravení na 
budúce používanie na takmer všetkých bežných obrazov-
kách, tabletoch a mobilných telefónoch.

Platí to pre všetky výrobky
označené týmto symbolom. 

Ochrana zdravia a najnovšia 
technológia povrchovej úpravy uvex
Vďaka novej povrchovej úprave na báze vodných polymérov 
„airLite“ v kombinácii s extrémne jemnou podšívkou (hrúbka 
18) sú vhodné na prácu s dotykovými monitormi a navyše 
poskytujú najvyššiu mieru hmatového vnemu a jemnocitu pri 
presných prácach a manipulácii s najmenšími a najjemnejší-
mi komponentmi.

Aj tento výrobok prešiel v rámci používateľskej štúdie 
komplexným testovacím procesom v inštitúte proDERM® a 
potvrdil sa jeho dermatologickú znášanlivosť na pokožke.

Rad uvex phynomic airLite ESD vám tiež poskytuje 
výrobky s ochranou proti porezaniu úrovne B a C. 
Nájdete ich aj na strane 230.

Ďalšie informácie nájdete na 
www.uvex-safety.com/airlite

uvex phynomic airLite A ESD
Č. pol. 60038
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350: 2014
Materiál polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou

na báze vodných polymérov airLite
Vhodnosť pre suché až mierne vlhké oblasti použitia
Farba čierna
Veľkosti 6 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov

60038

3 1 1 0 X

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

uvex phynomic XG
• flexibilná a mimoriadne odolná montážna 

rukavica s najlepším úchopom v olejnatých 
prostrediach vo svojej triede

• vynikajúca odolnosť proti mechanickému 
oderu vďaka povrchovej úprave Xtra Grip na 
báze vodných polymérov

• vynikajúci úchop v olejnatých prostrediach 
• vysoká miera priedušnosti vďaka poréznej 

penovej povrchovej úprave
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 

prstoch pri montáži (zaolejovaných) dielov
• bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia 

a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na 
pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
• presné práce
• montáž
• opravy
• údržba
• ručné práce
• betonárske a stavebné práce

uvex phynomic foam
• jemnocitná ochranná rukavica na

mechanické presné práce
• veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu 

vďaka penovej povrchovej úprava na báze 
vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť

• veľmi dobrý úchop v suchých a jemne
vlhkých prostrediach

• vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch 

prstov pri montáži komponentov
• bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia 

a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na 
pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• kontrolné práce
• triediace práce
• spracovanie potravín
• baliace práce

uvex phynomic allround
• ľahká, univerzálna ochranná rukavica odolná 

proti nečistotám na mechanické práce
• veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu 

vďaka penovej povrchovej úprava na báze 
vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť

• veľmi dobrý úchop v suchých a jemne
vlhkých prostrediach

• vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch 

prstov pri montáži komponentov
• bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia 

a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na 
pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
• opravy 
• montáž
• presné práce
• preprava/balenie
• údržba

uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic XG
Č. pol. 60050 60049 60070
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál polyamid, elastan polyamid, elastan polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou

úpravou na báze vodných polymérov úpravou na báze vodných polymérov úpravou na báze vodných polymérov Xtra Grip
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia pre suché a mierne vlhké prostredia pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky
Farba biela, sivá sivá, čierna čierna, čierna
Veľkosti 5 až 12 5 až 12 6 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov 10 párov

60050 600493 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

600704 1 2 1 X

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

 uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus
• ochranná rukavica s hydrofóbnou povr-

chovou úpravou z peny na báze vodných 
polymérov na použitie v exteriéroch

• vynikajúca odolnosť proti mechanické-
mu oderu vďaka robustnej povrchovej 
úprave

• veľmi dobrý úchop vo vlhkých a mokrých 
prostrediach

• vysoká miera priedušnosti vďaka
povrchovej úprave

• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v
končekoch prstov pri montáži dielov

• bez obsahu katalyzátorov, ochrana 
zdravia a dermatologicky potvrdená 
znášanlivosť na pokožke (proDERM®), 
pre alergikov

Oblasti použitia:
• presné práce
• montáž
• opravy
• údržba

uvex phynomic pro
• jemnocitná ochranná rukavica odolná proti nečistotám a 

odpudzujúca vlhkosť
• dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka robust-

nej povrchovej úprave pro na báze vodných polymérov
• veľmi dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých 

prostrediach
• vysoká miera priedušnosti a veľmi dobrá absorpcia

vlhkosti vďaka prírodným vláknam v nosnom materiáli 
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri 

manipulácii s dielmi
• vynikajúci komfort nosenia na pokožke vďaka podšívke z 

kombinácie bambusu, polyamidu a elastanu
• bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatolo-

gicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), 
pre alergikov

Oblasti použitia:
• montáž
• opravy
• údržba
• betonárske a stavebné práce
• činnosti v exteriéri

uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic pro
Č. pol. 60060 60061 60062
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál polyamid, elastan polyamid, elastan bambus, polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky s penovou dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky s

úpravou na báze vodných polymérov povrchovou úpravou na báze vodných polymérov povrchovou úpravou Pro na báze vodných polymérov
Vhodnosť pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky
Farba modrá, antracitová modrá, antracitová modrá, antracitová
Veľkosti 6 až 12 6 až 12 6 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov 10 párov

60060

60061

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60062
2 1 2 1 X

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: presnosť/univerzálne/vysoké zaťaženie

uvex phynomic x-foam HV
• jedinečná ochranná rukavica s miestami požadovaného odtrhnutia
• znížená odolnosť proti roztrhnutiu v oblasti prstov vďaka integrovaniu 

bezšvového miesta požadovaného odtrhnutia, ktoré jednoznačne 
znižuje nebezpečenstvo vážnych poranení ruky pri používaní ručného 
skrutkovacieho náradia

• veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu vďaka penovej
povrchovej úprava na báze vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť

• veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
• vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži

komponentov
• bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrde-

ná znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

POZOR:
• len čiastočná vhodnosť na manipuláciu s pohyblivými dielmi strojov
• pred používaním je nevyhnutne potrebná zodpovedná analýza rizík s 

podporou našich špecialistov na ochranu rúk uvex

uvex phynomic x-foam HV
Model uvex phynomic x-foam predstavuje špičkovú 
technologickú inováciu v oblasti mechanickej ochrany 
rúk. Integrovaním bezšvového miesta požadovaného 
odtrhnutia sa značne znižuje odolnosť proti roztrhnutiu 
v oblasti prstov, čo jednoznačne znižuje nebezpe-
čenstvo vážnych poranení ruky pri používaní ručného 
skrutkovacieho náradia.

A k tomu sa pripájajú výhody radu uvex phynomic. 
Predstavuje dokonalosť v 3 dimenziách: dokonalý ergo-
nomický tvar, optimálna funkčnosť a absolútna čistota. 
Štandard uvex pure zaručuje dokonalú ochranu zdravia 
a produktov. 
Rukavica neobsahuje katalyzátory, ochrana zdravia a 
znášanlivosť na pokožke sú dermatologicky potvrdené 
(proDERM®). 

Miesta požadovaného odtrhnutia

Zníženie rizika poranenia
pri manipulácii s rotujúcimi 
dielmi

uvex phynomic x-foam HV
Č. pol. 60054
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (3 1 X 1 X)
Materiál polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a konce prstov s penovou povrchovou

úpravou na báze vodných polymérov
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba oranžová, sivá
Veľkosti 6 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov

3 1 X 1 X

EN 388:2016

60054
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

 uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• ľahká ochranná rukavica na prácu bez únavy
• dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka veľmi tenkej ale 

odolnej impregnácii vodnými polymérmi
• dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
• veľmi vysoká miera priedušnosti vďaka poréznej povrchovej úprave, 

ktorá znižuje mieru potenia
• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri manipulácii s 

malými dielmi
• bez obsahu katalyzátorov, dermatologicky schválená znášanlivosť na 

pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• kontrolné práce
• triediace práce
• spracovanie potravín

uvex phynomic lite uvex phynomic lite w
Č. pol. 60040 60041
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (2 1 2 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál polyamid, elastan polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a konce prstov s impregnáciou na báze vodných polymérov dlaň a konce prstov s impregnáciou na báze vodných polymérov
Vhodnosť pre suché až mierne vlhké oblasti použitia pre suché až mierne vlhké oblasti použitia
Farba sivá, sivá biela, biela
Veľkosti 5 až 12 5 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

60040 60041
2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

uvex rubipor XS
• ľahká, elastická ochranná rukavica s elastickou bavlnenou výstužou
• dobrý úchop v suchých prostrediach
• vysoká priedušnosť vďaka tenkej impregnačnej vrstve z NBR
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov vďaka flexibilnej 

elastickej bavlnenej výstuži s elastanom
• ergonomický tvar

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• kontrolné práce
• triediace práce
• ochrana produktov

uvex rubipor XS2001 uvex rubipor XS5001B
Č. pol. 60276 60316
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (1 1 1 0 X) EN 388 (1 1 1 0 X)
Materiál bavlnený interlock, elastan bavlnený interlock, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s priedušnou špeciálnou impregnáciou z NBR dlaň a končeky prstov s priedušnou špeciálnou impregnáciou z NBR
Vhodnosť pre suché oblasti použitia pre suché oblasti použitia
Farba biela, biela biela, modrá
Veľkosti 6 až 10 6 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

60276 60316

1 1 1 0 X

EN 388:2016

1 1 1 0 X

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

uvex athletic lite
• ľahká a jemnocitná ochranná rukavica na mechanické práce
• matná, porézna mikropenová povrchová úprava mimoriadne odolná 

proti oderu
• veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
• vysoká miera priedušnosti vďaka poréznej povrchovej úprave, ktorá 

znižuje mieru potenia
•  erfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu v

podšívke
• bez obsahu škodlivín podľa OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• opravy
• kontrolné práce
• triediace práce

uvex athletic allround 
•  ľahká, univerzálna ochranná rukavica odolná proti nečistotám na me-

chanické práce
•  veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu vďaka penovej povrcho-

vej úprava na báze vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť
•  veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
• perfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu s

podšívkou
• bez obsahu škodlivín podľa OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použitia:
• opravy
• montáž
• preprava/balenie
• triediace práce

uvex athletic lite
Č. pol. 60027
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 1 3 2 X)
Materiál polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s mikropenovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké

prostredia
Farba modrá, antracitová
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex athletic allround
Č. pol. 60028 
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiál polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké

prostredia
Farba sivá, antracitová
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

60027 60028
4 1 3 2 X

EN 388:2016

4 1 2 2 X

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

uvex unilite 7700 
• flexibilná a robustná ochranná rukavica na 

mechanické presné práce 
• dobrá odolnosť proti mechanickému oderu 

vďaka podšívke z kombinácie polyamidu a 
elastanu a povrchovej úprave z polyuretánu/
NBR 

• dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých až 
mierne olejnatých prostrediach

• dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 
prstov

• veľmi dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• kontrolné práce
• triediace práce

uvex unilite 6605 
• ľahká pletená ochranná rukavica s penovou 

povrchovou úpravou z NBR na mechanické 
presné práce

• dobrá odolnosť proti mechanickému oderu 
vďaka podšívke z polyamidu a povrchovej 
úprave

• dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých 
prostrediach

• priedušné
• dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 

prstov
• dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• montáž malých dielov
• kontrolné práce
• triediace práce

 uvex unipur 6634
• ochranná rukavica z NBR odolné proti

vlhkosti na mechanické použitie v exteriéroch
• veľmi dobrá odolnosť proti oderu vďaka pod-

šívke z polyamidu a povrchovej úprave z NBR 
• dobrý úchop, aj vo vlhkých prostrediach
• dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 

prstov
• dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• všeobecná údržba
• opravy

uvex unilite 7700
Č. pol. 60585 
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s povrchovou

úpravou z polyuretánu/NBR
Vhodnosť pre suché a vlhké, olejnaté

pracovné podmienky
Farba sivá, čierna
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex unilite 6605
Č. pol. 60573 
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiál polyamid
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s

povrchovou úpravou z nitrilovej peny
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké

prostredia
Farba čierna, čierna
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex unipur 6634
Č. pol. 60321 
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál polyamid
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s

povrchovou úpravou z NBR 
Vhodnosť pre vlhké, olejnaté alebo mastné

oblasti použitia
Farba sivá, čierna
Veľkosti 7 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov

60321
4 1 3 1 X

EN 388:2016

60585
4 1 2 1 X

EN 388:2016

60573
4 1 2 2 X

EN 388:2016
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uvex unipur 6639 
• ľahká, jemnocitná ochranná rukavica z PU na mechanické presné 

práce odolná proti nečistotám
• dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
• dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach 
• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
• veľmi dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• kontrolné práce
• triediace práce

Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631 
• ľahká a veľmi jemnocitná ochranná rukavica z PU na mechanické 

presné práce
• dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
• dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach 
• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
• veľmi dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• kontrolné práce
• triediace práce

uvex unipur 6639
Č. pol. 60248 
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál polyamid
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba čierna, čierna
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex unipur 6630 uvex unipur 6631
Č. pol. 60943 60944
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (4 1 4 1 X) EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiál polyamid polyamid
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov S dlaň a končeky prstov S

polyuretánovou povrchovou úpravou polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké pre suché a mierne vlhké

prostredia prostredia
Farba biela, biela sivá, sivá
Veľkosti 6 až 11 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

60248

4 1 3 1 X

EN 388:2016

60943 60944

4 1 4 1 X

EN 388:2016

4 1 4 1 X

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

uvex unipur carbon
• jemnocitná a antistatická ochranná rukavica na presné práce s

elektronickými súčiastkami
• veľmi dobrý úchop 
• spĺňa požiadavky podľa EN 16350:2014
• veľmi vysoká miera priedušnosti
• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov

Oblasti použitia:
• práce na dotykových obrazovkách
• elektrotechnický priemysel
• práce v antistatických prostrediach
• montáž elektronických súčiastok

                  
Variant s vnútornými 
protišmykovými 
bodmi

                                         
Variant bez vnútorných 
protišmykových bodov

uvex unigrip 
• pletené ochranné rukavice s protišmykovými bodmi s hrúbkou 13

(uvex unigrip PA a uvex unigrip 6620) na jemné mechanické práce a s 
hrúbkou 10 (uvex unigrip 6624) na hrubšie mechanické činnosti

• drobné protišmykové body z PVC zabezpečujú dobrý úchop v suchých 
prostrediach

Oblasti použitia:
• montáž
• triediace práce
• baliace práce

uvex unipur carbon uvex unipur carbon FT
Č. pol. 60556 60587
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (2 1 3 1 X) EN 388 (2 1 3 1 X)

EN 16350: 2014 EN 16350: 2014
Materiál polyamid, karbón polyamid, karbón
Povrchová úprava dlaň s karbónovými protišmykovými končeky prstov s

mikrobodmi končeky prstov s tenkou tenkou elastomérovou
elastomérovou povrchovou úpravou povrchovou úpravou

Vhodnosť pre suché oblasti použitia
Farba sivá, čierna, biela sivá, biela
Veľkosti 6 až 10 6 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

uvex unigrip 6624 uvex unigrip 6620
Č. pol. 60238 60135
Vyhotovenie pletená manžeta, hrúbka 10 pletená manžeta, hrúbka 13
Norma EN 388 (2 2 4 2 B) EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiál polyamid, bavlna polyamid, bavlna
Povrchová úprava dlaň a prsty s dlaň a prsty s

protišmykovými bodmi z PVC protišmykovými bodmi z PVC
Vhodnosť pre suché oblasti použitia pre suché oblasti použitia
Farba sivá, červená biela, modrá
Veľkosti 7 až 10 7 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

2 1 3 1 X

EN 388:2016

60587

60556 2 2 4 2 B

EN 388:2016

60238

2 2 4 1 B

EN 388:2016 60135
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Ochranné rukavice
Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie

Ochranné rukavice na univerzálne používanie musia 
 častokrát spĺňať množstvo kritérií. V zásade musia byť 
robustné, nie však príliš hrubé. Navyše je veľmi dôležitý 
 vynikajúci úchop v mokrých/olejnatých prostrediach.

Naproti tomu je v prostredí s vysokým zaťažením veľkou 
výhodou, keď je ochranná rukavica veľmi robustná a zároveň 
je opotrebovanie veľmi nízke. Aj tu potrebuje používateľ 
veľmi dobrý úchop.
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Ochranné rukavice
Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie

Presnosť Vysoké zaťaženieUniverzálne
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 uvex contact ergo 
• hrubá a odolná rukavica z bavl-

neného interlocku s povrchovou 
úpravou z NBR

• veľmi dobrý úchop vo vlhkých, 
mokrých a olejnatých prostre-
diach

• dobrý hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• ergonomický tvar
• vysoká flexibilita
• dobrý komfort nosenia vďaka 

vysokej schopnosti bavlnenej 
podšívky absorbovať vodnú paru

Oblasti použitia:
• montáž
• kontrolné práce 
• údržba
• špedícia a logistika
• baliace práce

Mechanické riziká
Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie

uvex profi ergo 
• ochranná rukavica z bavlneného 

interlocku s povrchovou úpravou 
z NBR na univerzálne použitie

• veľmi dobrý úchop vo vlhkých, 
mokrých a olejnatých prostre-
diach 

• dobrý hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• ergonomický tvar
• vysoká flexibilita
• dobrý komfort nosenia vďaka 

vysokej schopnosti bavlnenej 
podšívky absorbovať vodnú paru

Oblasti použitia:
• montáž
• kontrolné práce 
• opravy
• ľahké až stredne ťažké

obrábanie kovov

uvex contact ergo ENB20C
Č. pol. 60150 
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál bavlnený interlock
Povrchová úprava dlaň a prsty so špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť pre olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba biela, oranžová
Veľkosti 6 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex profi ergo ENB20A uvex profi ergo ENB20
Č. pol. 60147 60148
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (2 1 2 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál bavlnený interlock bavlnený interlock
Povrchová úprava dlaň a 3/4 dlaň a

plochy na chrbte ruky so celá vonkajšia strana ruky so
špeciálnou povrchovou úpravou špeciálnou povrchovou úpravou
z NBR (nitrilový kaučuk) z NBR (Nitrilový kaučuk)

Vhodnosť pre vlhké, olejnaté alebo mastné pre vlhké, olejnaté alebo mastné
oblasti použitia oblasti použitia

Farba biela, oranžová biela, oranžová
Veľkosti 6 až 11 6 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

2 1 2 1 X

EN 388:2016

60150 60147 60148

2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie

 uvex profi ergo XG 
• ochranná rukavica s technológiou uvex Xtra Grip 
• veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka viacvrstvovej 

štruktúre na dlhšiu životnosť
• vynikajúci úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach 
• dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
• ergonomický tvar
• vysoká flexibilita 
• dobrý komfort nosenia vďaka vysokej schopnosti bavlnenej podšívky 

absorbovať vodnú paru

Oblasti použitia:
• montáž
• kontrolné práce 
• opravy
• ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
• betonárske a stavebné práce
• činnosti v exteriéri

Výnimočný úchop 
 

Výnimočný úchop 
 

uvex profi ergo XG20A uvex profi ergo XG20
Č. pol. 60558 60208
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiál bavlnený interlock bavlnený interlock
Povrchová úprava dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky so špeciálnou povrchovou dlaň a celý chrbát ruky so špeciálnou povrchovou úpravou

úpravou z NBR a Xtra Grip (nitrilový kaučuk) z NBR a Xtra Grip (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba biela, oranžová, čierna biela, oranžová, čierna
Veľkosti 6 až 11 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

60558
60208

3 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 2 1 X

EN 388:2016



222

Mechanické riziká
Oblasť použitia: Vysoké zaťaženie 

 uvex rubiflex 
• ochranná rukavica z bavlneného 

interlocku s úplnou povrchovou 
úpravou na mechanické činnosti

• veľmi dobrá odolnosť proti 
mechanickému oderu vďaka 
povrchovej úprave z NBR

• dobrý hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• ergonomický tvar

Oblasti použitia:
• kontrolné práce
• opravy
• údržba
• ľahké až stredne ťažké

obrábanie kovov
• lakovacie práce

uvex compact 
• veľmi odolná ochranná rukavica z 

NBR na ťažké práce a manipulá-
ciu s drsnými materiálmi

• veľmi dobrá odolnosť proti 
mechanickému oderu vďaka 
povrchovej úprave z NBR

Oblasti použitia:
• betonárske a stavebné práce
• železiarsky a oceliarsky prie-

mysel
• spracovanie dreva
• špedícia a logistika

uvex rubiflex NB27
Č. pol. 89636
Vyhotovenie manžeta, cca 27 cm
Norma EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiál bavlnený interlock
Povrchová úprava úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba oranžová
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex compact NB27E uvex compact NB27H
Č. pol. 60946 60945
Vyhotovenie textilná manžeta textilná manžeta
Norma EN 388 (4 1 2 1 X) EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál džersejová bavlna džersejová bavlna
Povrchová úprava dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky dlaň a celý chrbát ruky

s povrchovou úpravou z NBR s povrchovou úpravou z NBR
(nitrilový kaučuk) (nitrilový kaučuk)

Vhodnosť pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba biela, modrá biela, modrá
Veľkosti 9 až 10 10
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

4 1 2 1 X

EN 388:2016

4 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 1 1 X

EN 388:2016

89636
60946 60945
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Vysoké zaťaženie

EN 407:2004
Norma pre ochranné rukavice proti 
tepelným rizikám – teplo
Európska norma EN 407 upravuje požiadavky pre ochranné rukavice 
pri používaní v prostrediach s pôsobením tepla. Ochranné rukavice 
certifi kované podľa tejto normy chránia používateľa napríklad pred kon-
taktným a sálavým teplom, ako aj pred malými striekancami roztaveného 
kovu. 

Ochranná funkcia sa však nevzťahuje na špecifi cké používanie ochran-
ných rukavíc pri hasení požiaru.
Ochranné rukavice na použitie pri vyšších teplotách by podľa EN 407 
mali spĺňať nasledujúce vlastnosti: 
• ťažká zápalnosť, respektíve ťažké šírenie plameňa
• nízky prechod tepla (ochranný účinok pred sálavým, konvekčným a 

kontaktným teplom)
• vysoká teplotná odolnosť

Na základe testu podľa EN 407 sú ochranné rukavice vzhľadom na 
všetky termické riziká klasifi kované výkonnostnou triedou. Je dôležité, 
aby rukavica neprišla do kontaktu s otvoreným ohňom, ak pri testovaní 
horľavosti nespĺňa podmienky výkonnostnej triedy 3.

Zaťaženie veľkými množstvami
roztaveného kovu (0 až 4) Vodotesnosť(0 až 1)

Zaťaženie malými kvapkami 
roztaveného kovu (0 až 4)

Kontaktný chlad (0 až 4)

Sálavé teplo (0 až 4) Konvekčný chlad (0 až 4)

Konvekčné teplo (0 až 4)

Kontaktné teplo (0 až 4)

Horľavosť (0 až 4)

EN 511:2006
Norma pre ochranné rukavice proti 
tepelným rizikám – chlad
Ochranné rukavice na použitie pri nízkych teplotách musia spĺňať 
požiadavky európskej normy EN 511. Na základe toho majú certifi kované 
rukavice chrániť používateľa pred prenikajúcim okolitým chladom, ako aj 
pred kontaktným chladom pri priamom kontakte. 

Navyše sa rukavice môžu otestovať aj na nepriepustnosť vody podľa 
normy EN ISO 15383 a poskytnúť tak rukám ochranu vo vlhkých a 
mokrých prostrediach. Tento test sa považuje za úspešný, keď počas 
30 minút neprenikne do ochranných rukavíc žiadna voda.

Rovnako ako pri ochrane pred mechanickými rizikami je ochranná 
rukavica pre jednotlivé aspekty klasifi kovaná v rôznych výkonnostných 
triedach. Výkonnostné triedy sa označujú číslicou od 0 do 4 vedľa pikto-
gramu, pričom 4 predstavuje najvyššiu výkonnostnú triedu. 

EN 511

0 1 0X 2 X X X X

EN 407



224

Mechanické riziká
Oblasť použitia: tepelné riziká

uvex nk 
• ochranné rukavice na použitie pri vyšších

teplotách 
• dobrá odolnosť proti mechanickému oderu 
• veľmi dobrý úchop v suchých, vlhkých a olejnatých 

prostrediach vďaka drsnému povrchu 
• dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte s 

teplými až horúcimi predmetmi
• na kontakt s teplotami do +100 °C (podľa EN 407)

Oblasti použitia:
• práce s vysokým mechanickým zaťažením
• spracovanie plechu
• strojárstvo a výroba nástrojov
• manipulácia so studenými alebo horúcimi

predmetmi

uvex k-basic extra 
• Kevlar® − rukavica s drsnou pleteninou na 

mechanické práce a činnosti pri vysokých 
teplotách

• veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom 
kontakte s teplými až horúcimi predmetmi

• na kontakt s teplotami do +250 °C
• dobrá odolnosť proti porezaniu 
• dobrý komfort nosenia vďaka bavlnenej pod-

šívke na vnútornej strane
• priedušné

Oblasti použitia:
• ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
• manipulácia so sklom
• automobilový priemysel

 uvex profatherm
• ochranná rukavica z bavlneného froté

poskytujúca tepelnú ochranu
• veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom 

kontakte s teplými až horúcimi predmetmi
• na kontakt s teplotami do +250 °C
• dobrý komfort nosenia vďaka bavlnenému 

froté na vnútornej strane

Oblasti použitia:
• ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
• železiarsky/oceliarsky priemysel
• priemysel na spracovanie plastov

Bavlnená obšívkaSendvičová podšívka

uvex NK2722 uvex NK4022
Č. pol. 60213 60202
Vyhotovenie manžeta, cca 27 cm manžeta, cca 40 cm
Norma EN 388 (2 3 4 2 X), EN 388 (2 3 4 2 X), 

EN 407 (X 1 X X X X) EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál bavlnený interlock, pletený aramid
Povrchová úprava s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou

z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť vlhké, olejnaté alebo

mastné oblasti použitia
Farba oranžová
Veľkosti 9 až 10 9 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

uvex k-basic extra 6658
Č. pol. 60179
Vyhotovenie pletená manžeta, hrúbka 7
Norma EN 388 (2 4 4 2 D), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Materiál 100 % Kevlar®, 

bavlnená podšívka (zvnútra)
Povrchová úprava bez
Vhodnosť odolnosť proti prerezaniu

a vysokým teplotám
Farba žltá
Veľkosti 8, 10, 12
Objednávacia jednotka 6 párov

uvex profatherm XB40
Č. pol. 60595
Vyhotovenie manžeta, cca 40 cm
Norma EN 388 (2 2 4 1 B), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Materiál bavlnené froté
Povrchová úprava bez
Vhodnosť izolácia proti teplu a chladu
Farba biela
Veľkosti 11
Objednávacia jednotka 6 párov

2 4 4 2 D

EN 388:2016

2 2 4 1 B

EN 388:2016

2 3 4 2 X

EN 388:2016

X 1 X X X X

EN 407

X 2 X X X X

EN 407

X 2 X X X X

EN 407

60213

60179

60595
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 uvex unilite thermo 
• zimná rukavica s dvojvrstvovým nosným 

materiálom 
• dobrá odolnosť proti mechanickému oderu, 

polymérová povrchová úprava, ktorá je
ohybná pri nízkych teplotách

• veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom 
kontakte so studenými predmetmi

• dobrý ergonomický tvar

Oblasti použitia:
• práce v chladnom prostredí
• betonárske a stavebné práce
• chladiarne/sklady
• vodiči vysokozdvižných vozíkov

 uvex unilite thermo plus cut c 
• vynikajúci hmatový vnem
• vysoká odolnosť proti oderu
• ohybnosť pri nízkych teplotách
• mechanická zaťažiteľnosť
• veľmi dobrá ochrana proti porezaniu (úroveň C)

Oblasti použitia:
• práce v chladnom prostredí
• stavebný a kovospracujúci priemysel
• chladiarne a sklady
• vodiči vysokozdvižných vozíkov
• manipulácia s ostrými dielmi pri: montážnych, 

triediacich prácach
• baliace práce

Mechanické riziká
Oblasť použitia: tepelné riziká

uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD
Č. pol. 60593 60592 60942
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) EN 388 (3 2 3 1 X), EN 511 (1 2 X)
Materiál akryl a strižná vlna (zvnútra), akryl a strižná vlna (zvnútra), bavlnené froté a

polyamid a elastan (zvonku) polyamid a elastan (zvonku) akryl (zvnútra), nylon (zvonku)
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov dlaň a 3/4 plochy na chrbte dlaň a celý chrbát ruky

so za studena pružnou so za studena pružnou s povrchovou úpravou z PVC,
polymérovou povrchovou úpravou polymérovou povrchovou úpravou 3/4 povrchovou úpravou na úchop

Vhodnosť pre suché a mierne pre suché a mierne vlhké, olejnaté
vlhké pracovné podmienky vlhké pracovné podmienky pracovné podmienky

Farba čierna, čierna čierna, čierna červená, čierna
Veľkosti 7 až 11 7 až 11 8 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov 10 párov

uvex unilite thermo plus cut c
Č. pol. 60591
Vyhotovenie chrbát ruky s čiastočnou povrchovou 

úpravou, pletená manžeta
Norma EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
Materiál dvojvrstvová konštrukcia: akryl 

(zvnútra), sklo/polyamid (zvonku)
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s polymérovou

povrchovou úpravou pružnou za studena
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké

pracovné podmienky
Farba limetková, čierna
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

60593 60592 60942 60591

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

3 2 3 1 X

EN 388:2016 EN 511

0 2 X

EN 511

010

EN 511

010

EN 511

1 2 X



226

Mechanické riziká
Oblasť použitia: Vysoké zaťaženie/konštrukčné práce

uvex synexo M100 
• bezšvová rukavica pre mechani-

kov so zosilnením v oblasti ohybu 
palcov na robustné činnosti

• dobrý úchop v suchých a vlhkých 
prostrediach

• dobrá ochrana pred nárazmi 
a údermi vďaka dodatočnej 
 výstelke v oblasti dlane

• dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita
• dobrý komfort nosenia
• flexibilné zapínanie na suchý zips

Oblasti použitia:
• práce s vysokým mechanickým 

zaťažením
• stavebné práce
• banský priemysel
• opravy

Výzvy stavebného priemyslu sú rôznorodé: Od prípravných 
stavebných prác cez výškové stavby a pozemné stavby po 
umiestnenie stavby a interiérové práce. Pritom je dôležitá 
dokonalá súhra jednotlivých remeselných odvetví – 
rovnako, ako dokonale konštruované ochranné pracovné 
pomôcky.

Spoločnosť uvex vyvinula a vybrala pre stavebný priemysel 
viac ako 150 inovatívnych OOPP, ktoré spĺňajú mimoriadne 
požiadavky stavebného priemyslu. 

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú obzvlášť
vhodné na použitie v stavebnom priemysle. Ďalšie informácie 
nájdete na nasledujúcich stránkach s výrobkami.

Na použitie pri vysokom zaťažení ponúka spoločnosť 
uvex ochranné rukavice značky HexArmor®. 
Ďalšie informácie: www.hexarmor.eu

uvex synexo M100
Č. pol. 60021 
Vyhotovenie pletená manžeta, zapínanie na suchý zips, výstelka v oblasti dlane
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál polyamid
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) 

a povrchová úprava na zlepšenie úchopu
Vhodnosť suché a vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba červená, čierna
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

60021

4 1 3 1 X

EN 388:2016
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Ochranné rukavice
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

 uvex synexo impact 1
• bezšvová rukavica na ochranu proti porezaniu s chráničmi a zosilnením 

v oblasti ohybu palcov určená na robustné činnosti, predovšetkým v 
ropnom a plynárenskom priemysle

• veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka kombinácii HPPE a
sklenených vláken

• dobrý úchop v suchých a vlhkých prostrediach
• dobrá ochrana pred nárazmi a údermi vďaka dodatočnej výstelke v 

oblasti dlane
• chrániče na chrbte ruky a zosilnené miesta v oblasti ohybu prstov
• dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita
• dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
• práce s vysokým mechanickým zaťažením
• banský priemysel
• naftársky a sklársky priemysel
• ťažké stavebné práce

uvex synexo M500 
• bezšvová rukavica pre mechanikov s vynikajúcou ochranu proti

porezaniu a zosilnením v oblasti ohybu palcov na robustné činnosti
• veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka kombinácii HPPE a

sklenených vláken
• dobrý úchop v suchých a vlhkých prostrediach
• dobrá ochrana pred nárazmi a údermi vďaka dodatočnej výstelke v 

oblasti dlane
• dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita
• dobrý komfort nosenia
• flexibilné zapínanie na suchý zips

Oblasti použitia:
• práce s vysokým mechanickým zaťažením
• stavebné práce
• banský priemysel
• opravy

Na použitie pri vysokom zaťažení ponúka spoločnosť uvex ochranné rukavice 
značky HexArmor®. Ďalšie informácie: www.hexarmor.eu

uvex synexo impact 1
Č. pol. 60598
Vyhotovenie chrániče na chrbte ruky, zapínanie na suchý zips, výstelka v

oblasti dlane, pletená manžeta
Norma EN 388 (4 X 4 3 C P)
Materiál HPPE, sklo, nylon
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)

a povrchová úprava na zlepšenie úchopu
Vhodnosť suché a vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba žltá, čierna
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex synexo M500
Č. pol. 60022 
Vyhotovenie zapínanie na suchý zips, výstelka v oblasti dlane, pletená manžeta
Norma EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál HPPE, sklo, nylon
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)

a povrchová úprava na zlepšenie úchopu
Vhodnosť suché a vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba žltá, čierna
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

60598 60022
4 X 4 3 C P

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016
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Mechanické riziká
Inovatívne výrobky na účinnú ochranu

Účinná ochrana spočíva v nájdení 
dokonalej rovnováhy medzi spo-
ľahlivou ochranou a príjemným 
nosením – pretože iba rukavice, 
ktoré sa používajú, môžu plniť svoj 
účel. Spoločnosť uvex neprestajne 
vyvíja inovatívne vlákna a tech-
nológie povrchovej úpravy, medzi 
ktoré patrí napríklad patentovaná 
technológia Bamboo TwinFlex®

V praxi zohrávajú zásadnú úlohu 
okrem výlučnej klasifi kácie úrovne 
ochrany proti porezaniu pod-
ľa EN 388:2016/ISO 13997 aj 
faktory odolnosti proti prerezaniu 
a ďalšiemu trhaniu. Ak sa úroveň 
ochrany proti porezaniu v súlade 
s normou dosahuje len použitím 
vysokej koncentrácie sklenených 
vláken, môže to mať negatívny 
vplyv na odolnosť proti ďalšiemu 
trhaniu. 

Na komfort nosenia a používa-
teľský komfort má kľúčový vplyv 
spracovanie materiálov (napr. 
sklenených alebo oceľových 
vláken): Pokožka by mala prísť do 
kontaktu len s pohodlnými vlák-
nami. Výrobky po aplikovaní povr-
chovej úpravy menia ergonomický 
tvar a ohybnosť. Povrchové úpravy 
musia byť vysokoodolné, aby sa 
zaistila nákladová efektívnosť.  

Pevná konštrukcia:
Jadro – vonkajšia vrstva – priadza.

Polyamid

Sklenené
vlákno

Nová klasifi kácia rukavíc na ochranu proti porezaniu podľa 
EN 388:2016/ISO 13997

Úpravy novej normy EN 388:2016/
ISO 13997 sa týkajú hlavne ruka-
víc na ochranu proti porezaniu, 
ktoré sú vyrobené z materiálov 
spôsobujúcich otupenie použitých 
čepelí (napr. sklenené a oceľové 
vlákna).

Ako popredný výrobca produktov 
na ochranu proti porezaniu má 
uvex vo svojom vlastnom skúšob-
nom laboratóriu k dispozícii aktu-
álnu meraciu technológiu pre obe 
normy, preto môžeme kedykoľvek 
zodpovedať akékoľvek otázky.

Označovanie
ochranných rukavíc

Výkonnostné úrovne sú označené 
štandardným piktogramom podľa 
EN 388:2016/ISO 13997:

                            Odolnosť proti prerezaniu 
podľa SO (A až F)

                   Odolnosť proti prepichnutiu 
(0 až 4)

               Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu 
(0 až 4) 

         Odolnosť proti prerezaniu – test 
 rovným rezom (0 až 5; X = nerele-
vantné alebo nebolo testované

   Odolnosť proti oderu (0 až 4)

Rozdiely EN 388:2003 EN 388:2016/ISO 13997

Tvar čepele Kruhová Priama

Metóda rezania Rotovanie
s opakovaným kontaktom

Priamy rez
s jedným kontaktom

Pôsobiaca sila Konštantná 5 N Variabilná 2 až 30 N

Klasifikácia výkonnostných úrovní

EN 388:2003 1 2 3 4 5

Index ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

EN 388:2016/
ISO 13997 A B C D E F

Hodnota v N ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

4 X 3 2 D

EN 388
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Mechanické riziká
Prehľad výrobkov na ochranu proti porezaniu

ISO 
Level 
13997

Presnosť Univerzálne Vysoké zaťaženie

D

C

B

Ako ochranné rukavice s úrovňou ochrany proti porezaniu E a 
vyššou odporúča spoločnosť uvex výrobky značky HexArmor®.Suché Vlhké/mierne olejnaté Mokré/olejnaté

uvex phynomic 
C3 

uvex phynomic
airLite B ESD

uvex phynomic
airLite C ESD

uvex unidur 
6641

uvex unidur 
6648

uvex unidur 
6649

uvex unidur 
6643

uvex unidur 
6679 foam

uvex athletic
D5 XP

uvex D500 
foam

uvex 
C500

uvex 
C500 dry

uvex 
C300 dry

uvex 
phynomic C5

uvex 
C500 foam

uvex 
C300 foam

uvex C300 
wet

uvex synexo 
M500

uvex C500 M 
foam

uvex C500 
wet

uvex C500 
wet plus

uvex C500 
XG

uvex unidur 
6659 foam

uvex synexo 
impact 1
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

 uvex phynomic airLite B ESD
• najľahšia rukavica s najväčšou 

mierou citlivosti na ochranu proti 
porezaniu (úroveň B)

• funkcia ESD (EN 16350:2014)
• citeľne rozdielny komfort nose-

nia: kombinácia najvyššieho jem-
nocitu, ľahkosti a priedušnosti

• vďaka vhodnosti na prácu s 
dotykovými displejmi sa môžu 
používať na všetkých bežných 
monitoroch, tabletoch a mobil-
ných telefónoch

• tenká, priedušná povrchová 
úprava na báze vodných polymé-
rov „airLite“ v kombinácii s extra 
jemnou podšívkou (hrúbka 18), 
poskytuje vynikajúci hmatový 
vnem a jemnocit pri presných 
prácach

• veľmi dobrý úchop v suchých a 
jemne vlhkých prostrediach

• bez obsahu sklenených a oceľo-
vých vláken

• bez obsahu katalyzátorov, ochra-
na zdravia a dermatologicky po-
tvrdená znášanlivosť na pokožke 
(proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• kontrolné práce
• triediace práce

 uvex phynomic airLite C ESD
• najľahšia a najohybnejšia ruka-

vica na ochranu proti porezaniu 
(úroveň C)

• funkcia ESD (EN 16350:2014)
• citeľne tenká a ohybná v kombi-

nácii s vysokou úrovňou ochrany 
proti porezaniu (úroveň C) vďaka 
inovatívnemu vláknu na ochranu 
proti porezaniu: Dyneema® 
Diamond 2.0

• bez obsahu sklenených a oceľo-
vých vláken

• vďaka vhodnosti na prácu s 
dotykovými displejmi sa môžu 
používať na všetkých bežných 
monitoroch, tabletoch a mobil-
ných telefónoch

• tenká, priedušná povrchová 
úprava na báze vodných polymé-
rov „airLite“ v kombinácii s extra 
jemnou podšívkou (hrúbka 18), 
poskytuje vynikajúci hmatový 
vnem a jemnocit pri presných 
prácach

• veľmi dobrý úchop v suchých a 
jemne vlhkých prostrediach

• bez obsahu katalyzátorov, ochra-
na zdravia a dermatologicky po-
tvrdená znášanlivosť na pokožke 
(proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
• jemná montáž
• presné práce
• kontrolné práce
• triediace práce

   Extra ľahká a tenká (hrúbka 18)   
 

Najnovšia technológia     
spracovania priadze 

 

uvex phynomic airLite B ESD
Č. pol. 60078
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (3 X 3 2 B), EN 16350: 2014
Materiál Dyneema® Diamond Technology, polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou na báze vodných polymérov airLite
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba svetlomodrá, čierna
Veľkosti 6 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex phynomic airLite C ESD
Č. pol. 60084
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350: 2014
Materiál Dyneema® Diamond 2.0 Technology, polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou na báze vodných polymérov airLite
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba modrá, čierna
Veľkosti 6 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov

60078 60084
3 X 3 2 B

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

D
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Y
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

 uvex phynomic C3 
• jemnocitná rukavica na ochranu 

proti porezaniu na mechanické 
činnosti

• vhodná na použitie v potravinár-
skom priemysle

• veľmi dobrá odolnosť proti 
mechanickému oderu vďaka po-
vrchovej úprave z peny na báze 
vodných polymérov odpudzujúca 
vlhkosť

• veľmi dobrý úchop v suchých a 
jemne vlhkých prostrediach

• dobrá ochrana proti porezaniu a 
vysoká odolnosť proti roztrhnutiu

• bez obsahu katalyzátorov, ochra-
na zdravia a dermatologicky po-
tvrdená znášanlivosť na pokožke 
(proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
• montáž
• kontrolné práce
• triediace práce
• spracovanie potravín

 uvex phynomic C5 
• univerzálna rukavica na ochranu 

proti porezaniu na mechanické 
činnosti

• vhodná na použitie v potravinár-
skom priemysle

• veľmi dobrá mechanická odol-
nosť proti oderu vďaka penovej 
povrchovej úprava na báze 
vodných polymérov odpudzujú-
cej vlhkosť

• veľmi dobrý úchop v suchých a 
jemne vlhkých prostrediach

• veľmi dobrá ochrana proti 
porezaniu (úroveň C) a vysoká 
odolnosť proti roztrhnutiu

• bez obsahu katalyzátorov, ochra-
na zdravia a dermatologicky po-
tvrdená znášanlivosť na pokožke 
(proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
• montáž
• kontrolné práce
• triediace práce
• spracovanie potravín

uvex phynomic C3
Č. pol. 60080
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiál polyamid, elastan, HPPE, sklo
Povrchová úprava dlaň a konce prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba nebeská modrá, sivá
Veľkosti 6 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex phynomic C5
Č. pol. 60081
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál Dyneema® Diamond Technology, polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a konce prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba modrá, sivá
Veľkosti 6 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov

60080 60081
4 X 4 3 B

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016
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Komfortná trieda v oblasti ochrany proti 
porezaniu šitá na mieru
Najnovšia generácia technológie Bamboo TwinFlex®

Rukavice na ochranu proti porezaniu od spoločnosti uvex s najnovšou 
generáciou patentovanej technológie uvex Bamboo TwinFlex® stanovujú 
nové štandardy v oblasti ochrany, komfortu, ohybnosti, hmatového 
vnemu a úspornosti. Komfortná trieda šitá na mieru spolu s robustnou 
ochranou proti porezaniu pomáha zvýšiť používateľský komfort najmä 

pri vykonávaní náročných činností, pretože jedinečná kombinácia 
prírodných bambusových a najmodernejších ochranných vláken zaisťuje 
vysokú mieru komfortu nosenia a dobrú reguláciu klímy, zároveň však 
poskytuje aj účinnú ochranu. Ochranné rukavice pomáhajú predchádzať 
úrazom, iba ak ich používateľ skutočne nosí.

Ochrana proti porezaniu C a D

Bamboo TwinFlex® – 
najmodernejšia technológia na viac komfortu

• robustnosť a komfort
• bambus – ekologická a obnoviteľná surovina
• chladivý efekt
• ergonomický tvar ComfortFit

Ochrana vďaka patentovanej technológii Bamboo TwinFlex®

Sklenené vlákna odolné proti prerezaniu a polyamid odolný proti oderu 
zaručujú optimálnu mechanickú ochranu. Použitie oceľových vláken v 
kombinácii s polyamidom zvyšuje ochranu proti porezaniu dokonca na 
úroveň D.

Patentovaná komfortná funkcia Bamboo TwinFlex®

Mäkká, komfortná bambusová priadza je príjemná na dotyk, zaisťuje 
dokonalú reguláciu klímy a v kombinácii s odolnými vláknami z HPPE
zaručuje vysokú odolnosťou proti ďalšiemu trhaniu. Kombinácia 
bambusovej priadze a inovatívnych vláken z materiálu DSM Diamond®. 
Diamond výrazne zvyšuje odolnosť proti roztrhnutiu a prerezaniu.

Technológia Bamboo TwinFlex® 1

Úroveň ochrany proti porezaniu C Úroveň ochrany proti porezaniu D

P
ri

nc
íp

 d
vo

jit
ej

 v
rs

tv
y

Polyamid 
(odolnosť proti oderu)

Sklenené vlákna
(ochrana proti porezaniu)

Vysokokvalitné vlákna HPPE 
(odolnosť proti ďalšiemu trhaniu)

Oceľové vlákna
(ochrana proti porezaniu)

Vlákno DSM Dyneema® Diamond 2
(odolnosť proti ďalšiemu trhaniu/

prerezaniu)

Bambus
(komfort nosenia)

Polyamid
(odolnosť proti oderu)

Bambus
(komfort nosenia)

Napr. uvex C500 M, uvex C500 a uvex C300 Napr. uvex D500 foam

1 Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. | 2 DSM Dyneema® Diamond je registrovaná ochranná značka spoločnosti Modal DSM N.V.
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Prvotriedna regulácia klímy 

uvex climazone – merateľne vylepšené pohodlie

• znížená miera potenia
• vysoká priedušnosť
• výrazne vyššia schopnosť absorpcie vlhkosti v porovnaní s inými priadzami

Komfort nosenia a vylepšená mikroklíma predstavujú zásadné kritériá. Z tohto dôvodu prebieha 
neustále zdokonaľovanie systému regulácie klímy uvex climazone rukavíc v spolupráci s popred-
nými spoločnosťami pôsobiacimi na trhu a renomovanými skúšobnými a výskumnými inštitútmi, 
ako sú napríklad Institut Hohenstein a Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI). Individuálne 
meracie zariadenia, ako napríklad Climatester inštitútu PFI, prinášajú konkrétne poznatky týkajú-
ce sa tepelno-fyziologického a kožného senzorického komfortu nosenia.

uvex D500 foam
Nekompromisná robustnosť
bez straty komfortu

Úroveň ochrany proti
porezaniu D

Povrchová úprava
SoftGrip

OEKO®-TEX Standard 100

Technológia 3D Ergo

Ergonomický tvar ComfortFit

Webová stránka
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Ochranné rukavice
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

 uvex D500 foam 
• rukavica na ochranu proti pore-

zaniu s vynikajúcim komfortom 
nosenia

• vynikajúca odolnosť proti mecha-
nickému oderu vďaka inovatívnej 
povrchovej úprave SoftGrip

• veľmi dobrý úchop v suchých a 
mierne vlhkých prostrediach

• veľmi vysoká ochrana proti 
porezaniu (úroveň D) vďaka pa-
tentovanej technológii Bamboo 
TwinFlex®

• vysoká ohybnosť
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v 

končekoch prstov
• dokonalý ergonomický tvar 

vďaka technológii 3D Ergo

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• stavebný priemysel
• pivovary, výroba nápojov
• sklársky priemysel
• opravy
• kovospracujúci priemysel

 uvex C500 M foam 
• rukavica na ochranu proti pore-

zaniu s vynikajúcim komfortom 
nosenia

• vysoká miera odolnosti proti 
oderu vďaka inovatívnej povrcho-
vej úprave SoftGrip

• veľmi dobrý úchop v suchých a 
mierne vlhkých prostrediach

• veľmi vysoká ochrana proti 
porezaniu vďaka patentovanej 
technológii Bamboo TwinFlex®

• čiastočné zosilnenie v oblasti 
ohybu palcov

• vysoká flexibilita
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v 

končekoch prstov
• dokonalý ergonomický tvar 

vďaka technológii 3D Ergo

• bez obsahu silikónov na základe 
testu prítomnosti stopových 
množstiev

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• stavebný priemysel
• pivovary, výroba nápojov
• sklársky priemysel
• opravy
• kovospracujúci priemysel

Zosilnenie v oblasti 
ohybu palcov                   

 

Dyneema® je registrovaná ochranná značka spoločnosti Royal DSM N.V.

uvex D500 foam
Č. pol. 60604
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiál bambusová viskóza, Dyneema® Diamond, oceľ, polyamid
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s vysokovýkonným elastomérom (HPE)

a penovou povrchovou úpravou SoftGrip
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba limetková, antracitová
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex C500 M foam
Č. pol. 60498
Vyhotovenie pletená manžeta, zosilnenie v oblasti ohybu palcov
Norma EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s vysokovýkonným elastomérom (HPE)

a penovou povrchovou úpravou SoftGrip
Vhodnosť pre vlhké oblasti použitia
Farba limetková, čierna, antracitová
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

60604 604984 X 4 2 D

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003
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X 1 X X X X

EN 407
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Ochranné rukavice
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

uvex C500
• rukavica na ochranu proti porezaniu, resp. s ochranou predlaktia

(uvex C500 sleeve) a vynikajúcim komfortom nosenia
• vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povr-

chovej úprave SoftGrip (uvex C500 wet plus a uvex C500 XG)
• veľmi dobrý úchop v suchých (všetky modely), mierne vlhkých

(uvex C500 wet plus) a olejnatých (uvex C500 XG) prostrediach
• veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka patentovanej technológii 

uvex Bamboo TwinFlex®

• vysoká flexibilita
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
• dokonalý ergonomický tvar vďaka technológii 3D Ergo
• bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

 Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• montáž
• opravy
• obrábanie kovov
• špedícia a logistika
• triediace práce
• manipulácia so sklom
• spracovanie plechu
• papierenský priemysel
• stavebný priemysel
• železiarsky/oceliarsky priemysel

uvex C500 sleeve uvex C500 uvex C500 wet plus uvex C500 XG
Č. pol. 60491-07 60491-10 60497 60496 60600
Vyhotovenie ochrana predlaktia so zapínaním na suchý zips, pletená manžeta pletená manžeta pletená manžeta

34 cm (M), 40 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C) EN 388 (1 X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál bambusová viskóza, HPPE, sklo, bambusová viskóza, HPPE, sklo, bambusová viskóza, HPPE, sklo, bambusová viskóza, HPPE, sklo, 

polyamid polyamid polyamid polyamid
Povrchová úprava bez bez dlaň a 3/4 chrbta dlaň a celý chrbát ruky

s povrchovou úpravou z s povrchovou úpravou z
vysokovýkonného elastoméru (HPE) vysokovýkonného elastoméru (HPE) 

a povrchovej úpravy Xtra Grip
Vhodnosť pre suché oblasti použitia pre suché oblasti použitia pre vlhké, olejnaté alebo mastné vlhké, mokré, olejnaté alebo

oblasti použitia mastné oblasti použitia
Farba limetková limetková limetková, antracitová limetková, antracitová
Veľkosti M L 7 až 11 7 až 11 7 až 11
Objednávacia jednotka/ ks ks 10 párov 10 párov 10 párov
Objednávková jednotka

60496

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60497

1 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

60600

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60491

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

X 1 X X X X

EN 407
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

uvex C500
• rukavica na ochranu proti porezaniu s 

vynikajúcim komfortom nosenia
• vynikajúca odolnosť proti mechanickému 

oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave 
SoftGrip (uvex C500 foam a uvex C500 wet)

• veľmi dobrý úchop v suchých (všetky mo-
dely), mierne vlhkých (uvex C500 foam) a 
vlhkých (uvex C500 wet) prostrediach

• veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka 
patentovanej technológii uvex Bamboo 
TwinFlex®

• podľa EN 407 je model vhodný na používa-
nie v prostrediach s kontaktným teplom do 
+100 °C (uvex C500 foam a C500 sleeve)

• vysoká flexibilita
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 

prstov
• dokonalý ergonomický tvar vďaka technológii 

3D Ergo
• bez obsahu silikónov na základe testu 

prítomnosti stopových množstiev

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• montáž
• opravy
• obrábanie kovov
• špedícia a logistika
• triediace práce
• manipulácia so sklom
• spracovanie plechu
• papierenský priemysel
• stavebný priemysel
• železiarsky/oceliarsky priemysel

uvex C500 dry uvex C500 foam uvex C500 wet
Č. pol. 60499 60494 60492
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava dlaň a prsty s bodovou dlaň a končeky prstov s dlaň a končeky prstov s

povrchovou úpravou z vysokovýkonného vinylu (HPV) povrchovou úpravou z vysokovýkonného elastoméru povrchovou úpravou z vysokovýkonného
na zlepšenie úchopu (HPE) a penovou povrchovou úpravou SoftGrip elastoméru (HPE)

Vhodnosť pre suché oblasti použitia pre vlhké oblasti použitia pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba limetková, antracitová limetková, antracitová limetková, antracitová
Veľkosti 7 až 11 7 až 11 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov 10 párov

6049460499

X X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60492

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

X 1 X X X X

EN 407

X 1 X X X X

EN 407
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

uvex C300
• rukavica na ochranu proti porezaniu s vynika-

júcim komfortom nosenia
• vynikajúca odolnosť proti mechanickému 

oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave 
SoftGrip (uvex C300 foam a uvex C300 wet)

• veľmi dobrý úchop v suchých (všetky mo-
dely), mierne vlhkých (uvex C300 foam) a 
mokrých (uvex C300 wet) prostrediach

• dobrá ochrana proti porezaniu vďaka paten-
tovanej technológii uvex Bamboo TwinFlex® 

• vysoká flexibilita
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 

prstov
• dokonalý ergonomický tvar vďaka technológii 

3D Ergo
• bez obsahu silikónov na základe testu

prítomnosti stopových množstiev

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• montáž
• opravy
• obrábanie kovov
• špedícia a logistika
• triediace práce
• manipulácia so sklom
• spracovanie plechu

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Nemecko.

uvex C300 dry uvex C300 foam uvex C300 wet
Č. pol. 60549 60544 60542
Vyhotovenie pletená manžeta pletená manžeta pletená manžeta
Norma EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (3 X 4 2 C) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava dlaň a prsty s bodovou povrchovou úpravou z dlaň a končeky prstov s vysokovýkonnou dlaň a končeky prstov s vysokovýkonnou

vysokovýkonného vinylu (HPV) na zlepšenie úchopu povrchovou úpravou z elastoméru (HPE) povrchovou úpravou z elastoméru (HPE)
a s penovou povrchovou úpravou SoftGrip

Vhodnosť pre suché oblasti použitia pre vlhké oblasti použitia pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba antracitová antracitová antracitová
Veľkosti 7 až 11 7 až 11 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov 10 párov

605426054460549

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2

EN 388:2003

X X 4 X C

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

2 3 4 X

EN 388:2003
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

uvex unidur 6641 
• rukavica na ochranu proti porezaniu z PU s vysokokvalitným vláknom z 

PE Special Cut Performance 
• vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka vhodnej

kombinácii vláken a povrchovej úpravy
• dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach 
• dobrá ochrana proti porezaniu vďaka vysokokvalitnému vláknu z 

PE Special Cut Performance
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
• vysoká flexibilita
• veľmi dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• opravy
• montáž
• obrábanie kovov
• baliace práce

uvex unidur 6643 
• rukavica na ochranu proti porezaniu z NBR s vysokokvalitným

vláknom z PE Special Cut Performance 
• vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej 

úprave z NBR
• dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
• dobrá ochrana proti porezaniu vďaka vysokokvalitnému vláknu z

PE Special Cut Performance
• dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
• vysoká flexibilita
• dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• opravy
• montáž
• spracovanie plechu
• údržba

uvex unidur 6641
Č. pol. 60210
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiál HPPE, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba biela, sivá
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex unidur 6643
Č. pol. 60314
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiál HPPE, polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba sivý melír, čierna
Veľkosti 7 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov

4 3 4 3 B

EN 388:2016

4 3 4 3

EN 388:2003

4 3 4 4 B

EN 388:2016

4 3 4 4

EN 388:2003

60210 60314
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

uvex unidur 6648 
• rukavica na ochranu proti porezaniu z PU s vláknami z HPPE
• vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu
• dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
• dobrá ochrana proti porezaniu vďaka vláknam z HPPE
• dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
• vysoká flexibilita
• dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• údržba
• ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
• baliace práce

uvex unidur 6649 
• rukavica na ochranu proti porezaniu z PU s vláknami z HPPE
• vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu
• dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
• dobrá ochrana proti porezaniu vďaka vláknam z HPPE
• dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
• vysoká flexibilita
• dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• údržba
• ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
• baliace práce

uvex unidur 6648
Č. pol. 60932
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiál HPPE, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba biela, čierna
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex unidur 6649
Č. pol. 60516
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiál HPPE, polyamid, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba modrý melír, sivá
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

60932 60516
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

 uvex unidur 6659 foam 
• rukavica na ochranu proti porezaniu s pe-

novou povrchovou úpravou z NBR a HPPE/
sklenených vláken 

• vynikajúca odolnosť proti mechanickému 
oderu penovej povrchovej úpravy z NBR 
umožňuje dlhú životnosť

• dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých 
prostrediach

• vysoká ochrana proti porezaniu vďaka kombi-
nácii HPPE a sklenených vláken

• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 
prstov

• vysoká flexibilita
• veľmi dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• montáž
• opravy
• obrábanie kovov
• špedícia a logistika

 uvex unidur 6679 foam 
• rukavica na ochranu proti porezaniu s pe-

novou povrchovou úpravou z NBR a HPPE/
oceľovými vláknami

• vynikajúca odolnosť proti mechanickému 
oderu penovej povrchovej úpravy z NBR 
umožňuje dlhú životnosť

• dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých 
prostrediach

• veľmi vysoká ochrana proti porezaniu 
(úroveň D) vďaka kombinácii HPPE/ oceľových 
vláken

• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 
prstov

• vysoká flexibilita
• veľmi dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• kovospracujúci priemysel balenie

Zosilnenie v oblasti 
ohybu palcov           

uvex athletic D5 XP 
• veľmi vysoká ochrana proti porezaniu (úroveň D)
• dobrý úchop suchých pri (ľahko) zaolejovaných/

vlhkých obrobkoch
• veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
• zosilnenie v oblasti ohybu palcov
• vysoká ohybnosť, veľmi dobrý ergonomický tvar
• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch 

prstov
• možnosť priemyselného prania

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• kovospracujúci priemysel
• sklársky priemysel
• kontrolné práce
• triediace práce
• balenie

uvex unidur 6659 foam
Č. pol. 60938
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 X 4 3 C)
Materiál HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s 

povrchovou úpravou z nitrilovej peny
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké

prostredia
Farba sivý melír, čierna
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex unidur 6679 foam
Č. pol. 60969
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 X 4 4 D)
Materiál HPPE, oceľ, nylon, elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s 

povrchovou úpravou z nitrilovej peny
Vhodnosť pre suché a mierne vlhké

prostredia
Farba sivá, čierna
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex athletic D5 XP
Č. pol. 60030
Vyhotovenie pletená manžeta
Norma EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiál HPPE, oceľ, polyamid/elastan
Povrchová úprava dlaň a končeky prstov s

mikropenovou povrchovou
úpravou z NBR

Vhodnosť pre suché, ľahko vlhké/olejnaté 
oblasti použitia

Farba sivá, antracitová
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

4 X 4 3 C

EN 388:2016

4 5 4 3

EN 388:2003

4 X 4 4 D

EN 388:2016

60938 60969

4 X 4 3 D

EN 388:2016

60030
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

 uvex unidur sleeve C
• veľmi vysoká ochrana proti porezaniu (úroveň C)
• veľmi tenké a ohybné
• vysoký komfort
• zapínanie na suchý zips umožňuje individuálne prispôsobenie
• OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• sklársky priemysel
• kovospracujúci priemysel
• montáž
• opravy
• stavebné práce

uvex unidur sleeve C TL 
• veľmi vysoká ochrana proti porezaniu (úroveň C)
• veľmi tenké a ohybné
• vysoký komfort
• zapínanie na suchý zips umožňuje individuálne prispôsobenie
• OEKO-TEX® Standard 100
• pútko na palec (TL = thumb loop) poskytuje extra úroveň bezpečnosti

(ochrana pred reznými poraneniami na zápästí)

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• sklársky priemysel
• kovospracujúci priemysel
• montáž
• opravy
• stavebné práce

uvex unidur sleeve C
Č. pol. 60973
Vyhotovenie ochrana predlaktia so suchým zipsom

46 cm (M), 50 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C)
Materiál HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava bez povrchovej úpravy
Vhodnosť pre suché prostredia
Farba sivý melír
Veľkosti M, L
Objednávková jednotka ks

uvex unidur sleeve C TL
Č. pol. 60974
Vyhotovenie ochrana predlaktia so suchým zipsom a pútkom na palec

46 cm (M), 50 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C)
Materiál HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava bez povrchovej úpravy
Vhodnosť pre suché prostredia
Farba sivý melír
Veľkosti M, L
Objednávková jednotka ks

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 X 4 X C

EN 388:2016
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Chemické riziká
Výber vhodnej ochrany rúk

Obzvlášť pri práci s chemikáliami je výber vhodných 
ochranných rukavíc nevyhnutnosťou, pretože vhodné ru-
kavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám musia 
používateľov chrániť pred nezvratnými ujmami na zdraví či 
dokonca smrťou. 

Spoločnosť uvex ako aktívny partner ponúka praktické 
riešenia problémov a kompetentné odborné poradenstvo 
vrátane miestnych návštev. Naši aplikační technici v Lü-
neburgu (Nemecko) sú pripravení kedykoľvek sa podeliť o 
svoje odborné skúsenosti, aby spoločne vyvinuli riešenia 
pre akékoľvek aplikačné možnosti. V našom skúšobnom 
laboratóriu navyše ponúkame možnosť vykonať špecifi cké 
merania priestupnosti pre jednotlivých zákazníkov, ktoré 
sú v súlade s požiadavkami príslušných noriem.

 Radi vám poskytneme individuálne 
poradenstvo týkajúce sa analýzy 
pracoviska a zoznamov odolnosti.



1

2

3
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Chemické riziká
Výber vhodnej ochrany rúk

Nástroj Chemical Expert System:
Online databáza chemikálií spoločnosti uvex
Na výber a životnosť ochranných rukavíc na ochranu proti 
nebezpečným chemikáliám vplýva zásadným spôsobom 
odolnosť materiálu rukavíc proti používaným chemikáliám. 
Ako výrobca poskytujeme s našou rozsiahlou online 
 databázou chemikálií rýchlu a nekomplikovanú podporu. 
Pomocou niekoľkých jednoduchých krokov môžete nájsť 
informácie o odolnosti ochranných rukavíc proti konkrétnym 
chemikáliám, s ktorými pracujete.

Stručný prehľad výhod:
•  online databáza je k dispozícii nepretržite 

(24 hodín denne, 7 dní v týždni),
•  jednoduché používanie a rozhranie lokalizované do

mnohých jazykov,
•  registrovaní používatelia majú plný prístup k výsledkom 

meraní pre všetky uvedené chemikálie,
• prémiové funkcie na jednoduché dokumentovanie,
•  možnosť vytvárania vlastných zoznamov priestupnosti a 

plánov používania rukavíc

Úvodná stránka databázy chemikálií

Môžete využiť rôzne možnosti vyhľadávania

Možnosť individuálneho uloženia výsledkov

Prehľadné zobrazenie výsledkov

Webová stránka
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Chemické riziká
Výber vhodnej ochrany rúk

Popri vhodnej ochrannej funkcii zo-
hráva v prípade ochranných rukavíc 
mimoriadne dôležitú úlohu aj komfort 
nosenia. 

Rukavice na ochranu proti nebez-
pečným chemikáliám sa používajú v 
najrôznejších prostrediach a zároveň 
musia používateľom umožňovať efek-
tívne vykonávanie úloh. 

Preto spoločnosť uvex venuje pri vývoji 
nových rukavíc na ochranu proti ne-
bezpečným chemikáliám mimoriadne 
veľkú pozornosť požiadavkám, ktoré sa 
budú klásť na výrobky v konkrétnych 
oblastiach použitiach. 

Prehľadová tabuľka vám pomôže s 
jednoduchou orientáciou pri výbere 
vhodných rukavíc na ochranu proti 
nebezpečným chemikáliám.

Presnosť Vysoké zaťaženieUniverzálne

N
B

R
N

B
R

C
hl

or
op

ré
n

Š
pe

ci
ál

ne
 m

at
er

iá
ly

N
B

R

Ochranné rukavice s textilnou výstužou na zaistenie vysokého komfortu nosenia

Ochranné rukavice bez textilnej výstuže, sčasti s jemnou velúrovou povrchovou úpravou

Jednorazové ochranné rukavice na krátkodobé použitie

Bez švov 

Velúrované 

Úchop ESD Úchop 

Velúrované 

Zosilnené 

uvex rubifl ex S (modrá)

uvex u-fi t lite

uvex rubifl ex ESD

uvex u-fi t

uvex u-chem 3000uvex u-chem 3200uvex u-chem 3300

uvex profabutyl

uvex profastrong

uvex profapren

uvex u-fi t strong N2000

uvex rubifl ex Suvex rubifl ex XG

uvex profaviton

uvex u-chem 3100



245

Chemické riziká
Produktové riešenia „Made in Germany“

Funkčná kombinácia podšívky a povrchovej úpravy

uvex rubifl ex (modrá)

• najľahšie a najohybnejšie rukavice na
ochranu proti nebezpečným chemikáliám

• ergonomický tvar: Navlečte a cíťte sa 
pohodlne

• výnimočná citlivosť
• mimoriadne pohodlná podšívka s bavlneným 

interlockom zaisťuje výbornú absorpciu 
vlhkosti (znížená miera potenia v porovnaní 
so syntetickými vláknami, ako sú akryl alebo 
polyester)

Ďalší vývoj

uvex rubifl ex XG

Povrchová úprava na optimalizovaný 
úchop pri práci s olejmi

Dobrá priľnavosť je nevyhnutná v mnohých prostrediach. Týka sa 
to aj ochrany rúk, keďže nedostatočný úchop vedie k zbytočnému 
namáhaniu, znižuje bezpečnosť pri práci a zvyšuje riziko porane-
nia. Inovatívna technológia uvex Xtra Grip spoľahlivo rieši tieto 
problémy: 

Efektívny úchop – vysoká ohybnosť – dokonalý komfort nosenia

uvex rubifl ex ESD

Elektrostatické vybitie: Spĺňa požiadavky podľa EN 16350
Ideálne riešenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu

Vysoké nároky kladené na ochranné rukavice určené na použitie v 
priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu defi nuje EN 16350. 
Prechodový odpor ochranných rukavíc musí byť mimoriadne nízky. 

Inovatívna koncepcia podšívky s inovatívnou vodivou povrchovou 
pravou zaisťuje popri ochrane pred výbuchom aj ochranu proti 
nebezpečným chemikáliám.

Mechanická pevnosť
Špeciálna štruktúra povrchu v kom-
binácii s viacvrstvovou konštrukciou 
prispieva k predĺženiu životnosti. 

Použitie v olejnatých a mokrých 
prostrediach
Drážkovaná štruktúra technológie uvex 
Xtra Grip absorbuje kvapaliny. Istý úchop 
pri manipulácii s obrobkami zostáva 
zachovaný.

Viacvrstvová konštrukcia zaisťuje bezpečnosť a dobrý úchop

Špeciálna povrchová 
úprava zlepšuje úchop

Robustná nitrilová povrchová úprava

Nosný materiál z bavleneného trikotu 
na vynikajúci komfort nosenia

Povrch pokožkyPovrch pokožky

Vodivá 
povrchová úprava z NBR

Bavlnená výstuž s podielom 
karbónu na vysoký komfort nosenia
a vynikajúcu vodivosť
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Chemické riziká
Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: vodivá povrchová úprava z NBR

 uvex rubiflex ESD
• ľahká antistatická rukavica na 

ochranu proti nebezpečným 
chemikáliám z NBR s pletenou 
podšívkou určená na použitie v 
priestoroch s nebezpečenstvom 
výbuchu

• dobrá odolnosť proti mechanic-
kému oderu vďaka povrchovej 
úprave z NBR

• dobrý úchop vo vlhkých a 
mokrých prostrediach

• dobrá odolnosť voči tukom, 
minerálnym olejom a mnohým 
chemikáliám 

• spĺňa požiadavky podľa 
EN 16350: 2014

• vynikajúci hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• ergonomický tvar
• vynikajúci komfort nosenia vďaka 

nosnému materiálu z kombinácie 
bavlneného interlocku a karbónu

• veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• chemický priemysel
• lakovne
• rafinérie
• prevádzky na spracovanie plastov
• práce v antistatických prostre-

diach

Schválením novej normy EN 16350:2014 (ochranné rukavice – 
elektrostatické vlastnosti) vstúpila do platnosti prvá norma, ktorá 
predpisuje elektrostatické vlastnosti a skúšobné metódy ochran-
ných rukavíc určených na použitie v pracovných prostrediach s 
nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. 
EN 16350:2014 defi nuje skúšobné podmienky a minimálne požia-
davky takto: 

• prechodový odpor musí byť nižší ako 1,0 × 108 Ω 
(Rv < 1,0 × 108 Ω)

• prechodový odpor Rv bol otestovaný podľa EN 1149-2:1997
• skúšobná atmosféra: Teplota vzduchu 23 ± 1 °C, 

relatívna vlhkosť vzduchu 25 ± 5 % 

Model uvex rubifl ex ESD spĺňa požiadavky novej normy 
EN 16350:2014.

Ideálne riešenie pre 
priestory s nebezpečen-
stvom výbuchu

Funkčná kombinácia podšívky 
a povrchovej úpravy

Vodivá 
povrchová úprava z NBR

Bavlnená výstuž s 
podielom karbónu na 
vysoký komfort nosenia
a vynikajúcu vodivosť

Povrch pokožky

uvex rubiflex ESD NB35A
Č. pol. 60954
Vyhotovenie manžeta, cca 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T), 

EN 16350:2014
Materiál bavlnený interlock, karbón
Povrchová úprava úplná špeciálna vodivá povrchová úprava z NBR

(nitrilový kaučuk), cca 0,40 mm
Vhodnosť dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba čierna
Veľkosti 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

J K L O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

60954
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Chemické riziká
 Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: Povrchová úprava z NBR

 uvex rubiflex S XG
• ľahká rukavica na ochranu proti 

nebezpečným chemikáliám z 
NBR s pletenou podšívkou a 
optimálnym úchopom

• veľmi dobrá odolnosť proti 
mechanickému oderu a dlhá 
životnosť vďaka viacvrstvovej 
štruktúre 

• vynikajúci úchop v mokrých a 
olejnatých priestoroch vďaka 
technológii uvex Xtra Grip

• dobrá odolnosť voči tukom, 
minerálnym olejom a mnohým 
chemikáliám 

• veľmi dobrý hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• ergonomický tvar
• vynikajúci komfort nosenia vďaka 

kvalitnému opornému nosnému z 
bavlneného interlocku

• veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• chemický priemysel
• laboratórium
• opravy
• obrábanie kovov

uvex rubiflex S
• veľmi ľahká rukavica na ochranu 

proti nebezpečným chemikáliám 
z NBR s pletenou podšívkou 
vhodná na manipuláciu s rôznymi 
chemikáliami

• dobrá odolnosť proti mechanic-
kému oderu vďaka povrchovej 
úprave z NBR

• dobrý úchop vo vlhkých a 
mokrých prostrediach

• dobrá odolnosť voči tukom, 
minerálnym olejom a mnohým 
chemikáliám 

• vynikajúci hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• ergonomický tvar
• vynikajúci komfort nosenia vďaka 

kvalitnému opornému nosnému z 
bavlneného interlocku

• veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• chemický priemysel
• laboratórium
• lakovacie práce
• spracovanie potravín

Výnimočný úchop 
 

Ľahké a flexibilné 
 

uvex rubiflex S XG27B uvex rubiflex S XG35B
Č. pol. 60560 60557
Vyhotovenie manžeta, cca 27 cm manžeta, cca 35 cm
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiál bavlnený interlock bavlnený interlock
Povrchová úprava s úplnou špeciálnou povrchovou s úplnou špeciálnou povrchovou

úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)
a povrchovou úpravou XG-Grip, a povrchovou úpravou XG-Grip,
cca 0,40 mm cca 0,40 mm

Vhodnosť veľmi dobrá odolnosť veľmi dobrá odolnosť
proti tukom, minerálnym olejom a proti tukom, minerálnym olejom a
mnohým chemikáliám mnohým chemikáliám

Farba modrá, čierna modrá, čierna
Veľkosti 7 až 11 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

uvex rubiflex S NB27B uvex rubiflex S NB35B
Č. pol. 60271 60224
Vyhotovenie manžeta, cca 27 cm manžeta, cca 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X) EN 388 (2 1 1 1 X)

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiál bavlnený interlock bavlnený interlock
Povrchová úprava s úplnou špeciálnou povrchovou s úplnou špeciálnou povrchovou

úpravou (nitrilový kaučuk), úpravou (nitrilový kaučuk),
cca 0,40 mm cca 0,40 mm

Vhodnosť dobrá odolnosť proti tukom, dobrá odolnosť proti tukom, 
minerálnym olejom a minerálnym olejom a
mnohým chemikáliám mnohým chemikáliám

Farba modrá modrá
Veľkosti 7 až 11 6 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60557 60224
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Chemické riziká
Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: Povrchová úprava z NBR

uvex rubiflex S
• rukavica na ochranu proti nebez-

pečným chemikáliám z NBR so 
zosilneným nosným materiálom z 
bavlneného interlocku

• dobrá odolnosť proti mechanic-
kému oderu vďaka povrchovej 
úprave z NBR 

• dobrá odolnosť proti mno-
hým chemikáliám, kyselinám, 
zásadám, minerálnym olejom a 
rozpúšťadlám

• dobrá tepelná izolácia so zosil-
neným nosným materiálom

• dobrý hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• ergonomický tvar
• vynikajúci komfort nosenia vďaka 

kvalitnému opornému nosnému z 
bavlneného interlocku

• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• chemický priemysel
• strojárstvo a výroba nástrojov
• obrábanie kovov
• pieskovacie práce
• spracovanie potravín

uvex rubiflex S (dlhá verzia)
• dlhá rukavica na ochranu proti 

nebezpečným chemikáliám z 
NBR so zosilneným nosným ma-
teriálom z bavlneného interlocku

• dodatočné gumové sťahovanie 
na konci manžety (NB60SZ/
NB80SZ)

• dobrá odolnosť proti mechanic-
kému oderu vďaka povrchovej 
úprave z NBR 

• dobrá odolnosť proti mno-
hým chemikáliám, kyselinám, 
zásadám, minerálnym olejom a 
rozpúšťadlám

• dobrý hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• ergonomický tvar
• vynikajúci komfort nosenia vďaka 

kvalitnému opornému nosnému z 
bavlneného interlocku

• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• chemický priemysel
• kanalizačné práce
• čistenie verejných priestorov
• pieskovacie práce

Zosilnená verzia 
 

uvex rubiflex S NB27S NB35S NB40S
Č. pol. 89646 98891 98902
Vyhotovenie manžeta, cca 27 cm manžeta, cca 35 cm manžeta, cca 40 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiál bavlnený interlock, bavlnený interlock, bavlnený interlock,

zosilnený zosilnený zosilnený
Povrchová úprava úplná špeciálna úplná špeciálna úplná špeciálna 

povrchová úprava NBR povrchová úprava NBR povrchová úprava NBR
povrchovou úpravou povrchovou úpravou povrchovou úpravou
(nitrilový kaučuk), (nitrilový kaučuk), (nitrilový kaučuk), 
cca 0,50 mm cca 0,50 mm cca 0,50 mm

Vhodnosť veľmi dobrá odolnosť proti tukom, 
minerálnym olejom a mnohým chemikáliám

Farba zelená zelená zelená
Veľkosti 8 až 11 8 až 11 8 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov 10 párov

uvex rubiflex S NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
Č. pol. 89647 60190 89651 60191
Vyhotovenie manžeta, manžeta, gumové sťahovanie gumové sťahovanie

cca 60 cm cca 80 cm na konci manžety, na konci manžety,
cca 60 cm cca 80 cm

Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ B (J K O P T)
Materiál bavlnený bavlnený bavlnený bavlnený

interlock interlock interlock interlock
zosilnený zosilnený zosilnený zosilnený

Povrchová úprava úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), 
cca 0,50 mm

Vhodnosť veľmi dobrá odolnosť proti tukom, 
minerálnym olejom a mnohým chemikáliám

Farba zelená zelená zelená zelená
Veľkosti 9 až 11 9 až 11 9 až 11 9 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov 10 párov 10 párov

J K O P T

EN ISO 374-1:2016/Type B

2 1 2 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 1 X

EN 388:2016

89647

89646

89651
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Chemické riziká
Ochranné rukavice s bambusovou viskózou/nylonou výstužou: NBR

uvex u-chem 3300
• jemnocitná rukavica na ochranu 

proti nebezpečným chemikáliám 
z NBR s bezšvovou bambusovou 
viskózou a nosným materiálom 
z nylonu

• vynikajúci komfort nosenia vďaka 
príjemným bambusovým vláknam 
na pokožke

• veľmi vysoká ohybnosť
• vynikajúci hmatový vnem a cit v 

končekoch prstov
• dobrý úchop, aj vo vlhkých 

prostrediach
• dobrá odolnosť voči tukom, 

minerálnym olejom a mnohým 
chemikáliám

Oblasti použitia:
• chemický priemysel
• tlačiarenský priemysel
• opravy
• lakovacie práce
• potravinársky priemysel
• farmaceutický priemysel
• čistiace práce

uvex u-chem 3200
• veľmi dobrý úchop v olejnatých 

prostrediach
• flexibilita a veľmi dobrý úchop
• dobré mechanické vlastnosti
• vynikajúci ergonomický tvar

Oblasti použitia:
• stavebný priemysel
• chemický priemysel
• tlačiarenský priemysel
• kontrola/údržba
• kovoobrábanie (čistenie)
• kovoobrábací priemysel
• priemysel minerálnych olejov
• naftársky a sklársky priemysel
• petrochémia

uvex u-chem 3300
Č. pol. 60971
Vyhotovenie manžeta, úplná povrchová úprava, cca 32 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T)
Materiál bambusová viskóza/nylon
Povrchová úprava úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,21 mm
Vhodnosť dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba modrá
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex u-chem 3200
Č. pol. 60972
Vyhotovenie manžeta, úplná povrchová úprava, cca 35 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L M O T)
Materiál nylónový úplet
Povrchová úprava úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodnosť dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba petrolejová, čierna
Veľkosti 7 až 12
Objednávacia jednotka 10 párov

J K L O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L M O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

60971 609722 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016
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uvex u-chem 3000
• plnohodnotná rukavica na 

ochranu proti nebezpečným 
chemikáliám certifikovaná podľa 
EN ISO 374 (AJKLOT)

• dobrá mechanická ochrana 
• dobrá odolnosť proti chemickým 

látkam
• dobrá mechanická pevnosť
• dlhá životnosť

Oblasti použitia:
• opravy
• obrábanie kovov
• čistiace práce

uvex u-chem 3100
• dokonalá kombinácia ochrany 

proti nebezpečným chemikáliám 
a dobrého úchopu

• veľmi dobrá mechanická ochrana
• dobrý ergonomický tvar
• dobrá odolnosť proti mnohým 

chemikáliám
• veľmi dobrý úchop v mokrých a 

mastných podmienkach
• veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
• chemický priemysel
• automobilový priemysel
• kovoobrábací priemysel
• mechanický priemysel, pieskova-

cie práce

Chemické riziká
Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: Povrchová úprava z NBR

uvex u-chem 3000
Č. pol. 60961
Vyhotovenie manžeta, úplná povrchová úprava, cca 35 cm
Norma EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)

EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál bavlnený interlock
Povrchová úprava úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodnosť dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba zelená
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

uvex u-chem 3100
Č. pol. 60968
Vyhotovenie manžeta, úplná povrchová úprava, cca 30 cm
Norma EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L M O)
Materiál bavlna (bezšvová)
Povrchová úprava úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodnosť dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba čierna
Veľkosti 8 až 11
Objednávacia jednotka 10 párov

A J K L M O

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 2 1 X

EN 388:2016

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 3 1 X

EN 388:2016

6096860961

X 1 X X X X

EN 407
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Mechanické riziká
Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

 uvex protector chemical
• veľmi robustná ochranná rukavica s viacvrstvovou technológiou

kombinujúca nepriepustnosť a optimálnu ochranu proti porezaniu
• veľmi vysoká úroveň ochrany proti porezaniu vďaka viacvrstvovej

konštrukcii 
• nosného materiálu z bavlny, HPPE a skla
• dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
• technológia uvex protector chemical poskytuje aj ochranu pred

chemikáliami
• dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
• práce s vysokým rizikom porezania a kontaktu s chemikáliami
• práce s vysokým mechanickým zaťažením
• spracovanie plechu
• strojárstvo a výroba nástrojov

impregnácia NBR na spoľalivejší úchop

HPPE/sklo/PA
vysokoodolné proti porezaniu

Povrchová úprava z nitrilu na
ochranu proti nebezpečným chemikáliám

Nosný materiál z bavleneného trikotu na
vynikajúci komfort nosenia
Povrch pokožky

uvex protector chemical NK2725B uvex protector chemical NK4025B
Č. pol. 60535 60536
Vyhotovenie manžeta, cca 27 cm manžeta, cca 40 cm
Norma EN 388 (4 X 4 4 C), EN 388 (4 X 4 4 C), 

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T) EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiál sendvičová podšívka: bavlnený interlock, HPPE, sklo, PA sendvičová podšívka: bavlnený interlock, HPPE, sklo, PA
Povrchová úprava úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk) úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť dobrá odolnosť proti olejom, tukom a mnohým chemikáliám dobrá odolnosť proti olejom, tukom a mnohým chemikáliám
Farba modrá modrá
Veľkosti 9 až 10 9 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov 10 párov

60535 60536

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 X 4 4 C

EN 388:2016

4 5 4 4

EN 388:2003
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Chemické riziká
Ochranné rukavice bez výstuže

 uvex profastrong
• jemnocitné rukavice na ochranu 

proti nebezpečným chemikáliám 
z NBR s velúrovou bavlnou

• vynikajúca odolnosť proti mecha-
nickému oderu

• dobrý úchop vo vlhkých a 
mokrých prostrediach vďaka 
štruktúre Grip v dlani

• dobrá odolnosť proti mnohým 
olejom, tukom, kyselinám a
zásadám

• dobrý hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• automobilový priemysel
• chemický priemysel
• tlačiarenský priemysel
• laboratórne prostredie
• potravinársky priemysel

uvex profapren
• ohybná rukavica na ochranu pro-

ti nebezpečným chemikáliám z 
chloroprénu s velúrovou bavlnou

• dobrý úchop vo vlhkých a 
mokrých prostrediach vďaka 
štruktúre Grip v dlani

• dobrá odolnosť proti mnohým 
chemikáliám a rozpúšťadlám

• dobrý hmatový vnem a cit v 
končekoch prstov

• veľmi dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• chemický priemysel
• tlačiarenský priemysel
• kovoobrábanie (čistenie)
• čistiace práce

uvex profastrong NF33
Č. pol. 60122
Vyhotovenie manžeta, dlaň so štruktúrou Grip, cca 33 cm
Norma EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
Materiál velúrová bavlna
Povrchová úprava úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,38 mm
Vhodnosť dobrá odolnosť proti olejom, tukom, kyselinám a rozpúšťadlám
Farba zelená
Veľkosti 7 až 11
Objednávacia jednotka 12 párov

uvex profapren CF33
Č. pol. 60119
Vyhotovenie manžeta, zdrsnený povrch dlane, cca 33 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
Materiál velúrová bavlna
Povrchová úprava úplná povrchová úprava s polychloroprénom (latex na vnútornej strane), 

cca 0,71 mm
Vhodnosť dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám
Farba tmavomodrá
Veľkosti 7 až 10
Objednávacia jednotka 10 párov

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 0 1 X

EN 388:2016

A K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60122 60119
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Chemické riziká
Ochranné rukavice bez výstuže

uvex profabutyl
• rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám bez pletenej 

podšívky z butylového kaučuku
• dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach 
• dobrá odolnosť proti látkam s polárnymi väzbami, ako sú napríklad 

estery, ketóny, aldehydy, amíny a nasýtené fyziologické roztoky, ako aj 
proti kyselinám a zásadám

• dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita
• spĺňa požiadavky podľa EN 16350:2014

Oblasti použitia:
• chemický priemysel
• práce v antistatických prostrediach

 uvex profaviton
• rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z butylového 

kaučuku s vonkajšou vrstvou z materiálu Viton®

• dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach 
• dobrá odolnosť proti alifatickým a aromatickým uhľovodíkom (napr. 

hexán, benzén, toluén, xylén a ďalšie), halogénovaným uhľovodíkom 
(napr. trichlóretylén, perchlóretylén, dichlórmetán a ďalšie), organickým 
a anorganickým kyselinám (v zriedenom aj koncentrovanom stave), ako 
aj proti nasýteným fyziologickým roztokom

• dobrý ergonomický tvar
• vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
• chemický priemysel

VITON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

uvex profabutyl B-05R
Č. pol. 60949
Vyhotovenie manžeta, zrolovaný okraj, cca 35 cm
Norma EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A B I K L N O T), 

EN 16350:2014
Materiál bez pletenej podšívky
Povrchová úprava bezšvová povrchová úprava z bromobutylu (cca 0,50 mm)
Vhodnosť dobrá odolnosť proti látkam s polárnymi väzbami, kyselinám a zásadám
Farba čierna
Veľkosti 7 až 11
Objednávková jednotka pár

uvex profaviton BV-06
Č. pol. 60957
Vyhotovenie manžeta, zrolovaný okraj, cca 35 cm
Norma EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
Materiál bez pletenej podšívky
Povrchová úprava bezšvová povrchová úprava z bromobutylu (cca 0,40 mm)

a vonkajšej vrstvy z materiálu viton® (cca 0,20 mm)
Vhodnosť dobrá odolnosť proti alifatickým a aromatickým uhľovodíkom, 

halogénovaným uhľovodíkom
Farba čierna
Veľkosti 8 až 11
Objednávková jednotka pár

A B I K L N O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 0 1 0 X

EN 388:2016

A F K L M N

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 0 A

EN 388:2016

60949 60957
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Chemické riziká
Jednorazové ochranné rukavice

Produktový rad uvex u-fi t zahŕňa vysokokvalitné jedno-
razové ochranné rukavice, ktoré zaručujú vysokú úroveň 
bezpečnosti a funkčnosti. 
Rukavice uvex u-fi t zaisťujú spoľahlivú ochranu používateľov 
v rôznych priemyselných odvetviach vrátane chemického, 
zdravotníckeho, potravinárskeho, ako aj pri použití vo výro-
be, pričom umožňujú komfortné a presné vykonávanie prác. 

Aby vyhoveli rozmanitým požiadavkám, sú jednorazové 
ochranné rukavice uvex k dispozícii v troch variantoch:

uvex u-fi t lite
uvex u-fi t
uvex u-fi t strong N2000 

 uvex u-fit lite uvex u-fit uvex u-fit strong N2000

Materiál NBR bez obsahu katalyzátorov (nitrilový 
kaučuk)  NBR (nitrilový kaučuk) NBR (nitrilový kaučuk)

Hrúbka steny 0,08 Hrúbka steny 0,10 mm Hrúbka steny 0,20 mm

Bez obsahu silikónu Bez obsahu silikónu Bez obsahu silikónu

Bez obsahu prášku Bez obsahu prášku Bez obsahu prášku

Bez latexových bielkovín Bez latexových bielkovín Bez latexových bielkovín

Certifikácia EN ISO 374 EN ISO 374 EN ISO 374

Manipulácia s potravinami Manipulácia s potravinami Manipulácia s potravinami

Vlastnosti Veľmi vysoká úroveň jemnocitu Dobrá mechanická pevnosť Veľmi dobrá mechanická pevnosť

Hypoalergénne Dobrá odolnosť proti chemickým látkam 
(nepriepustnosť striekancov)

Zvýšená odolnosť proti chemickým látkam 
(nepriepustnos striekancov)

Manipulácia Ľahké nasadzovanie vďaka 
zosilnenému zrolovanému okraju

Ľahké nasadzovanie vďaka 
zosilnenému zrolovanému okraju

Ľahké nasadzovanie vďaka
zosilnenému zrolovanému okraju

Oblasť použitia uvex u-fit lite  uvex u-fit uvex u-fit strong N2000

Jemná montáž, suchá/olejnatá + + + –

Montáž, suchá/olejnatá + + ++

Ochrana produktov ++ ++ +

Ľahké čistiace práce + + ++

Kontrolné práce ++ ++ +

Potraviny + + +

Chemikálie Krátkodobé práce podľa
zoznamu odolností

Krátkodobé práce podľa
zoznamu odolností podľa zoznamu odolností

Lakovne Ako ochrana proti striekancom Ako ochrana proti striekancom Plný kontakt podľa
zoznamu odolností

Ak potrebujete náš podrobný zoznam odolností, dajte nám vedieť.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii aj online v nástroji uvex Chemical Expert System na 
stránke https://ces.uvex.de
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Chemické riziká
Jednorazové ochranné rukavice

uvex u-fit lite
• veľmi ľahká a tenká jednorazová rukavica z 

NBR (0,08 mm)
• dobrý úchop vďaka zdrsneným končekom prstov
• dobrá mechanická pevnosť
• spoľahlivá ochrana pred striekancami pri manipu-

lácii s chemikáliami, ako sú napr. kyseliny, zásady, 
pevné látky alebo vodné fyziologické roztoky

• bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti 
stopových množstiev

• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch 
prstov

• veľmi dobrý ergonomický tvar
• veľmi vysoká ohybnosť 
• bez obsahu katalyzátorov

Oblasti použitia: 
• jemná montáž
• kontrolné práce
• krátkodobá manipulácia s chemikáliami
• lakovňa (ako ochrana proti striekancom)
• spracovanie potravín
• ľahké čistiace práce
• ochrana produktov

 uvex u-fit
• tenká a spoľahlivá jednorazová rukavica z 

NBR (0,10 mm)
• dobrý úchop vďaka zdrsnenému povrchu 

rukavice
• veľmi dobrá mechanická pevnosť
• spoľahlivá ochrana pred striekancami pri ma-

nipulácii s chemikáliami, ako sú napr. kyseliny, 
zásady, pevné látky alebo vodné fyziologické 
roztoky

• bez obsahu silikónov na základe testu prí-
tomnosti stopových množstiev

• vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch 
prstov

• veľmi dobrý ergonomický tvar
• veľmi vysoká ohybnosť 

Oblasti použitia: 
• jemná montáž
• kontrolné práce
• krátkodobá manipulácia s chemikáliami
• lakovňa (ako ochrana proti striekancom)
• spracovanie potravín
• ľahké čistiace práce
• ochrana produktov

Bez obsahu katalyzátorov 
 

 uvex u-fit strong N2000
• zosilnená jednorazová rukavica vyrobená z 

nitrilového kaučuku (0,20 mm)
• ochrana pred striekancami pri manipulácii s 

mnohými chemikáliami
• dobrý úchop
• vynikajúci hmatový vnem
• veľmi dobrá mechanická pevnosť
• bez obsahu silikónov na základe testu 

prítomnosti stopových množstiev

Oblasti použitia:
• laboratórium
• chemický priemysel
• jemná montáž
• lakovacie práce
• čistiace práce
• potravinársky priemysel

uvex u-fit lite
Č. pol. 60597
Vyhotovenie končeky prstov zdrsnené, cca 24 cm
Norma EN ISO 374-1:2016/typ C 
Materiál bez pletenej podšívky
Povrchová úprava NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,08 mm
Vhodnosť vysoká odolnosť proti tukom a olejom
Farba indigová modrá
Veľkosti S až XL
Objednávková box
jednotka
Obsah 100 ks v boxe

uvex u-fit
Č. pol. 60596
Vyhotovenie zdrsnený povrch rukavice, cca 24 cm 
Norma EN ISO 374-1:2016/typ B (K P T)
Materiál bez pletenej podšívky
Povrchová úprava NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,10 mm
Vhodnosť vysoká odolnosť proti tukom a olejom
Farba modrá
Veľkosti S až XL
Objednávková box
jednotka
Obsah 100 ks v boxe

uvex u-fit strong N2000
Č. pol. 60962
Vyhotovenie končeky prstov zdrsnené, cca 28 cm
Norma EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T)
Materiál bez pletenej podšívky
Povrchová úprava NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym

olejom a mnohým chemikáliám
Farba modrá
Veľkosti S až XXL
Objednávková box
jednotka
Obsah 50 ks v boxe

J K L O P S T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

60962
60596

K P T

EN ISO 374-1:2016 / Type B

60597

EN ISO 374-1:2016 / Type C
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Ochranné rukavice
Stručný prehľad

Č. pol. Označenie položky Veľkosti Balenie Strana

60021 uvex synexo M100 7 až 11 10 párov/zväzok 226

60022 uvex synexo M500 7 až 11 10 párov/zväzok 227

60027 uvex athletic lite 6 až 11 10 párov/zväzok 214

60028 uvex athletic allround 6 až 11 10 párov/zväzok 214

60030 uvex athletic D5 XP 6 až 11 10 párov/zväzok 240

60038 uvex phynomic airLite A ESD 6 až 12 10 párov/zväzok 208

60040 uvex phynomic lite 5 až 12 10 párov/zväzok 212

60041 uvex phynomic lite w 5 až 12 10 párov/zväzok 212

60049 uvex phynomic allround 5 až 12 10 párov/zväzok 209

60050 uvex phynomic foam 5 až 12 10 párov/zväzok 209

60054 uvex phynomic x-foam HV 6 až 12 10 párov/zväzok 211

60060 uvex phynomic wet 6 až 12 10 párov/zväzok 210

60061 uvex phynomic wet plus 6 až 12 10 párov/zväzok 210

60062 uvex phynomic pro 6 až 12 10 párov/zväzok 210

60070 uvex phynomic XG 6 až 12 10 párov/zväzok 209

60078 uvex phynomic airLite B ESD 6 až 12 10 párov/zväzok 230

60080 uvex phynomic C3 6 až 12 10 párov/zväzok 231

60081 uvex phynomic C5 6 až 12 10 párov/zväzok 231

60084 uvex phynomic airLite C ESD 6 až 12 10 párov/zväzok 230

60119 uvex profapren CF33 7 až 10 10 párov/zväzok 252

60122 uvex profastrong NF33 7 až 11 12 párov/zväzok 252

60135 uvex unigrip 6620 7 až 10 10 párov/zväzok 217

60147 uvex profi ergo ENB20A 6 až 11 10 párov/zväzok 220

60148 uvex profi ergo ENB20 6 až 10 10 párov/zväzok 220

60150 uvex contact ergo 6 až 10 10 párov/zväzok 220

60179 uvex k-basic extra 6658 8, 10, 12 10 párov/zväzok 224

60190 uvex rubiflex S NB80S 9 až 11 10 párov/zväzok 248

60191 uvex rubiflex S NB80SZ 9 až 11 10 párov/zväzok 248

60202 uvex NK4022 9 až 10 10 párov/zväzok 224

60208 uvex profi ergo XG20 6 až 11 10 párov/zväzok 221

60210 uvex unidur 6641 6 až 11 10 párov/zväzok 238

60213 uvex NK2722 9 až 10 10 párov/zväzok 224

60224 uvex rubiflex S NB35B 7 až 11 10 párov/zväzok 247

60238 uvex unigrip 6624 7 až 10 10 párov/zväzok 217

60248 uvex unipur 6639 6 až 11 10 párov/zväzok 216

60271 uvex rubiflex S NB27B 7 až 11 10 párov/zväzok 247

60276 uvex rubipor XS2001 6 až 10 10 párov/zväzok 213

60314 uvex unidur 6643 7 až 10 10 párov/zväzok 238

60316 uvex rubipor XS5001B 6 až 10 10 párov/zväzok 213

60321 uvex unipur 6634 7 až 10 10 párov/zväzok 215

60491 uvex C500 sleeve M, L 1 kus 235

60492 uvex C500 wet 7 až 11 10 párov/zväzok 236

60494 uvex C500 foam 7 až 11 10 párov/zväzok 236

60496 uvex C500 wet plus 7 až 11 10 párov/zväzok 235

60497 uvex C500 7 až 11 10 párov/zväzok 235

60498 uvex C500 M foam 7 až 11 10 párov/zväzok 234

60499 uvex C500 dry 7 až 11 10 párov/zväzok 236

Č. pol. Označenie položky Veľkosti Balenie Strana

60516 uvex unidur 6649 7 až 11 10 párov/zväzok 239

60535 uvex protector chemical NK2725B 9 až 10 10 párov/zväzok 251

60536 uvex protector chemical NK4025B 9 až 10 10 párov/zväzok 251

60542 uvex C300 wet 7 až 11 10 párov/zväzok 237

60544 uvex C300 foam 7 až 11 10 párov/zväzok 237

60549 uvex C300 dry 7 až 11 10 párov/zväzok 237

60556 uvex unipur carbon 6 až 10 10 párov/zväzok 217

60557 uvex rubiflex S XG35B 7 až 11 10 párov/zväzok 247

60558 uvex profi ergo XG20A 6 až 11 10 párov/zväzok 221

60560 uvex rubiflex S XG27B 7 až 11 10 párov/zväzok 247

60573 uvex unilite 6605 6 až 11 10 párov/zväzok 215

60585 uvex unilite 7700 7 až 11 10 párov/zväzok 215

60587 uvex unipur carbon FT 6 až 10 10 párov/zväzok 217

60591 uvex unilite thermo plus cut c 7 až 11 10 párov/zväzok 225

60592 uvex unilite thermo plus 7 až 11 10 párov/zväzok 225

60593 uvex unilite thermo 7 až 11 10 párov/zväzok 225

60595 uvex profatherm XB40 11 6 párov/zväzok 224

60596 uvex u-fit S až XL 100 ks/box 255

60597 uvex u-fit lite S až XL 100 ks/box 255

60598 uvex synexo impact 1 7 až 11 10 párov/zväzok 227

60600 uvex C500 XG 7 až 11 10 párov/zväzok 235

60604 uvex D500 foam 7 až 11 10 párov/zväzok 234

60932 uvex unidur 6648 6 až 11 10 párov/zväzok 239

60938 uvex unidur 6659 foam 6 až 11 10 párov/zväzok 240

60942 uvex unilite thermo HD 8 až 11 10 párov/zväzok 225

60943 uvex unipur 6630 6 až 11 10 párov/zväzok 216

60944 uvex unipur 6631 6 až 11 10 párov/zväzok 216

60945 uvex compact NB27H 10 10 párov/zväzok 222

60946 uvex compact NB27E 9 až 10 10 párov/zväzok 222

60949 uvex profabutyl B-05R 7 až 11 1 pár 253

60954 uvex rubiflex ESD NB35A 6 až 11 10 párov/zväzok 246

60957 uvex profaviton BV-06 8 až 11 1 pár 253

60961 uvex u-chem 3000 7 až 11 10 párov/zväzok 250

60962 uvex u-strong N2000 S až XL 50 ks/box 255

60968 uvex u-chem 3100 8 až 11 10 párov/zväzok 250

60969 uvex unidur 6679 foam 6 až 11 10 párov/zväzok 240

60971 uvex u-chem 3300 7 až 11 10 párov/zväzok 249

60972 uvex u-chem 3200 7 až 12 10 párov/zväzok 249

60973 uvex unidur sleeve C M, L 1 kus 241

60974 uvex unidur sleeve TL M, L 1 kus 241

89636 uvex rubiflex NB27 7 až 11 10 párov/zväzok 222

89646 uvex rubiflex S NB27S 8 až 11 10 párov/zväzok 248

89647 uvex rubiflex S NB60S 9 až 11 10 párov/zväzok 248

89651 uvex rubiflex S NB60SZ 9 až 11 10 párov/zväzok 248

98891 uvex rubiflex S NB35S 8 až 11 10 párov/zväzok 248

98902 uvex rubiflex S NB40S 8 až 11 10 párov/zväzok 248



Pracovné oblečenie
Ochranné odevy
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Pracovné oblečenie uvex 
Udržateľnosť

Dlhá životnosť výrobkov
Na rozdiel od trendu tzv. „fast fashion“ si kladieme za cieľ vývoj výrobkov 

s dlhou životnosťou, ktoré šetria zdroje. Pre nás je teda veľmi dôležité, 
aby naše materiály a použité prísady mali vysokú kvalitu. Preto sme pre 

naše výrobky zo segmentu pracovného oblečenia stanovili vlastné 
štandardy kvality uvex a v internom laboratóriu na textilné skúšky 
pravidelne testujeme mechanické vlastnosti pri zaťaženiach, ako 

sú odolnosť proti roztrhnutiu a predratiu, ako aj odolnosť pri 
praní. Testy vhodnosti na pranie v práčovniach radi 
zverujeme externým laboratóriám práčovní a naše 

výrobky označujeme v katalógu symbolom WG. Sme 
pevne presvedčení o tom, že táto snaha má 

pozitívny vplyv na šetrenie zdrojov a 
výrazne predlžuje životný cyklus 

výrobkov.

Už 90 rokov vyrábame a distribuujeme vysokokvalitné výrobky na ochra-
nu človeka pri športe, vo voľnom čase a pri výkone povolania.
Kto chce chrániť ľudí, musí prevziať zodpovednosť. 
Práve z tejto misie vyplýva záväzok, aby sme konali trvalo udržateľným 
spôsobom a so spoločenskou a sociálnou zodpovednosťou.
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Protecting People
OEKO-TEX® STANDARD 100 – 

zoznam škodlivých látok spoločnosti uvex

V súlade s našou misiou „protecting people“ kladieme veľký dôraz na to, 
aby boli naše výrobky bez akýchkoľvek nedostatkov vo vzťahu k humánnej 
ekológii. Označenie OEKO-TEX® STANDARD 100 je zárukou toho, že naše 
výrobky absolvovali testovanie na odhalenie prítomnosti zdraviu škodlivých 

látok. Od materiálu zvršku cez súčasti príslušenstva až po najmenší 
 patentný gombík alebo tkanú etiketu dbáme už pri vývoji na zabezpeče-

nie všetkých jednotlivých certifikátov podľa princípov OEKO- TEX® 
STANDARD 100 tak, aby sme vo finále mohli certifikovať celý výrobok. 

Okrem požiadaviek OEKO-TEX® spĺňajú naše materiály aj pravidlá 
podľa nášho zoznamu škodlivých látok uvex, ktorý je v porovnaní 

so zákonnými normami prísnejší. Naše výrobky testujeme na 
prítomnosť nebezpečných škodlivých látok, ako sú napr. 

PFC (perfluórkarbón), pesticídy, ťažké kovy, ale aj 
fenoly, pretože nám záleží na ochrane ľudí a 

znížení zaťaženia životného prostredia.

Udržateľné materiály
Tencel®

Ústrednou témou je u nás aj výber použitých materiálov. Naša výroba 
tričiek sa preto opiera o materiál Tencel® – prírodné vlákno získavané z 

bukového a eukalyptového dreva. Drevo pochádza z udržateľného 
lesného hospodárstva. Pestovanie je šetrné k zdrojom, inak povedané: 

žiadne dodatočné zavlažovanie, žiadna aplikácia pesticídov.

Recyklovaný PES
Na ochranu cenných zdrojov sme okrem iného stavili na 

recyklovaný polyester, ktorý sa vyrába z prázdnych plastových 
fliaš. Fľaše sa tavia a zo získaného materiálu sa následne 

spriadajú nové vlákna, ktoré sa používajú na výrobu 
našich látok. 

Spracúvaním recyklovaného polyesteru 
znižujeme našu závislosť od ropy a 

redukujeme množstvo odpadu.

Bohaté skúsenosti s výrobou
Na rozdiel od pretrvávajúcej inklinácie textilnej brandže k 

úplnému importu sa, rovnako ako v minulosti, orientujeme na 
európsku provenienciu výrobkov. Za dizajn, vývoj, obstarávanie 
materiálov a výrobu nesieme ako výrobca plnú zodpovednosť. 

Len tak dokážeme zabezpečiť dôsledné presadzovanie 
vysokých kvalitatívnych požiadaviek spoločnosti uvex. V 
rámci nášho členstva v amfori BSCI* navyše preberáme 

zodpovednosť za neustále zlepšovanie lokálnych 
pracovných a životných podmienok v každej fáze – od 

výroby až po finálny výrobok. Kratšie prepravné 
trasy, menej emisií CO² a rýchlejšia opätovná 

dostupnosť našich výrobkov sú ďalšími 
dôvodmi našej zdrojovej 

orientácie na Európu. 

TENCEL® je registrovaná známka koncernu Lenzing.



260

Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex 

uvex-safety.com

Kolekcia uvex 26
Pocit hrdosti, že sme vyvinuli 
maximálne úsilie pre dobrú vec

Spol. uvex chráni ľudí pri práci, športe a vo 
voľnom čase už od roku 1926. Trendové farby 
a špeciálne materiály kolekcie 26 ukazujú, v 
akej kvalite dnes kombinujeme pracovný 
odev a dizajn vhodný na voľný čas.

Pre dámy aj pánov. Pre nosenie s hrdosťou.
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com
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Kolekcia uvex 26

Čiapka
Č. pol. 8835800 ●●  Šafranová

●● Tmavomodrá
jedna veľkosť

Materiál:  60% bavlna, 40% akryl, cca 135 g/m²

�����
Opis: • obojstranná čiapka šafranová a tmavomodrá • mäkká a 
príjemná • na chladné dni do mesta • OEKO-TEX® Standard 100

Pánska bunda do dažďa
Č. pol. 88354 ●●  Šafranová S až 4XL

Materiál:  100% recyklovaný polyester, cca 110 g/m²

�����
Opis: • ľahká a funkčná • malé rozmery po zabalení 
•  vodotesný zips a kapucňa na daždivé dni v meste • strih 
rukávov „high rise“ • OEKO-TEX® Standard 100

Pánske funkčné nohavice
Č. pol. 88350 ●●  Čierna 42 až 64, 90 až 110

Materiál:  92% polyamid, 8% elastan, cca 178 g/m²

����	
Opis: • štýlové a ultraľahké • zvonku odolné proti oderu 
• zvnútra šlichtované • Bavlnený keper s inteligentnou 3D 
 strihovou konštrukciou • vrecká so zipsom • OEKO-TEX®

Standard 100

Dámska polokošeľa
Č. pol. 88362
Č. pol. 88363

●●  Čierna
●●  Bobuľová

XS až 3XL

Materiál:  70% bavlna, 30% polyesterový piket, cca 200 g/m²

�����
Opis: • zmes materiálov a ležérny strih • čistejší vzhľad a delený 
strih • OEKO-TEX® Standard 100

Pánsky pletený pulóver
Č. pol. 88356 ●  Tmavosivá S až 4XL

Materiál:  100% bavlna, cca 280 g/m²

�����
Opis: • s vpleteným náprsným vreckom • mäkký a  príjemný 
materiál • úhľadný vzhľad • OEKO-TEX® Standard 100
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Dámska bunda do dažďa
Č. pol. 88355 ●●  Šafranová XS až 3XL

Materiál:  100% recyklovaný polyester, cca 110 g/m²

�����
Opis: • ľahká a funkčná s malými rozmermi po zabalení 
•  vodotesný zips a kapucňa na daždivé dni v meste • strih 
rukávov „high rise“ • delená • OEKO-TEX® Standard 100

Dámska parka
Č. pol. 88353 ●●  Tmavomodrá XS až 3XL

Materiál:  zvršková látka: 100% nylón
podšívka: 100% polyester, cca 170 g/m²

����	
Opis: • hrejivá a súčasne odolná proti vetru a vode 
• úhľadnejší elegantný vzhľad • vatovanie zaisťuje optimálnu 
tepelnú izoláciu • vopred tvarovaný delený strih zaisťuje 
maximálnu voľnosť pohybu • vrecká so zipsom •   
OEKO-TEX® Standard 100

Pánska parka
Č. pol. 88352
Č. pol. 88323

●●  Tmavomodrá
●●  Olivová

S až 4XL

Materiál:  zvršková látka: 100% nylón
podšívka: 100% polyester, cca 170 g/m²

����	
Opis: • hrejivá a súčasne odolná proti vetru a vode • úhľadnejší 
elegantný vzhľad • vatovanie zaisťuje optimálnu tepelnú izolá-
ciu • vopred tvarovaný strih zaisťuje maximálnu voľnosť  pohybu 
• vrecká so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100

Dámske funkčné nohavice
Č. pol. 88351 ●●  Čierna 34 až 50

Materiál:  92% polyamid, 8% elastan, cca 178 g/m²

����	
Opis: • štýlové a ultraľahké elegantné nohavice • zvonku 
odolné proti oderu • zvnútra šlichtované • bavlnený keper s 
inteligentnou 3D strihovou konštrukciou • vrecká so zipsom 
• OEKO-TEX® Standard 100

Pánska polokošeľa
Č. pol. 88360
Č. pol. 88361

●●  Čierna
●●  Biela

S až 4XL

Materiál:  70% bavlna, 30% polyesterový piket, cca 200 g/m²

�����
Opis: • polokošeľa z príjemnej zmesi materiálov a s 
ležérnym strihom • úhľadnejší vzhľad a voľne sediaci strih 
•  OEKO-TEX® Standard 100

Dámsky pulóver
Č. pol. 88357 ●●  Bobuľová XS až 3XL

Materiál:  73 % bavlna, 27 % polyester, cca 280 g/m²

�����
Opis: • priliehavý s úhľadnejším vzhľadom • strih rukávov 
„high rise“ • športový strih a široký výstrih • OEKO-TEX® 
Standard 100
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Kolekcia uvex 26

Mikina  
Č. pol. 89447 ●●  Petrolejová XS až 4XL

Materiál: 50% bavlna, 50% polyester, cca 330 g/m2


���	
Opis: • ležérne oblečenie streetwear s melanžovým vzhľadom, dobre pad-
núcim športovým strihom a regulovateľnou kapucňou • dve otvorené bočné 
vrecká • s vysokokvalitnými výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100

 

Prešívaná vesta  
Č. pol. 89449 ●●  Petrolejová XS až 4XL

Materiál:  100% polyester, 65 g/m2
podšívka: 100% polyester, výplň: cca 120 g/m²


���	
Opis: • hrejivá a súčasne ľahká • bočné vrecká s jemnými 
stehmi a jedno zvislé náprsné vrecko, vždy so zipsom • s 
vysokokvalitnými výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100 
• bez obsahu PFC

 

Dámske nohavice  
Č. pol. 89809 ●●  Petrolejová 34 až 50

Materiál: ako pánske nohavice 
 
���	
Opis: • športový strih slim fit z priedušného, hydrofóbneho a súčasne elastického 
materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia • dve vrecká na stehnách a jedno vrec-
ko vzadu so zipsami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

 

Pánske nohavice  
Č. pol. 89434 ●●  Petrolejová 42 až 64, 90 až 110

Materiál:  92% polyamid, 8% elastan, 
cca 178 g/m2 
���	

Opis: • športový strih slim fit z priedušného, hydrofóbneho a súčasne elastického 
 materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia • dve vrecká na stehnách a jedno vrecko 
vzadu so zipsami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC
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Softshellová bunda  
Č. pol. 89657 ●●  Petrolejová XS až 4XL

Materiál:  zvonku:  85% polyamid, 15% elastan
zvnútra:  100% polyester
obruba:  88% polyester, 12% elastan
cca 330 g/m2


���	

Opis: funkčná kombinácia materiálov • strečové partie a vysoká priedušnosť umožňujú optimálny 
komfort nosenia • štyri veľké vrecká a jedno vrecko na nadlaktí, vždy so zipsom • OEKO-TEX® 
Standard 100 

 

Čapica  
Č. pol. 8945100 ●  Čierna jedna veľkosť

Materiál:  100% bavlna

�����
Opis: rovný štítok s kontrastnou rubovou stranou • nasta-
venie veľkosti na optimálne padnúci strih 

Prešívaná bunda  
Č. pol. 89448 ●●  Petrolejová XS až 4XL

Materiál:  100% polyester, 65 g/m2
podšívka: 100% polyester, výplň: cca 120 g/m²


���	
Opis: • hrejivá a súčasne ľahká • s vysokokvalitnými výšivka-
mi • bočné vrecká s jemnými stehmi a jedno zvislé náprsné 
vrecko, vždy so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100 • bez 
obsahu PFC

 

Bermudy  
Č. pol. 89438 ●●  Petrolejová 42 až 64

Materiál: 92% polyamid, 8% elastan, cca 178 g/m2


���	
Opis: • športový strih slim fit z hydrofóbneho a súčasne 
elastického materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia 
• dve vrecká na stehnách a jedno vrecko vzadu so zip-
sami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

 

Polokošeľa TENCEL®  
Č. pol. 89458 pre pánov
Č. pol. 89459 pre dámy

●●  Petrolejová
●●  Petrolejová

S až 4XL
XS až 3XL

Materiál:  60% lyocel (TENCEL®), 40% polyester, 
cca 220 g/m2 ����

Opis: • trvanlivý materiál TENCEL® s optimálnou reguláciou vlhkosti • 3-itá gombíko-
vá lišta • vysokokvalitné vyšité logo na ľavom rukáve • OEKO-TEX® Standard 100
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex 

uvex-safety.com

uvex suXXeed
Niekto tomu hovorí dokonale 
padnúci strih, funkčnosť, štýl.
My tomu hovoríme úspech.

Kolekcia uvex suXXeed prináša špičkovú kvalitu 
vo všetkých smeroch: premyslená funkčnosť, 
športový vzhľad, pútavé kontrasty farieb, 
nezvyčajné kombinácie materiálov a strih, ktorý 
padne ako uliaty.
Tieto vlastnosti ocenia ženy rovnako ako muži. 
Uplatnenie nachádza v priemysle a remeselnom 
sektore, ako aj pri trávení voľného času. Kolekcia 
uvex suXXeed hravo zvláda akékoľvek 
nasadenie a akýkoľvek druh pohybu. Pánske 
nohavice sú odteraz dostupné dokonca vo 
vyhotovení so zúženým alebo štandardným 
strihom. Dokonale padnúci strih – o to ide. Je 
neodmysliteľnou súčasťou receptu na úspech.
Optimálny strih bez kompromisov. Vhodné na 
trávenie voľného času.
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex perfeXXion
Najskôr pestrá zmes,

potom vypranie dočista.

Záhradníctvo a krajinná tvorba, spracovanie 
dreva alebo správa budov: všetci siahajú po 
kolekcii uvex perfeXXion. 
Z kolekcie uvex perfeXXion si vyberie skutočne 
každý. Pretože táto robustná kolekcia ponúka 
nielen farby a varianty, ale aj detaily vybavenia. 
Podľa potreby môžete pestro miešať a voľne 
kombinovať rôzne vrchné diely a nohavice. 
Materiál je v každom prípade extrémne odolný. 
Avšak to najdôležitejšie – všetky výrobky sa 
môžu prať v práčovniach.
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex 

uvex-safety.com

uvex handwerk – 
profisystem metall
Ak nemáte strach z iskier, dokáže-
te si podrobiť akýkoľvek kov.

Odevy uvex protection metal a uvex metal pro si odniesli 
víťazné ocenenia Red Dot Design Award 2015.

Odevy uvex protection metal navyše získali aj ocenenie 
German Design Awards 2017.

Žeravé triesky, iskry s teplotou niekoľko sto-
viek stupňov, ohlušujúci hluk – gejzír iskier pri 
brúsení pôsobí veľkolepo, no zároveň môže byť 
aj veľmi nebezpečný. 
Pri vývoji pracovného oblečenia a ochranných 
odevov sme úzko spolupracovali s početnými 
kovoobrábačmi a odborné poznatky expertov 
z praxe sme premietli do samotného vývoja 
výrobkov. Pritom vznikli riešenia šité na mieru: 
ako napr. inovačná povrchová úprava odevu, 
ktorá poskytuje spoľahlivú ochranu proti is-
krám a na ktorej nemajú stopy po používaní 
takmer žiadnu šancu. Či už ide o zváranie, fré-
zovanie, rezanie alebo montovanie: odevy uvex 
s prémiovým dizajnom umožňujú individuálnu 
úpravu na rôzne úlohy v kovoobrábacích pre-
vádzkach.

Kooperačný partner 
Spolkového zväzu 
kovo
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex new worker
Viacúčelové pracovné oblečenie 

s potenciálom stať sa klasikou

Po kolekcii uvex perfect prichádza teraz kolekcia 
uvex new worker – viacúčelová kolekcia, ktorá sa 
osvedčila v priemysle a poskytuje všetko dôleži-

té: funkčnosť a komfort, moderný a nadčasový 
dizajn, športový aj klasický charakter. 

Dobre padnúci strih je vrátane strečových partií 
extrémne ergonomický. Reflexné prvky a vrecká 

na kolenách sú z osvedčeného materiálu CORD-
URA®. Kontrastné stehy úplne klasicky vytvárajú 

výrazný športový vzhľad.
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex 

uvex-safety.com

uvex perfect
Každý si môže kombinovať, 
čo chce, len v tíme sú všetci 
za jednotnú výbavu.

Sortiment uvex perfect je rozsiahly.
A pretože všetky súčasti sa k sebe dokonale 
dizajnovo hodia, je zaistená vynikajúca 
možnosť vzájomného kombinovania. Pestrá 
paleta farieb a materiálov zaručuje obrovské 
možnosti zostavenia správneho vybavenia. 
Celé tímy sa môžu vhodne obliecť podľa ich 
náplne práce a vzájomne sa môžu vizuálne 
odlíšiť.
Certifikované ochranné odevy z kolekcie 
uvex perfect sú potom dobrým riešením 
nielen z hľadiska bezpečnosti – ale aj z 
hľadiska tímového ducha.
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex protection 
perfect multi function

Chráni, odbremeňuje, sedí komfortne 
a vydrží veľa: Ochranné odevy 

tak rozmanité ako pracovný deň

Sálavé teplo, rušivé svetelné oblúky, 
chemikálie: Kto pracuje v priemysle, je 

bezprostredne a často ohrozený najrôznejšími 
nebezpečenstvami. Nech však deň prinesie 
čokoľvek: Náš rad uvex protection perfect 

multi function ponúka optimálnu komplexnú 
ochranu a vďaka maximálnemu komfortu 

nosenia zjednodušuje niektoré práce. 
Strečové vložky na chrbte a kolenách 

uľahčujú pohyb. Vysoké podiely prírodných 
vlákien a robustná väzba tkaniny zase 

garantujú priedušnosť odolného materiálu.
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex 

uvex-safety.com
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex cut
Chráni, keď to v práci ide zostra

Kolekcia uvex cut chráni pred poraneniami pri 
manipulácii s čepeľami, sklenenými tabuľami a 

ostrohrannými obrobkami. Robustné vrchné 
diely a nohavice sa navyše nosia vyslovene 

komfortne vďaka princípu dvoch strán a 
vložkám Bamboo TwinFlex®. Pretože zatiaľ čo 

polyamid odolný proti oderu a sklenené vlák-
na na ochranu proti prerezaniu poskytujú 

 maximálnu ochranu zvonku, mäkká bambuso-
vá priadza sa stará zvnútra o optimálnu 

 reguláciu klímy. Svoje vlastnosti si zachováva 
aj po viacerých priemyselných čisteniach.

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.
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Polokošeľa uvex cut quatroflex 
Č. pol. 17266 ●●  Čierna ●  Antracitová (rukávy) S až 3XL

Materiál:  polokošeľa: 55% bavlna, 45% polyester, ¾   rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda 
odolnosti proti prerezaniu 5, cca 185 g/m2

�����   

Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti 
proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta • funkčný, vysokoelastický pás na lakti • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých 
švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z 
materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

 

Tričko uvex cut quatroflex 
Č. pol. 17268
Č. pol. 17269

●●  Čierna,  ●  Antracitová (rukávy)
●●  Tmavosivá melanž,  ●  Antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál:  tričko: 50% bavlna, 50% polyester, ¾   rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa 
EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 160 g/m2

�����   

Opis: • priliehajúci strih z jednoduchého single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximál-
nou triedou odolnosti proti prerezaniu • funkčný, vysokoelastický pás na lakti • rukávy zakončené ná-
pletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých 
pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, 
vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

 

Nohavice uvex cut quatroflex 
Č. pol. 17270 ●●  Čierna,  ●   Antracitová 

(predná strana nohavíc)
42 až 64, 
90 až 110

Materiál:  nohavice: 65% polyester, 35% bavlna, predná strana nohavíc z pleteniny odolnej proti 
prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, 
cca 245 g/m2

����	   

Opis: • športový strih • funkčné a vysokoelastické pásy na kolenách • nadpletené vložky na 
priečnu rozťažnosť pozdĺž bočného šva • gumové sťahovanie v zadnej časti pásu • dve zadné 
vrecká • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cyk-
loch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri 
príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

 

Polokošeľa uvex cut quatroflex 
Č. pol. 17267 ●●  Čierna ●  Antracitová (rukávy) S až 3XL

Materiál:  polokošeľa: 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2% antistatické vlákna, ¾   rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa 
EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 195 g/m2

�����  

Opis: • priliehajúci strih • rukávy z materiálu odolného proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu v 
spojení so žiaruvzdorným základným materiálom z priedušných funkčných vlákien • 3-itá gombíková manžeta • funkčný, 
vysokoelastický pás na lakti • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú 
zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne 
odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

 

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko
Dyneema® je ochranná značka spol. Royal DSM N.V.

Vysoko-
elastické

Zmes materiálov

2018



Bamboo TwinFlex® technology.
Extremely robust. Extremely comfortable.

uvex cut
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uvex cut

quatroflex
Superelastická, pozdĺžne a 

priečne prebiehajúca štvordielna 
konštrukcia chráni a 

odbremeňuje lakťový kĺb

doubleflex
Pohodlné na nosenie, tvarovo 
stále, aj s možnosťou nosenia 

kúskov s dlhými rukávmi 
pod tričkom

nanoflex
Príjemne obopne nadlaktia a 
predlaktia – bez obmedzenia 

voľnosti pohybu

Extrémne robustné. Extrémne komfortné.
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Či už ide o čepeľ, sklenenú dosku alebo ostrohranný obrobok: 
uvex cut chráni a súčasne sa vyznačuje pohodlím pri nosení. 
Zaručuje to technológia Bamboo TwinFlex® s inovačným prin-
cípom dvoch strán.
Sklenené vlákna s odolnosťou proti prerezaniu a polyamid 
odolný proti oderu na vonkajšej strane textílií zaručujú maxi-
málnu ochranu (trieda odolnosti proti prerezaniu 5) – na uvex 
cut sa môžete spoľahnúť vždy, aj v extrémnych podmienkach.

Na vnútornej strane sa nachádza mäkká bambusová priadza, 
ktorá príjemne chladí na pokožke a zaisťuje optimálnu reguláciu 
klímy – vaši zamestnanci si tak dokážu zachovať plnú výkon-
nosť aj pri zvýšenej záťaži, napríklad pri vysokých teplotách.
Odolné vlákna Dyneema® chránia spoľahlivo pred pokračujúcim 
trhaním materiálu. Maximálnu úroveň ochrannej funkcie a kom-
fortu nosenia si uvex cut zachováva aj po mnohých praniach.

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko | Dyneema® je ochranná značka spol. Royxal DSM N.V.

Ochrana proti prerezaniu do špeciálnych pracovných 
podmienok
Na zvládnutie rôznych a náročných výziev, napr. pri obrábaní 
kovov alebo skla, máme v našom portfóliu produkty so 
žiaruvzdornou tričkovinou.

Najmä pri manipulácii s horúcim kovom poskytuje vysoký podiel 
modakrylu žiaruvzdornej tričkoviny s plošnou hmotnosťou 

195 g/m² obmedzenú ochranu proti kontaktnému teplu až 
do 250 °C. Vďaka použitiu bavlny zostáva pritom 

zachovaný vysoký komfort nosenia. Profesionálne 
odevy s čiastočnou odolnosťou proti 

prerezaniu do každej situácie.

Zvonku
extrémne robustné

Zvnútra
extrémne komfortné



278



279

Tričko uvex cut doubleflex
Č. pol. 17265 ●  Tmavosivá melanž, 

●   Antracitová (rukávy)
S až 3XL

Materiál:  Tričko: 50% bavlna, 50% polyester, 
¾   rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, 
trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 160 g/m2

�����   

Opis: • priliehajúci strih zo single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu 
s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • rukávy zakončené nápletmi 
bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované 
aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu 
Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý 
• OEKO-TEX® Standard 100

 

Polokošeľa uvex cut doubleflex 
Č. pol. 17262
Č. pol. 17263
Č. pol. 17264

●  Svetlosivá,  ●  Antracitová (rukávy + golier)
●●  Čierna,  ●  Antracitová (rukávy)
●●  Čierna,  ●  Antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál, č. pol. 17262 a 17263:
polokošeľa: 55% bavlna, 45% polyester, ¾   rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu 
podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 195 g/m2
Materiál, č. pol. 17264:
54 % modakryl, 44 % bavlna, 2% antistatické vlákna, cca 195 g/m2

�����   (len pre pol. 17262 a 17263)

Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti 
prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta 
• rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia 
zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z 
materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý 
• OEKO-TEX® Standard 100

3-itá gombíková 
lišta

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko

uvex cut doubleflex
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Polokošeľa uvex cut nanoflex 
Č. pol. 89881 
Č. pol. 89882
Č. pol. 89883

●  Svetlosivá,  ●  Antracitová (rukávy/golier)
●  Kráľovská modrá,  ●  Antracitová (rukávy)
●  Oranžová,  ●  Antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál:  polokošeľa: 55% bavlna, 45% polyester, cca 185 g/m2 (č. pol. 89881)
100% bavlna, cca 230 g/m2 (č. pol. 89882); 54 % modakryl, 44 % bavlna, 
2% antistatické vlákna, cca 270 g/m² (č. pol. 89883)
¾   rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odol-
nosti proti prerezaniu 5 

�����   (len pre č. pol. 89881 a 89882)

Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti prereza-
niu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta s kontrast-
ným pásom • predlaktie s vysokoelastickými vložkami • reflexný detail na pleciach (č. pol. 
89883) • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích 
cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne 
odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

 

Tričko uvex cut nanoflex 
Č. pol. 17261 ●  Tmavosivá melanž, 

●●  Antracitová (rukávy)
S až 3XL

Materiál:  tričko: 50% bavlna, 50% polyester, ¾   rukávy z pleteniny odolnej proti 
 prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5
cca 160 g/m2

�����  

Opis: priliehajúci strih zo single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maxi-
málnou triedou odolnosti proti prerezaniu • predlaktie s vysokoelastickými vložkami 
• ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích 
cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne 
odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex 

uvex-safety.com
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Viac informácií nájdete v katalógu 
pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex protection flash
Neprehliadnuteľné v tme,

športovo-elegantné pri svetle

Aj keď zavládne dážď, hmla a tma: vonku sa 
pracuje naďalej. Dôležité je iba, aby bol každý 

dobre viditeľný – napriek zlej viditeľnosti. 
Najdôležitejšou súčasťou reflexných ode-
vov z našej kolekcie uvex protection flash 

sú reflexné pásy s intenzívnou svietivosťou. 
Niektoré modely sú vybavené vlastným 

osvetlením. Je to možné vďaka inovatívnemu 
systému  optických vlákien, ktorý sme vyvi-

nuli v spolupráci so spoločnosťou OSRAM®. 
Samozrejme, kapsáčové nohavice a softshel-

lové bundy s dokonale padnúcim športovým 
strihom sa dajú nosiť aj počas dňa 

– veď napokon ich  dizajn pochádza z dielne 
spoločnosti uvex.

Video
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Vesta  
Vesta so spínačom
Č. pol. 17255

Č. pol. 17322 
(so spínačom)

●●  Reflexná žltá 
●●  Reflexná oranžová
●●  Reflexná žltá 
●●  Reflexná oranžová

M až 3XL

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna, cca 245 g/m2

����	
Opis: • aktívna ochrana vďaka horizontálne a vertikálne 
prebiehajúcemu systému optických vlákien • suchý zips na rýchle 
zapínanie vesty • alternatívne so spínačom na prepínanie medzi 
rôznymi režimami svietenia (len pri č. pol. 17322)

Akumulátor  
Č. pol. 8997100

Opis: • prenosný externý akumulátor pre 
č. pol.17255, 89910, 89909 a 89718
• rozmery: 113 x 58 x 12mm, cca 100 g

Akumulátor pre modely 
so spínačom
Č. pol. 1733200 ●  Biela

Opis: • prenosný externý akumulátor pre 
č. pol.17322, 17323, 17324 
• rozmery: 93 x 58 x 12mm, cca 83 g

EN ISO 20471

X1
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Optické vlákna

uvex protection flash

Mimoriadne vhodné na použitie v stavebnom priemysle

Vesta
Vesta so spínačom
Č. pol. 89909 
Č. pol. 89718* 
Č. pol. 17323 (so spínačom)
Č. pol. 17324 (so spínačom)

●●  Reflexná žltá
●●  Reflexná oranžová
●●  Reflexná žltá
●●  Reflexná oranžová

M až 3XL

Materiál: 100% polyester, sieťovina

�����
Opis: • aktívna ochrana vďaka vertikálne prebiehajúcemu systému optických 
vlákien • suchý zips na rýchle zapínanie vesty • alternatívne so spínačom na 
prepínanie medzi rôznymi režimami svietenia (len pri č. pol. 17323, 17324)

* Do vyčerpania zásob

Softshellová bunda
Č. pol. 89910 ●●  Reflexná žltá, ●  Sivá S až 6XL

Materiál: 100% polyester, s 3-vrstvovou membránou, cca 240 g/m2

����	 
Opis: • signálna softshellová bunda odolná proti vetru a vode • jedno zvislé 
náprsné vrecko vľavo, ako aj dve bočné vrecká so zipsom • aktívna ochrana 
vďaka integrovanému systému optických vlákien • vodný stĺpec 10000mm 
• ľahký, robustný a priedušný materiál

Funkcia a obsluha spínača

3 sek. kliknutie ➜ zap.
3 sek. kliknutie 

➜ vyp.

1 x kliknutie 

Nepretržité 
svietenie

1 x kliknutie 

Pomalé blikanie
1 x kliknutie 

Rýchle blikanie

Platí pre č. pol. 17322, 17323, 1732
4

EN ISO 20471

X2

EN ISO 20471

X2
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Stručný prehľad 

Č. pol. Názov Opis Farba Č. mod. Strana

17255 uvex protection flash Vesta Reflexná žltá/reflexná oranžová 7936 284

17261 uvex cut nanoflex Tričko Tmavosivá/antracitová 7928 280

17262 uvex cut doubleflex Polokošeľa Svetlosivá/antracitová 7908 279

17263 uvex cut doubleflex Polokošeľa Čierna/antracitová 7924 279

17264 uvex cut doubleflex Polokošeľa Čierna/antracitová 7925 279

17265 uvex cut doubleflex Tričko Tmavosivá/antracitová 7929 279

17266 uvex cut quatroflex Polokošeľa Čierna/antracitová 7926 275

17267 uvex cut quatroflex Polokošeľa Čierna/antracitová 7927 275

17268 uvex cut quatroflex Tričko Čierna/antracitová 7930 275

17269 uvex cut quatroflex Tričko Tmavosivá/antracitová 7931 275

17270 uvex cut quatroflex Nohavice Čierna/antracitová 3850 275

17322 uvex protection flash Vesta so spínačom Reflexná žltá/reflexná oranžová 7973 284

17323 uvex protection flash Vesta so spínačom Reflexná žltá 7974 285

17324 uvex protection flash Vesta so spínačom Reflexná oranžová 7974 285

88323 Kolekcia uvex 26 Pánska parka Olivová 7302 263

88350 Kolekcia uvex 26 Pánske funkčné nohavice Čierna 7300 262

88351 Kolekcia uvex 26 Dámske funkčné nohavice Čierna 7301 263

88352 Kolekcia uvex 26 Pánska parka Tmavomodrá 7302 263

88353 Kolekcia uvex 26 Dámska parka Tmavomodrá 7303 263

88354 Kolekcia uvex 26 Pánska bunda do dažďa Šafranová 7304 262

88355 Kolekcia uvex 26 Dámska bunda do dažďa Šafranová 7305 263

88356 Kolekcia uvex 26 Pánsky pletený pulóver Kamenistá sivá 7306 262

88357 Kolekcia uvex 26 Dámsky pulóver Bobuľová 7307 263

88360 Kolekcia uvex 26 Pánska polokošeľa Čierna 7309 263

88361 Kolekcia uvex 26 Pánska polokošeľa Biela 7309 263

88362 Kolekcia uvex 26 Dámska polokošeľa Bobuľová 7310 262

88363 Kolekcia uvex 26 Dámska polokošeľa Čierna 7310 262

89434 Kolekcia uvex 26 Pánske nohavice Petrolejová 7411 264

89438 Kolekcia uvex 26 Bermudy Petrolejová 7413 265

89447 Kolekcia uvex 26 Mikina Petrolejová 7415 264

89448 Kolekcia uvex 26 Prešívaná bunda Petrolejová 7404 265

89449 Kolekcia uvex 26 Prešívaná vesta Petrolejová 7418 264

89458 Kolekcia uvex 26 Polokošeľa pánska Petrolejová 7419 265

89459 Kolekcia uvex 26 Polokošeľa dámska Petrolejová 7433 265

89657 Kolekcia uvex 26 Softshellová bunda Petrolejová 7428 265

89718 uvex protection flash Vesta Reflexná oranžová 8960 285

89809 Kolekcia uvex 26 Dámske nohavice Petrolejová 7430 264

89881 uvex cut nanoflex Polokošeľa Svetlosivá/antracitová 7437 280

89882 uvex cut nanoflex Polokošeľa Kráľovská modrá/antracitová 7438 280

89883 uvex cut nanoflex Polokošeľa Oranžová/antracitová 7439 280

89909 uvex protection flash Vesta Reflexná žltá 8960 285

89910 uvex protection flash Softshellová bunda Reflexná žltá/sivá 7443 285

1733200 uvex protection flash Akumulátor pre modely so spínačom Biela 9828 284

8835800 Kolekcia uvex 26 Čiapka Šafranová 7308 262

8945100 Kolekcia uvex 26 Čapica Čierna 7422 265

8997100 Príslušenstvo Akumulátor 7447 284
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SBU Occupational Health
Individuálne OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky)

Individuálne ochranné pracovné prostriedky od spoločnosti uvex.
Pretože univerzálne riešenia dnes už nestačia.

Zdravie vašich zamestnancov má pre váš podnik zásadný 
význam. Spoločnosť uvex poskytuje individuálne prémiové
riešenia na ochranu očí, sluchu a chodidiel – a tým aj maxi-
málnu bezpečnosť pre váš tím.

Desaťročia skúseností a inovatívne technológie tvoria zák-
lad pre výrobky, ktoré vyrábame podľa najprísnejších bez-
pečnostných noriem. Naše individuálne osobné ochranné 
pracovné prostriedky zaručujú maximálnu mieru bezpeč-
nosti a komfortu.

V spoločnosti uvex sa inovácia neobmedzuje len na teore-
tickú rovinu, ale je reálnou súčasťou podnikovej stratégie. 
Početné externé ocenenia nás utvrdzujú v tom, aby sme aj 
naďalej dôsledne kráčali touto nastúpenou cestou.

Investícia do individuálnych výrobkov z kategórie OOPP od 
spoločnosti uvex sa vám vyplatí: Vaši zamestnanci budú radi 
používať ochranné pracovné prostriedky, ktoré im dokonale 
padnú – a ktoré navyše spoľahlivo chránia váš tím.

Spoločnosť uvex – vynikajúci partner.

Ocenenia

Individuálne OOPP od spoločnosti uvex – 
zdravie vašich zamestnancov za to stojí.
 individuálna ochrana očí, sluchu a chodidiel
 inovatívne technológie a riešenia
 prvotriedna, certifikovaná kvalita výrobkov
 vývoja a výroba v Nemecku
 prispôsobenie, ktoré zaisťujú kvalifikovaní špecialisti

Certifi káty
 ISO 9001
 Ohris
 REACH
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Optika
Individuálna ochrana očí od spoločnosti uvex.

Korekčné pracovné ochranné okuliare nielen chránia oči, ale aj 
pomáhajú lepšie vidieť. Spoločnosť uvex ponúka individuálne prispô-
sobené korekčné ochranné okuliare a okuliare na prácu s počítačom 
pre každú oblasť použitia.

 certifikované ochranné okuliare s korekciou podľa EN 166
  široký výber typov šošoviek a materiálov skiel na každé použitie
  mimoriadne široká kolekcia rámov zohľadňuje rôzne tvary hláv 
zamestnancov
  kvalifikované poradenstvo a individuálne prispôsobenie, ktoré 
 zaisťujú optici

Otoplastické pomôcky
Individuálna ochrana sluchu od spoločnosti uvex.

Hluk na pracovisku spôsobuje trvalé poškodenie sluchu. Individuálne 
prispôsobené otoplastické pomôcky od spoločnosti uvex dokonale 
sedia a zaisťujú maximálnu mieru používateľského komfortu – a tým 
aj spoľahlivú ochranu sluchu.

  certifikované otoplastické pomôcky na ochranu sluchu podľa 
EN 352

  vďaka veľkému výberu filtrov, tvarov a materiálov otoplastických 
pomôcok máme v ponuke otoplastické pomôcky vhodné pre 
(takmer) každú oblasť použitia

  individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťuje kvalifikovaný odborný 
personál

Individuálna ochrana chodidiel od spoločnosti 
uvex.

Či už pri chôdzi alebo státí: Bezpečnostná obuv musí dokonale 
sedieť. Ortopedickú ochranu chodidiel od spoločnosti uvex indivi-
duálne prispôsobujeme podľa zdravotných problémov, ktoré vplývajú 
na chodidlá. 

  certifikovaná ortopedická ochrana chodidiel podľa 
EN ISO 20345:201

 napríklad komfortné vložky na mieru, úpravy obuvi
 široká ponuka bezpečnostnej obuvi na rôzne využitia
  špeciálna obuv pre veľmi široké chodidlá a pre osoby so zdravot-
nými problémami (napr. diabetici)

 individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťujú špecializovaní ortopédi

Ortopédia
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Rovnako prvotriedne ako naše výrobky:
odborné poznatky a servis spoločnosti uvex.
Počnúc odbornou analýzou potenciálneho ohrozenia a končiac výrobou vašich individuálnych ochranných pracovných 
prostriedkov: Spoločnosť uvex ako skúsený špecialista v oblasti bezpečnosti pri práci poskytuje komplexný profesionálny 
servis individuálnych výrobkov z kategórie OOPP – navyše dokonale prispôsobený požiadavkám vášho podniku.

Odbornosť v oblasti technológií

Odbornosť v oblasti poradenstva

Inovácie „Made in Germany“

Či už ide o ochranu očí, sluchu alebo chodidiel: Individuálne 
OOPP od spoločnosti uvex sú synonymom špičkovej kvality 
a najmodernejších technológií. Naše inovácie posunuli zau-
žívané štandardy ochrany pri práci.

  individuálne prispôsobené ochranné okuliare uvex si zís-
kavajú srdcia zákazníkov vynikajúcim komfortom nosenia, 
atraktívnym dizajnom a premyslenou funkčnosťou
  ochrana sluchu uvex sa prispôsobuje individuálne na 
základe tvaru zvukovodu, takže zaručuje optimálnu mieru 
komfortu nosenia
  individuálne prispôsobená ochrana chodidiel uvex pomáha 
účinne upravovať zdravotné problémy, ako sú napr. pokles 
klenby chodidla, vyklenutá noha či plochá noha

Fundované odborné poznatky

Poradenstvo týkajúce sa individuálnych OOPP vyžaduje 
mimoriadne fundované odborné poznatky. Úpravy preto 
vykonávajú kvalifikovaní špecialisti – napr. optici, akustici 
a obuvníci, ktorí sa špecializujú na ortopedickú obuv.

Na želanie zorganizujeme vo vašej prevádzke praktické 
semináre, v rámci ktorých poskytneme určeným zamest-
nancom (napr. prevádzkovým lekárom) odborné školenia 
zamerané na prispôsobenie individuálnych OOPP.

  individuálne OOPP pre každého zamestnanca
  právna istota vďaka certifikovaným výrobkom
  prispôsobenie, ktoré zaisťujú kvalifikovaní špecialisti
  uvex academy: praktické semináre/dni bezpečnosti

Individuálne OOPP
Spoločnosť uvex – váš kompetentný partner
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Prispôsobenie vašim želaniam

Vašim požiadavkám prispôsobíme nielen naše výrobky, ale 
aj náš servis: Prídeme k vám do podniku – v prípade potreby, 
samozrejme, aj počas rannej, poobednej alebo nočnej pra-
covnej zmeny.

 prispôsobenie výrobkov na želanie priamo v prevádzke
 široká celonárodná servisná sieť špecialistov 
  interné služby pre zákazníkov zaisťujú kvalifikovaní 
 špecialisti

  profesionálne a flexibilné riešenia prispôsobené presne na 
mieru požiadavkám vo vašom podniku

Zaručená udržateľnosť

Či už ide o otázky ochrany životného prostredia alebo 
o spoločenskú angažovanosť: 
V spoločnosti uvex máte spoľahlivého partnera, ktorý 
 dennodenne žije ideou podnikovej zodpovednosti.

 udržateľný koncept výroby
  zákaz používania chemikálií, ktorý ide nad rámec požia-
daviek nariadenia REACH (vlastný zoznam zakázaných 
škodlivých látok spoločnosti uvex)

  sociálny štandard spoločnosti uvex pre všetky výrobné 
prevádzky

  sociálna angažovanosť 
(napr. nadácia Rainer Winter Stiftung, 
Vision for the World)

Odbornosť v oblasti servisu

Odbornosť v sociálnej oblasti

Naša hustá sieť vysokokvalifikovaných špecialistov so zameraním na optiku, akustiku a ortopédiu je zárukou 
prvotriedného štandardu kvality uvex aj vo vašej blízkosti. 
Vždy sa tak môžete spoľahnúť na to, že zásobovacie trasy sú krátke a vaše individuálne OOPP sú dokonale prispôsobené, 
takže poskytujú optimálnu ochranu.
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Aplikácia uvex RX
Virtuálny poradca pre oblasť korekčných ochranných okuliarov

Optimálny výber výrobkov – 
pohodlne stlačením tlačidla.

Aké výhody poskytujú rôzne typy skiel a povrchové úpravy 
inovatívnych korekčných ochranných okuliarov od spo-
ločnosti uvex? S praktickou aplikáciou uvex RX poľahky 
nájdete optimálny výrobok podľa vašich požiadaviek. 

Stlačením tlačidla môžete napríklad otestovať, aký vplyv 
majú konkrétne filtre na optické vlastnosti okuliarov. 
Prípadne si môžete pozrieť videá s názornými ukážkami 
testovania stability skiel prostredníctvom projektilových 
skúšok. Podrobné informácie nájdete aj v detailných pro-
duktových brožúrach, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

Realistická „perspektíva“
Aplikácia uvex RX vám dokáže napr.
realisticky sprostredkovať zrakové 
vnemy osoby používajúcej okuliare 
s multifokálnymi šošovkami.

Všestranné informácie
Ktoré korekčné ochranné okuliare sú 
optimálne pre vaše potreby? Aplikácia 
uvex RX ponúka obsiahle informácie 
– počnúc podrobnými informáciami 
o inovatívnych výrobkoch a končiac 
videami z projektilových skúšok.

Všetko pod dohľadom
Aplikácia uvex RX uľah-
čuje výber výrobkov.

www.uvex-safety.
com/uvex_app/
uvex-rx



Korekčné ochranné okuliare
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uvex RX 5504
• plastový rám s oválnym tvarom skiel
• transparentná bočná ochrana s integrovaným krytom okraja očí
• dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

Korekčné ochranné okuliare
Základná kolekcia plastových rámov

uvex RX 5503
• plastový rám s klasickým tvarom skiel
• transparentná bočná ochrana s integrovaným krytom okraja očí 
• dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX 5511
• oblý kevlarový rám s kovovými 

straničkami
• transparentná bočná ochrana
• dobre sediaci tvar vďaka anato-

micky tvarovanému nosovému 
mostíku a ľahko upraviteľným 
ukončeniam straničiek

uvex RX 5511
Č. pol. 6108216 6108217
Ref. č. 5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
Veľkosť skiel 49 mm 49 mm
Šírka mostíka 20 mm 20 mm
Farba modrá sivá
Doplnky kovové straničky kovové straničky

Predtým: uvex 9137 ceramic

uvex RX 5503
Č. pol. 6109219 6109203 6109204
Ref. č. 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Veľkosť skiel 50 mm 54 mm 54 mm
Šírka mostíka 17 mm 17 mm 17 mm
Farba antracitová antracitová zelená, sivá
Doplnky kovové straničky s pružinkovým závesom

uvex RX 5504
Č. pol. 6109206 6109207
Ref. č. 5504 1300 55/20 5504 1525 55/20
Veľkosť skiel 55 mm 55 mm
Šírka mostíka 20 mm 20 mm
Farba antracitová sivá, priehľadná
Doplnky kovové straničky s pružinkovým závesom

5504 1300 55/20

5504 1525 55/20

5503 1300 50/17 
5503 1300 54/17

5503 7415 54/17

5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
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Korekčné ochranné okuliare
Základná kolekcia plastových rámov

uvex RX 5506
• plastový rám s komfortne upraveným tvarom
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu 
•  dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX 5506
Č. pol. 6109210
Ref. č. 5506 1725 56/18
Veľkosť skiel 56 mm
Šírka mostíka 18 mm
Farba svetlosivá, priehľadná

uvex RX 5502
• plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
• ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju 

rámu
• dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku
•  Straničky s možnosťou nastavenia dĺžky v štyroch stupňoch, s pohodl-

nými koncami straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú prispôso-
biť

uvex RX 5502
Č. pol. 6108215
Ref. č. 5502 1725 56/15
Veľkosť skiel 56 mm
Šírka mostíka 15 mm
Farba sivá

Predtým: uvex 9134 meteor

5506 1725 56/185502 1725 56/15
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Korekčné ochranné okuliare
Základná kolekcia kovových rámov

uvex RX 5105
• kovový rám s plochým tvarom
• transparentná bočná ochrana
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému 

nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5105
Č. pol. 6109107
Ref. č. 5105 1800 50/20
Veľkosť skiel 50 mm
Šírka mostíka 20 mm
Farba strieborná

Predtým: uvex 9253 silverstar

uvex RX 5106
• kovový rám s nadčasovým dizajnom
• transparentná bočná ochrana
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému 

nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5106
Č. pol. 6109108 6109109
Ref. č. 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Veľkosť skiel 50 mm 52 mm
Šírka mostíka 20 mm 20 mm
Farba oceľovosivá, matná oceľovosivá, matná

Predtým: uvex 9254 greystar

uvex RX 5107
• kovový rám s oválnym tvarom skiel
• transparentná bočná ochrana
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému 

nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5107
Č. pol. 6109110 6109111
Ref. č. 5107 6200 47/20 5107 6200 49/20
Veľkosť skiel 47 mm 49 mm
Šírka mostíka 20 mm 20 mm
Farba zlatá, antická zlatá, antická

Predtým: uvex 9154 starlet

uvex RX 5108
• kovový rám s úzkym, výrazným tvarom
• transparentná bočná ochrana
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému 

nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5108
Č. pol. 6109112 6109113
Ref. č. 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Veľkosť skiel 54 mm 56 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm
Farba oceľovo modrá oceľovo modrá

Predtým: uvex 9155 mercury

5105 1800 50/20 5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19
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Korekčné ochranné okuliare
Základná kolekcia kovových rámov

uvex RX 5102
• kovový rám s trendovým tvarom leteckých okuliarov
• transparentná bočná ochrana
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému 

nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5102
Č. pol. 6109100 6109101
Ref. č. 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Veľkosť skiel 51 mm 53 mm
Šírka mostíka 20 mm 20 mm
Farba oceľovosivá, matná oceľovosivá, matná

Predtým: uvex 9256 pilot

uvex RX 5103
• kovový rám s nadčasovým dizajnom a dvojitým mostíkom
• transparentná bočná ochrana
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, 

mäkkému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam strani-
čiek

uvex RX 5103
Č. pol. 6109104 6109105
Ref. č. 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Veľkosť skiel 53 mm 55 mm
Šírka mostíka 17 mm 17 mm
Farba oceľovosivá, matná oceľovosivá, matná

uvex RX 5101
• kovový rám s nadčasovým dizajnom a dvojitým mostíkom
• bočná ochrana z drôteného výpletu na dobrú cirkuláciu vzduchu
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, 

mäkkému nosovému mostíku 
• straničky s pružinkovým závesom a ľahko upraviteľnými ukončeniami 

straničiek

uvex RX 5101
Č. pol. 6109102 6109103
Ref. č. 5101 1018 54/17 5101 1018 56/17
Veľkosť skiel 54 mm 56 mm
Šírka mostíka 17 mm 17 mm
Farba čierna, strieborná čierna, strieborná

uvex RX 5104
• veľký kovový rám s dvojitým mostíkom
• transparentná bočná ochrana 
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, 

mäkkému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam strani-
čiek

uvex RX 5104
Č. pol. 6109106
Ref. č. 5104 6054 56/21
Veľkosť skiel 56 mm
Šírka mostíka 21 mm
Farba zlatá, havana

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

5104 6054 56/21
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uvex RX ti
Titánové rámy

Titán sa považuje za vysokoakostný materiál predovšetkým v 
leteckom priemysle a kozmonautike, ako aj v lekárskej technike. 
Titán sa ako materiál na rámy používa od roku 1983. 

Je antikorózny a nespôsobuje žiadne alergické reakcie.
So špecifickou hustotou 4,5 g/cm³ má titán zhruba polovičnú 
hmotnosť oproti ušľachtilej oceli.

 extrémna stabilita

 nízka hmotnosť

 nealergénny

 možnosť tvarovania za studena

 excelentný komfort nosenia
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Korekčné ochranné okuliare
uvex RX ti

uvex RX ti 5900
• titánový rám s oválnym tvarom 

skiel
• transparentná bočná ochrana
• rám je ľahký, nealergénny a 

odolný proti korózii
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka 

anatomicky prispôsobiteľnému, 
mäkkému nosovému mostíku a 
ľahko upraviteľným ukončeniam 
straničiek

uvex RX ti 5900
Č. pol. 6109400
Ref. č. 5900 1600 49/20
Veľkosť skiel 49 mm
Šírka mostíka 20 mm
Farba titánová modrá

uvex RX ti 5901
• titánový rám s nadčasovým 

dizajnom
• transparentná bočná ochrana
• rám je ľahký, nealergénny a 

odolný proti korózii
• veľmi dobre sediaci tvar vďaka 

anatomicky prispôsobiteľnému, 
mäkkému nosovému mostíku a 
ľahko upraviteľným ukončeniam 
straničiek

uvex RX ti 5901
Č. pol. 6109401
Ref. č. 5901 1600 50/20
Veľkosť skiel 50 mm
Šírka mostíka 20 mm
Farba titánová modrá

uvex RX ti 5902
• titánový rám s úzkym, výrazným 

tvarom
• transparentná bočná ochrana
• ľahká, nealergénna stredová 
časť z čistého titánu a flexibilné 
straničky z beta titánu

• veľmi dobre sediaci tvar vďaka 
anatomicky prispôsobiteľnému, 
mäkkému nosovému mostíku a 
ľahko upraviteľným ukončeniam 
straničiek

uvex RX ti 5902
Č. pol. 6109402
Ref. č. 5902 1600 52/19
Veľkosť skiel 52 mm
Šírka mostíka 19 mm
Farba titánová modrá

Predtým: uvex RX ti 9248

5900 1600 49/20

5901 1600 50/20

5902 1600 52/19
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Korekčné ochranné okuliare
uvex RX cb

Rámy uvex RX cb sa vďaka svojmu špeciálnemu tvaru a 
mimoriadnej celkovej šírke hodia veľmi dobre pre osoby 
s plochým chrbtom nosa, vysokými lícnymi kosťami a/
alebo širokými sluchami. 
Upraviteľné komfortné ukončenia straničiek s jemným 
tvarom sa postarajú o nasadenie bez zošmykovania.

Rámy uvex RX cb spĺňajú požiadavky kladené na zorné 
pole (7.1.1) a bočnú ochranu (7.2.8) podľa EN 166:2002 
vo vzťahu k ázijskej skúšobnej hlave 2M podľa definície 
v norme DIS ISO 18526-4:2018.
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Korekčné ochranné okuliare
uvex RX cb

uvex RX cb 5580
• široký plastový rám s optimálne upraveným 

tvarom
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú 

integrované do dizajnu rámu
• pohodlné konce straničiek z mäkkého materi-

álu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť
• veľmi dobre sa hodia pre osoby s plochým 

chrbtom nosa, vysokými lícnymi kosťami a/
alebo širokými sluchami

• preskúšané na použitie s ázijskou skúšobnou 
hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581
• plastový rám s maximálnou šírkou slúch
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú 

integrované do dizajnu rámu
• pohodlné konce straničiek z mäkkého materi-

álu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť
• veľmi dobre sa hodia pre osoby s plochým 

chrbtom nosa, vysokými lícnymi kosťami a/
alebo širokými sluchami

• preskúšané na použitie s ázijskou skúšobnou 
hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580
Č. pol. 6109232
Ref. č. 5580 3015 57/14
Veľkosť skiel 57 mm
Šírka mostíka 14 mm
Farba tmavomodrá, sivá

uvex RX cb 5581
Č. pol. 6109233
Ref. č. 5581 1542 58/14
Veľkosť skiel 58 mm
Šírka mostíka 14 mm
Farba sivá, tmavočervená

6109232

6109233
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Korekčné ochranné okuliare
Možnosti zasklenia základnej kolekcie plastových/kovových rámov · uvex RX ti · uvex RX cb

Typ šošovky Vyhotovenie Parametre zábrusu

Opis
Stred zrenice

Rozmer šošovky

Jednoohniskové, monofokálne
–  korekcia zrakovej chyby do diaľky, do blízka alebo v me-

dzirozsahu
Jednoohniskové, jednoohniskové HD Jednoohniskové HD ≥ stred skiel

Hlavný smer pohľadu

Certifikovaný korekčný rozsah

Komfortné zorníky
Komfort do blízka
– verzia s rozšíreným rozsahom do blízka
– ideálne pre pracovné rozsahy 30 cm až cca 2 m

Komfort do diaľky
–  výpočet individuálnej korekcie pre definované vzdialenosti 

(1 m, 2 m alebo 4 m)

Jednoohniskové Relax
–  podpora prispôsobenia vďaka zvýšeniu korekcie o 

+0,5 dpt v dolnej časti skiel

Komfort do blízka Standard, Komfort do blízka 
Optima
Vyhotovenia nájdete na strane 318

min. 17 mm

Hlavný smer pohľadu

Komfort do diaľky Optima
min. 17 mm

Zorný smer

Jednoohniskové Relax
min. 17 mm

Zorný smer

Certifikovaný korekčný rozsah

Dvojohniskové, bifokálne
–  korekcia zrakovej chyby v rozsahu do diaľky a do blízka
–  viditeľne integrovaný segment pre rozsah do blízka
–  rázový prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka
–  mimoriadne vhodné pre „začiatočníkov“, pretože viditeľná 

hrana pomáha pri orientácii

Šírka rozsahu do blízka 28 mm

Certifikovaný korekčný rozsah

Multifokálne zorníky, Multigressiv
–  korekcia zrakovej chyby do diaľky, do blízka a v medziroz-

sahu
–  skrytá integrácia medzirozsahu a rozsahu do blízka
–  plynulý prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka

Multifokálne videnie Standard
–  konvenčný rozsah do diaľky a do blízka
–  dlhá, úzka progresívna zóna

min. 23 mm

Zorný smer

Multifokálne videnie Pro Work
– veľký rozsah do diaľky
– široká progresívna zóna
– optimálny rozsah do blízka

min. 20 mm

Zorný smer

Multifokálne videnie Piccolo
–  komfortný rozsah do diaľky a do blízka
–  skrátená progresívna zóna, preto sa dobre hodia do plochých 

rámov

min. 17 mm

Zorný smer

Multifokálne videnie Top One
– veľmi vysoký komfort, veľký rozsah do diaľky a do blízka
– široká, komfortná progresívna zóna
– minimalizácia neostrých rozsahov na krajoch

min. 19 mm

Zorný smer

Multifokálne videnie Optima, multifokálne 
videnie Optima HD
– individuálne sklá najnovšej generácie
–  široké, veľmi komfortné zorné pole vo všetkých rozsahoch
–  optimálne vlastnosti proti skresleniu obrazu vďaka progresívnej 

zóne integrovanej z vnútornej strany
>> Vyhotovenie HD nájdete na strane 318

Optima min. 17 mm

Optima HD min. 16 mm
(v závislosti od dĺžky koridoru)

Zorný smer

Certifikovaný korekčný rozsah
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Materiál Úpravy, voliteľne

Plast Silikát Jednoduché Multi Super UV blue Variomatic 
hnedáCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Tvrdené sklo AR AR AR protect Tónovanie

HD nedostupné

Vr. tvrdenej vrstvy

Odporúčanie:
Od +/- 4,0 dpt

Vr. tvrdenej vrstvy
Dostupnosť len so 

SET
Odporúčanie:
Od +/- 6,0 dpt

Vr. tvrdenej vrstvy Vr. tvrdenej vrstvy

Dostupnosť len so 
SET

Len jedno-
ohniskové

Len jedno-
ohniskové

Nie pre tvr-
dené sklo

Len 
HI 1,67 

alebo PC

Len
polykarbonát
alebo Trivex

+10,0 až -10,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±8,0 dpt

+12,0 až -13,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±8,0 dpt

+13,0 až -14,5 dpt v naj-
hrubšej hl. vrstve

 cyl. ±8,0 dpt

+9,5 až -12,0 dpt v naj-
hrubšej hl. vrstve

 cyl. ±8,0 dpt.

+8,0 až -11,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±7,0 dpt

+7,0 až -6,0 dpt v naj-
hrubšej hl. vrstve

cyl. ±4,0 dpt

+7,5 až -8,5 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±6,0 dpt

Standard/
Optima Len Optima Len Optima Standard/

Optima Len Optima
Nie pre 
tvrdené 

sklo

Len 
HI 1,67 

alebo PC

Nie pre 
tvrdené 

sklo

Len 
HI 1,67 

alebo PC

Nie pre 
tvrdené 

sklo

Len 
HI 1,67 

alebo PC

+9,0 až -7,5 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±6,0 dpt

+8,0 až -8,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±6,0 dpt

+9,0 až -10,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±6,0 dpt

+9,0 až -4,5 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±6,0 dpt

+7,0 až -6,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -4,5 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±4,0 dpt

 
Nie pre 
tvrdené 

sklo

+7,0 až -8,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±6,0 dpt
Príd. +3,0

+8,5 až -10,5 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±8,0 dpt
Príd. +3,0

+10,0 až -10,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±6,0 dpt
Príd. +3,0

+6,0 až -6,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±4,0 dpt
Príd. +3,0

Nie pre 
tvrdené 

sklo
Len polykarbonát

Nie pre 
tvrdené 

sklo

Len 
HI 1,67 

alebo PC

Len
polykarbonát
alebo Trivex

Len polykarbonát

Nie pre 
tvrdené 

sklo

Len 
HI 1,67 

alebo PC
Len polykarbonát

Len 
Optima

Len 
Optima

Nie pre 
tvrdené 

sklo

Len 
HI 1,67 

alebo PC

Len
polykarbonát
alebo Trivex

+6,0 až -10,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±6,0 dpt
Príd. +3,0

+9,5 až -12,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±6,0 dpt
Príd. +3,0

+10,0 až -12,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±6,0 dpt
Príd. +3,0

+9,5 až -10,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±6,0 dpt
Príd. +3,0

+6,0 až -13,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±6,0 dpt
Príd. +3,0

+6,0 až -6,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±4,0 dpt
Príd. +3,0

+7,5 až -10,0 dpt v 
najhrubšej hl. vrstve

cyl. ±6,0 dpt
Príd. +3,0

  Tento prehľad prezentuje maximálne korekčné hodnoty, ktoré sú preverené a certifi kované pre príslušné vyhotove-
nia skiel.
Možnosti vyhotovenia sú obmedzené v závislosti od veľkosti rámu a centrovacích parametrov.

  Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.
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Korekčné ochranné okuliare
uvex RX cd

uvex RX cd 5518
• rám so športovým dizajnom, atraktívny vzhľad a robustná kvalita
• bez obsahu kovov
•  príjemne mäkké straničky (uvex duo-component technology), 

stabilita bez šmýkania a otláčania 
• dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa

uvex RX cd 5518
Č. pol. 6109230* 6109231* 6109234*
Ref. č. 5518 1341 54/22 5518 5074 54/22 5518 1333 54/22
Veľkosť skiel 54 mm 54 mm 54 mm
Šírka mostíka 22 mm 22 mm 22 mm
Farba antracitová, červená tmavohnedá, zelená antracitová, modrá

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX 
cd na stranách 310/311.

*  Tieto rámy spĺňajú požiadavky kladené na zorné pole (7.1.1) a bočnú 
ochranu (7.2.8) podľa EN 166:2002 vo vzťahu k ázijskej skúšobnej 
hlave 2M podľa definície v norme DIS ISO 18526-4:2018.

5518 1341 54/22

5518 1333 54/22

5518 5074 54/22
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uvex RX cd 5520
Č. pol. 6109236* 6109245*
Ref. č. 5520 1333 54/18 5520 1344 54/18
Veľkosť skiel 54 mm 54 mm
Šírka mostíka 18 mm 18 mm
Farba antracitová, modrá antracitová, ružová

Korekčné ochranné okuliare
  uvex RX cd 5520

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd 
na stranách 310/311.

Príslušenstvo pre ochranné okuliare s nekorekčnými sklami uvex x-fit 
pro je kompatibilné s našimi okuliarmi uvex RX cd 5520 a môžete si ho 
objednať v elektronickom obchode spoločnosti uvex.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

uvex RX cd 5520
•  moderný plastový rám s atraktívnymi trendovými farbami
•  dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa
•  priehľadný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
•  nastavovacie prvky uvex Comfort Slider umožňujú individuálnu úpravu 

dĺžky a sklonu straničiek
•  voliteľne môžete okuliare nosiť aj bez uvex Comfort Slider
• úplne bez obsahu kovov

Svietidlo uvex mini LED 
Č. pol. 9999100
Objednávacia jednotka: 1 KS

Náhlavná páska uvex x-fi t pro
Č. pol. 9958023
Objednávacia jednotka: 5 KS

uvex Comfort Slider
Č. pol. 9958024
Objednávacia jednotka: 1 KS
Obsah: 5 párov

5520 1333 54/18 5520 1344 54/18
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Korekčné ochranné okuliare
uvex RX cd

uvex RX cd 5515
• plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
• mäkký, nastaviteľný nosový mostík
• pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky 

prispôsobiť

uvex RX cd 5515
Č. pol. 6109227 6109228* 6109229*
Ref. č. 5515 1347 51/17 5515 1371 53/17 5515 1342 57/17
Veľkosť skiel 51 mm 53 mm 57 mm
Šírka mostíka 17 mm 17 mm 17 mm
Farba antracitová, koralová antracitová, petrolejová antracitová, tmavočervená

uvex RX cd 5514
• plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
• transparentná bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované 

do dizajnu rámu
• mäkký, nastaviteľný nosový mostík
• pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky 

prispôsobiť

uvex RX cd 5514
Č. pol. 6109225* 6109226*
Ref. č. 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
Veľkosť skiel 53 mm 55 mm
Šírka mostíka 18 mm 18 mm
Farba čierna, modrá čierna, červená

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd 
na stranách 310/311.

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd 
na stranách 310/311.

5515 1371 53/17 5515 1342 57/17

5514 1033 53/18

5515 1347 51/17

5514 1045 55/18
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uvex RX cd 5505 plan PC SET
Č. pol. 6108208 6108209
Ref. č. 5505 9020 55/19 5505 9020 57/19
Veľkosť skiel 55 mm 57 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm
Farba krištáľová, matná krištáľová, matná
Úprava zorníky bez korekcie, polykarbonát zorníky bez korekcie, polykarbonát

HC, SÚPRAVA HC, SÚPRAVA
Objednávacia jednotka KS KS

uvex RX cd 5505 seal
Č. pol. 6118000 6118001
Ref. č. 5505 seal 55/19 5505 seal 57/19
Veľkosť skiel 55 mm 57 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm
Farba čierna čierna
Kompatibilita s Č. pol. 6108208 Č. pol. 6108209

Č. pol. 6109208 Č. pol. 6109209
Č. pol. 6109214 Č. pol. 6109215

Objednávacia jednotka KS KS

Korekčné ochranné okuliare
 uvex RX cd

uvex RX cd 5505
• plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným 

tvarom
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú 

integrované do dizajnu rámu s nezvyčajne 
tesne priliehajúcim tvarom

• ochrana proti časticiam zdola vďaka špeci-
álne tvarovanému okraju rámu

• dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarova-
nému nosovému mostíku

• straničky s možnosťou nastavenia sklonu a 
individuálnej úpravy dĺžky, s upraviteľnými 
komfortnými ukončeniami straničiek s jem-
ným tvarom

uvex RX cd 5505
Č. pol. 6109208 6109209 6109214 6109215
Ref. č. 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19 5505 2126 55/19 5505 2126 57/19
Veľkosť skiel 55 mm 57 mm 55 mm 57 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Farba transparentná transparentná krištáľová, matná krištáľová, matná

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 310/311.

uvex RX cd 5505 seal
• penový tesniaci rám pre uvex RX cd 5505 na použitie pri manipulácii 

s prachom, pilinami a kvapalinami
• zodpovedá norme EN 166, „ochrana pred kvapkami a kvapalinami“ 

(označenie „3“)

uvex RX cd 5505 plan PC SET
• plastový rám s polykarbonátovými sklami pre používateľov, ktorí nepo-

trebujú žiadnu korekciu
• sklá bez korekčného účinku s mimoriadne účinnou antireflexnou úpra-

vou – na minimalizáciu odrazov na plochách

5505 2126 55/19 s nástrčným rámom
5505 seal 55/19

5505 2900 57/19 s nástrčným rámom
5505 seal 57/19

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

5505 seal 55/19
5505 seal 57/19

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19
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uvex RX cd 5505 flip-up Didymium
Č. pol. 6109237 6109238
Ref. č. 5505 9910 55/19 5505 9910 57/19
Veľkosť skiel 55 mm 57 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm
Farba krištáľová, matná, zelená krištáľová, matná, zelená
Úprava výklopných skiel
Zorníky PC fialová, didymiové PC fialová, didymiové
Označenie skiel 2-2 W 1 F CE 2-2 W 1 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana proti röntgenovému žiareniu
Č. pol. 6109241 6109242
Ref. č. 5505 9975 55/19 5505 9975 57/19
Veľkosť skiel 55 mm 57 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm
Farba krištáľová, matná, zelená krištáľová, matná
Úprava výklopných skiel
Zorníky olovnaté minerálne sklo olovnaté minerálne sklo
Označenie skiel pbeq 0,75 pbeq 0,75

Korekčné ochranné okuliare
uvex RX cd 5505 flip-up – špeciálne varianty

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium
• výklopné didymiové zorníky bez úpravy zrakovej ostrosti
• didymiové zorníky sú špeciálne filtre s vysokou absorpciou pri hodnote 

589 nm 
• filtrujú tzv. „jasné žlté svetlo pri žíhaní sodíka“
• polykarbonátový filter s nízkou hmotnosťou a vysokou mechanickou 

pevnosťou
• stupeň ochrany 2-2 podľa EN 170, mech. pevnosť F podľa EN 166
• upozornenie: Didymiové zorníky nedisponujú vyšším ochranným účin-

kom proti infračervenému žiareniu (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana proti 
röntgenovému žiareniu
• výklopné minerálne zorníky bez úpravy zrakovej ostrosti, ktoré posky-

tujú ochranu proti röntgenovému žiareniu
• ekvivalent olova ochranných skiel má hodnotu 0,75
• ochranné zorníky proti röntgenovému žiareniu nie sú preskúšané a 

označené podľa EN 166

5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

5505 9975 55/19
5505 9975 57/19
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uvex RX cd 5505 flip-up CBR65
Č. pol. 6109243 6109244
Ref. č. 5505 9965 55/19 5505 9965 57/19
Veľkosť skiel 55 mm 57 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm
Farba krištáľová, matná, zelená krištáľová, matná, zelená
Úprava výklopných skiel
Zorníky PC CBR65 PC CBR65
Označenie skiel 5-1,4 W 1 FK CE 5-1,4 W 1 FK CE

uvex RX cd 5505 flip-up, polarizačný filter
Č. pol. 6109239 6109240
Ref. č. 5505 9911 55/19 5505 9911 57/19
Veľkosť skiel 55 mm 57 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm
Farba krištáľová, matná, zelená krištáľová, matná, zelená
Úprava výklopných skiel
Zorníky PC sivá, polarizujúce PC sivá, polarizujúce
Označenie skiel 5-3,1 W 1 F CE 5-3,1 W 1 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana pre zváračov
Č. pol. 6109218 6109235
Ref. č. 5505 9905 55/19 5505 9905 57/19
Veľkosť skiel 55 mm 57 mm
Šírka mostíka 19 mm 19 mm
Farba čierna, zelená čierna, zelená
Úprava výklopných skiel
Zorníky PC sivá, ochrana pre zváračov 5 PC sivá, ochrana pre zváračov 5

uvex Infradur plus uvex Infradur plus
Označenie skiel 5 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE

Korekčné ochranné okuliare
uvex RX cd 5505 flip-up – špeciálne varianty

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65
• výklopné zorníky CBR65 bez úpravy zrakovej ostrosti
• kontrastné videnie bez únavy
• modré svetlo sa na pracoviskách s extrémne jasným svetlom redukuje 

až o 50 %
• jemné tónovanie zaisťuje špičkové vizuálne vlastnosti pri extrémne 

jasnom umelom svetle a prirodzenom svetle

uvex RX cd 5505 flip-up, polarizačný filter
• výklopné zorníky vrátane polarizačného filtra bez úpravy zrakovej 

ostrosti 
• polarizačné filtre sú priepustné len z jednej polarizačnej roviny – roz-

ptýlené žiarenie (napr. reflexie na vodnej hladine) sa potláča
• veľmi dobre sa hodia na pracoviská s vysokým rizikom oslepenia (napr. 

práce v príbrežných oblastiach, námorné prostredie, stavebný priemy-
sel) a/alebo s intenzívne reflexnými povrchmi 

• stupeň ochrany 5-3,1 podľa EN 172, mech. pevnosť F podľa EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up, 
ochrana pre zváračov
• výklopné ochranné zorníky pre zváračov bez úpravy zrakovej ostrosti
• stupeň ochrany pre zváračov 5, hodí sa na zváranie plameňom 
• nová filtračná technológia so sivo tónovanými sklami – spoľahlivo 

chráni proti ultrafialovému a infračervenému žiareniu a umožňuje doko-
nalé vnímanie farieb

• upozornenie: Ochranné zorníky pre zváračov neposkytujú dostatočnú 
ochranu pred laserovým žiarením!

• stupeň ochrany 5 podľa EN 169, mech. pevnosť F podľa EN 166

5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

5505 9965 55/19
5505 9965 57/19
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Možnosti zasklenia
 uvex RX cd

Vyhotovenie Parametre zábrusu

Opis
Stred zrenice

Rozmer šošovky

Jednoohniskové, monofokálne

Jednoohniskové, jednoohniskové HD

Jednoohniskové HD
min. stred skiel

Hlavný smer pohľadu

Korekčný rozsah

Komfortné zorníky

Komfort do blízka Standard, Komfort do blízka Optima
(vyhotovenia nájdete na strane 318)

min. 17 mm
Hlavný smer pohľadu

Komfort do diaľky Optima min. 17 mm
Zorný smer

Komfort do blízka 
Standard

Komfort do blízka 
Optima

Komfort do diaľky
Optima

Jednoohniskové
Relax

Jednoohniskové Relax min. 17 mm
Zorný smer

Korekčný rozsah

Dvojohniskové, bifokálne

Šírka rozsahu do blízka 28 mm

Korekčný rozsah

Multifokálne zorníky, Multigressiv

Multifokálne 
videnie

Standard

Multifokálne 
videnie

Pro Work

Multifokálne 
videnie
Piccolo

Multifokálne 
videnie

Top One

Multifokálne 
videnie
Optima

Multifokálne 
videnie

Optima HD

Multifokálne videnie Standard min. 23 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie Pro Work min. 20 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie Piccolo min. 17 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie Top One min. 19 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie Optima min. 17 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie Optima HD
min. 16 mm (v závislosti od 

dĺžky koridoru)
Zorný smer

Korekčný rozsah

uvex RX cd 5505 uvex RX cd 5514uvex RX cd 5505 fl ip-up 
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Materiál Úpravy, voliteľne

Plast

CR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Jednoduché 
AR

Multi AR Super AR UV blue 
protect

Tónovanie Variomatic 
hnedá

Vr. 
tvrdenej vrstvy

Vr. 
tvrdenej vrstvy

Dostupnosť len so 
SET

Vr. 
tvrdenej vrstvy

Vr. tvrdenej vrstvy

Dostupnosť len so 
SET

Len jedno-
ohniskové

Len jedno-
ohniskové

Len 
HI 1,67 alebo PC

Len polykarbonát 
alebo Trivex

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±4,0 dpt

Standard/Opti-
ma Len Optima Len Optima Standard/Optima Len Optima Len Optima, 

HI 1,67 alebo PC

Len 
HI 1,67 alebo PC

Len 
HI 1,67 alebo PC

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

Len polykarbonát

Len 
HI 1,67 alebo PC

Len polykarbonát 
alebo Trivex

Len polykarbonát

Len 
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát

Len 
HI 1,67 alebo PC

Len polykarbonát 
alebo Trivex

Len Optima Len Optima Len 
HI 1,67 alebo PC

Len polykarbonát 
alebo Trivex

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

+6,0 až -6,0 dpt 
v najhrubšej hl. 

vrstve
 cyl. ±4,0 dpt

  Na dosiahnutie optimálneho obrazu sa hodnoty v objednávke prepočítajú podľa uhla založenia skiel v ráme (FSW). 
Možnosti na zasklenie rámov uvex RX cd nájdete v prehľade nižšie.
Bezpodmienečne rešpektujte aj tvarovú úpravu rámu!

  Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.

uvex RX cd 5515 uvex RX cd 5518 uvex RX cd 5520
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uvex RX sp
Životný štýl na pracovisku

Rámy uvex RX sp
Charakteristickými znakmi kolekcie 
uvex RX sp sú športový dizajn a prí-
jemné farebné vyhotovenie rámov.
Do dizajnu rámov sú plne integrované 
všetky ochranné funkcie – preto nebu-
dete potrebovať žiadnu samostatnú 
bočnú ochranu, ktorá sa zvyčajne 
vyžaduje pri bežných okuliaroch.

Tzv. dizajn wrap-around ponúka vďaka 
širokým straničkám a výrazne vyklenu-
tým zorníkom perfektný prispôsobený 
tvar a maximálnu ochranu.
Rovnako ako v prípade všetkých rámov 
uvex sa používajú výlučne vysokokva-
litné plastové materiály. 

Zorníky uvex HD

Zorníky uvex HD – maxi-
málna miera individuality

Pri výrobe skiel uvex HD sa zohľad-
ňuje množstvo individuálnych 
parametrov:

• individuálne korekčné hodnoty
•  centrovacie parametre (vzdiale-

nosť oka a stred zrenice)
•  zakrivenie rámu a základná krivka 

skiel
•  uhol uloženia skiel v ráme a sklon
• vzdialenosť vrcholu rohovky

Pomocou špeciálnych programov 
sa vypočíta obraz na mnohých tisíc-
kach jednotlivých bodov na vnútor-
nej ploche skla.
Výsledok sa aplikuje priamo na vaše 
sklá uvex optima HD.

Vyššia miera individuality už nie je 
možná!

Zorníky uvex HD sú dostupné vo 
vyhotoveniach: jednoohniskové HD 
a multifokálne videnie Optima HD.
Vybraní partneri z oblasti optiky 
alebo váš poradca pre optiku uvex 
vám pomôžu pri určovaní individuál-
nych parametrov.

Športové zorníky uvex anatomic
Vďaka výraznému zakriveniu rámov 
uvex RX sp sú zorníky umiestnené 
pred očami šikmo. Na eliminovanie 
skreslenia obrazu, ku ktorému pri tom 
dochádza, používame výlučne špeci-
álne športové zorníky uvex anatomic.

Znamená to:
•  používame zorníky, ktorých základná 

krivka je identická so zakrivením rámu 
•  ich korekčné hodnoty sa opakovane 

prepočítavajú podľa ich šikmej polohy 
a výsledok sa zohľadňuje pri výbere 
zorníkov

Konvenčné korekčné okuliare:
Roviny pravého a ľavého skla sú takmer rovnaké.

Okuliare s výrazne zakrivenými sklami:
Roviny pravého a ľavého skla sú výrazne naklonené 
smerom k sebe.
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Súprava uvex tight-fit
Č. pol. 6118004 6118005
Vyhotovenie súprava uvex tight-fit súprava uvex tight-fit

pre uvex RX sp 5512 pre uvex RX sp 5512
Farba hnedá olivová antracitová, oranžová
Objednávacia jednotka KS KS

uvex RX sp 5512
Č. pol. 6109220 6109221
Ref. č. 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Veľkosť skiel 65 mm 65 mm
Šírka mostíka 16 mm 16 mm
Farba hnedá olivová antracitová, oranžová

Korekčné ochranné okuliare
uvex RX sp

uvex RX sp 5512
• športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s vyklenutými sklami 

na športové zasklenie anatomic
• k dispozícii súprava uvex tight-fit obsahujúca náhlavnú pásku a penový 

rám
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
• na zaistenie stability pri prácach v extrémnych situáciách môžete 

straničky nahradiť náhlavnou páskou
• penový rám zaručuje tesne uzatvorené, pevné nasadenie
• veľmi dobré nasadenie vďaka anatomicky upraviteľnému, mäkkému 

nosovému mostíku
• športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov 

na komfortné nosenie bez zošmykovania

Oblasti použitia v kombinácii so súpravou tight-fit:
• práce v extrémnych situáciách, napr. nad hlavou alebo v stiesnených 

pomeroch
• práce s kvapalinami (kvapky) alebo trieskami a prachom

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp 
uvedené na stranách 316 a 317.

5512 5573 65/16 po montáži 
súpravy uvex tight-fit 6118004

5512 1348 65/16 po montáži 
súpravy uvex tight-fit 6118005

uvex RX sp 5513
• športový plastový rám s dizaj-

nom „Wrap around“ s veľko-
plošnými sklami na športové 
zasklenie anatomic

• bočná ochrana a horný kryt 
okraja očí sú integrované do 
dizajnu rámu

• dobré nasadenie vďaka anato-
micky tvarovanému, mäkkému 
nosovému mostíku

• športové nasadzovacie straničky 
z tvrdých a mäkkých komponen-
tov na komfortné nosenie bez 
zošmykovania 

uvex RX sp 5513
Č. pol. 6109222
Ref. č. 5513 1577 62/16
Veľkosť skiel 62 mm
Šírka mostíka 16 mm
Farba sivá, svetlozelená

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp 
uvedené na stranách 316 a 317.

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

6118004 6118005

5513 1577 62/16
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Korekčné ochranné okuliare
uvex RX sp

uvex RX sp 5519
• plastový rám so športovým dizajnom wrap-around
• anatomicky tvarovaný, mäkký nosový mostík
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
• krytie proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
• pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky 

prispôsobiť

uvex RX sp 5519
Č. pol. 6109223 6109224
Ref. č. 5519 5573 56/21 5519 1371 56/21
Veľkosť zorníkov 56 mm 56 mm
Šírka mostíka 21 mm 21 mm
Farba hnedá olivová antracitová, petrolejová

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp 
uvedené na stranách 316 a 317.

uvex RX sp 5510
• športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s vyklenutými sklami 

na športové zasklenie anatomic
• bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
• dobré nasadenie vďaka anatomicky tvarovanému, mäkkému nosovému 

mostíku
• športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov 

na komfortné nosenie bez zošmykovania

uvex RX sp 5510
Č. pol. 6109216 6109217
Ref. č. 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Veľkosť zorníkov 62 mm 62 mm
Šírka mostíka 17 mm 17 mm
Farba matná čierna, svetlosivá matná čierna, oranžová

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp 
uvedené na stranách 316 a 317.

5519 5573 56/21

5510 1217 62/17

5519 1371 56/21

5510 1248 62/17
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 uvex RX goggle
Prvé uzavreté okuliare s priamou korekciou

Vždy najlepšie zorné pole – vďaka priamemu zaskleniu.
uvex RX goggle sú prvé uzavreté okuliare, ktoré sú priamo vybavené 
korekčnými ochrannými sklami. Vďaka tomu dokážu na rozdiel od 
bežných riešení s okuliarmi cez okuliare alebo s korekčnou 
vložkou zaistiť optimálnu optickú kvalitu bez skreslenia obrazu 
a redukcie svetelných pomerov. uvex RX goggle umožňujú 
bezproblémové nosenie aj po dlhú dobu.

Merania pomocou spektrálneho fotometra ukázali, že oku-
liare uvex RX goggle majú až o 18 % vyššiu transmisiu ako 
ochranné okuliare s korekčnou vložkou alebo okuliare cez 
okuliare. Vyššia transmisia minimalizuje prílišné namáhanie 
očnej muskulatúry. Dodatočná antirefl exná úprava korekč-
ných skiel podporuje tento efekt.

uvex RX goggle
uvex RX goggle
Č. pol. 6109500
Ref. č. 9500 1379 61/14
Sklo 61 mm
Šírka mostíka 14 mm
Farba antracitová, limetková

  Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX goggle uvedené na 
stranách 316 a 317.

Pružný háčik náhlavnej pásky
Pružný háčik náhlavnej pásky umožňuje 
prispôsobenie rôznym šírkam tvárí. Komfortná 
textilná náhlavná páska spoľahlivo drží okuliare 
uvex RX goggle na mieste.

Premyslené vetranie
Usporiadanie priamych a nepriamych 
ventilačných otvorov poskytuje optimálnu 
ochranu a dostatočnú cirkuláciu vzduchu 
s cieľom zaistiť príjemnú klímu pre oči.

Hygiena
Nosná kostra z pružného materiálu 
TPU sa ľahko čistí. Vďaka tomu možno 
udržiavať hygienickú čistotu okuliarov 
pri intenzívnom zaťažení a extrémnych 
okolitých podmienkach.

Priame zasklenie
Korekčné ochranné 
zorníky, podľa individuál-
nych hodnôt z receptu, sa 
osadia priamo do rámu.

Vrátane puzdra 
s vreckom na 
súkromné okuliare

Odporúčané použitie 
pre uvex RX goggle s PC+:
pracoviská s vysokým nebezpečenstvom mechanického ohrozenia, 
napr. tvárnenie s úberom triesky, sústruženie, brúsenie, frézovanie.

 Mechanická pevnosť „B“, 120 m/s

pre uvex RX goggle s materiálom Trivex:
pracoviská s vysokým nebezpečenstvom chemického ohrozenia, 
napr. laboratóriá, manipulácia s chemikáliami v malom množstve.

 Mechanická pevnosť „F“, 45 m/s

 PC+
Používame polykarbonát s vysokou húževnatosťou a súčasne zväčšu-
jeme hrúbku skiel v strede. Na zaistenie stability zorníkov pri zaťažení 
je nosný rám vybavený špeciálnou drážkou a zorníky majú špeciálnu 
skosenú hranu, aby zodpovedali tomuto účelu.

Vďaka tomu korekčné ochranné okuliare prvýkrát dosahujú triedu pev-
nosti „B“. Nosná kostra a zorníky sú označené príslušným spôsobom.
Na stanovenie triedy pevnosti „B“ boli okuliare podrobené projekti-
lovým skúškam spredu a zboku s použitím kovovej guľôčky letiacej 
rýchlosťou 432 km/h. (Pozri EN 166: náraz so strednou energiou 
120 m/s)

Ďalšie informácie o materiáloch, verziách a označeniach skiel nájdete na našich informačných stranách 318 až 320.
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Korekčné ochranné okuliare
 Možnosti zasklenia modelov uvex RX · Špeciálne zasklenie uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510 Dôležité upozornenie Vyhotovenie Parametre zábrusu

Opis Stred zrenice
Rozmer šošovky

Jednoohniskové, monofokálne

Pre uvex RX sp 5510 platí:
Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm
Stred zrenice ≥ stred skla

Jednoohniskové
Jednoohniskové HD

Hlavný smer pohľadu

Komfortné zorníky

Komfort do 
blízka 
Optima

Komfort do 
diaľky 
Optima

Jedno-
ohniskové 
Relax

Pre uvex RX sp 5510 platí:
Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm
Stred zrenice ≥ stred skla

Komfort do blízka 
Optima

min. 17 mm
Hlavný smer pohľadu

Komfort do diaľky 
Optima

min. 17 mm
Zorný smer

Jednoohniskové Relax min. 17 mm
Zorný smer

Multifokálne zorníky, Multigressiv

Multifokálne 
videnie
Pro Work

Multifokálne videnie Optima
Multifokálne videnie 
Optima HD

Pre uvex RX sp 5510 platí:
Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm
Stred zrenice ≥ stred skla

Multifokálne videnie Pro 
Work

min. 20 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie 
Optima

min. 17 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie 
Optima HD

min. 16 mm
Zorný smer

Korekčný rozsah

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513 
Jednoohniskové, monofokálne

Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm
Stred zrenice ≥ stred skla

Jednoohniskové
Jednoohniskové HD

Hlavný smer pohľadu

Komfortné zorníky

Komfort do 
blízka 
Optima

Komfort do 
diaľky 
Optima

Jedno-
ohniskové
Relax

Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm
Stred zrenice ≥ stred skla

Komfort do blízka 
Optima

min. 17 mm
Hlavný smer pohľadu

Komfort do diaľky 
Optima

min. 17 mm
Zorný smer

Jednoohniskové Relax min. 17 mm
Zorný smer

Multifokálne zorníky , Multigressiv

Multifokálne 
videnie
Pro Work

Multifokálne videnie Optima
Multifokálne videnie 
Optima HD

Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm
Stred zrenice ≥ stred skla

Multifokálne videnie Pro 
Work

min. 20 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie 
Optima

min. 17 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie 
Optima HD

min. 16 mm
Zorný smer

Korekčný rozsah

uvex RX goggle Dôležité upozornenie Vyhotovenie Parametre zábrusu

Opis Stred zrenice
Rozmer šošovky

Jednoohniskové, monofokálne

Pri použití PC alebo PC+
Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm
Pri použití materiálu Trivex
Min. vzdialenosť zreníc ≥ 34,0 mm

Jednoohniskové
Jednoohniskové HD

Hlavný smer pohľadu

Multifokálne zorníky, Multigressiv

Multifokálne 
videnie
Pro Work

Multifokálne videnie Optima
Multifokálne videnie 
Optima HD

Pri použití PC alebo PC+
Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm
Pri použití materiálu Trivex
Min. vzdialenosť zreníc ≥ 34,0 mm

Multifokálne videnie Pro 
Work

min. 20 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie 
Optima

min. 17 mm
Zorný smer

Multifokálne videnie 
Optima HD

min. 16 mm
Zorný smer

Korekčný rozsah
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Materiál Úpravy, voliteľne

Plast Normal 
AR

Multi
AR

Super
AR UV blue protect Tónovanie Variomatic hnedáCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex

Vr. tvrdenej vrstvy Vr. tvrdenej vrstvy

Dostupnosť len so 
SET

Vr. tvrdenej vrstvy Vr. tvrdenej vrstvy Len
HI 1,67 alebo PC

Len polykarbonát
alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC

Len
HI 1,67 alebo PC

Len
HI 1,67 alebo PC

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

+5,0 až -5,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+5,0 až -5,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+5,0 až -5,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+5,0 až -5,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+5,0 až -5,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+5,0 až -5,0 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

Vr. tvrdenej vrstvy Vr. tvrdenej vrstvy

Dostupnosť len so 
SET

Vr. tvrdenej vrstvy Vr. tvrdenej vrstvy Len
HI 1,67 alebo 

PC

Len polykarbonát alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC

Len
HI 1,67 alebo PC

Len
HI 1,67 alebo PC

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

+3,5 až -3,5 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+3,5 až -3,5 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+3,5 až -3,5 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+3,5 až -3,5 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+3,5 až -3,5 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+3,5 až -3,5 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

Materiál Úpravy, voliteľne

Plast Normal 
AR

Multi
AR

Super
AR

UV blue 
protect Tónovanie Variomatic hnedáCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC/PC+ Trivex

Vr. tvrdenej vrstvy Vr. tvrdenej vrstvy

Dostupnosť len so 
SET

Len
HI 1,67 alebo PC

Len polykarbonát alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

Len
HI 1,67 alebo PC Len polykarbonát alebo Trivex

+3,50 až -3,50 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+3,50 až -3,50 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

+3,5 až -3,5 dpt 
v najhrubšej hl. vrstve

 cyl. ±2,0 dpt

  Na dosiahnutie optimálneho obrazu sa používa výlučne športové zasklenie anatomic.
Možnosti zasklenia rámov uvex RX sp a uvex RX goggle sú prezentované v prehľade nižšie.
Bezpodmienečne rešpektujte aj tvarovú úpravu rámu!

  Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.
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Korekčné ochranné okuliare
 Typy šošoviek

Zorníky Comfort
Zorníky Comfort sa používajú najmä na pracoviskách s monitormi. 
Skryto integrované korekčné rozsahy odbremeňujú očnú šošovku pri 
pohľade zblízka a zo stredných vzdialeností (tzv. podpora akomodácie).
Existuje mnoho ďalších pracovísk, na ktorých sú zrakové požiadavky 
obmedzené na oblasť tesne pred očami až niekoľko metrov.
Zorníky Comfort sú dobrou alternatívou, keď sa korekčné ochranné 
okuliare budú používať výlučne na pracoviskách a nebude sa často 
vyžadovať pozeranie do diaľky (vzdialenosť > 5 m).

Komfort do blízka Standard, Komfort do blízka Optima
• ideálne riešenie pre pracovný rozsah 30 cm až cca 2 m 
• pre stredovú časť plochy skiel je rozhodujúca zvolená degresia a je 

vyladená na vzdialenosť cca 60 až 80 cm
• dostupné sú tri typy v závislosti od potrebného prídavku do blízka 

(adícia, voliteľná v závislosti od veku používateľa okuliarov)
• pri objednávaní stačí uviesť hodnoty do blízka a požadované vyho-

tovenie (typ A, B, C)
• pri objednávaní variantu Komfort do blízka Optima sa vnútorná plo-

cha neupravených skiel vypočíta a vyrobí pri zohľadnení korekcie, 
krivky skla a vzdialenosti očí

Typ A Typ B Typ C

Degresia** 
0,75 dpt

Degresia** 
1,25 dpt

Degresia** 
1,75 dpt

Menej ako 50 rokov 50 až 55 rokov Od 55 rokov

**  Degresia: Zoslabenie korekčného účinku, pričom sa vychádza z 
hodnoty do blízka!

Komfort do diaľky Optima
• dokonalé riešenie pre pracovný rozsah 30 cm až 1 m, 2 m alebo 4 m 
• korekčné rozsahy sa vypočítajú individuálne na základe pozorova-

cej vzdialenosti, ktorá je potrebná na pracovisku
• pri objednávaní sa vyžaduje uvedenie hodnôt do diaľky a do blízka 

(adícia), maximálnej pozorovacej vzdialenosti (jeden, dva alebo štyri 
metre), ako aj centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred 
zrenice) 

Jednoohniskové Relax
• tento typ skiel je určený pre osoby od cca 30 rokov
• vďaka skrytej integrácii zmeny korekčnej hodnoty o +0,5 dpt v 

dolnej časti skla je zaistené odľahčenie šošovky oka pri pohľade do 
blízka (tzv. podpora akomodácie)

• korekcia do diaľky zostáva zachovaná bez zmien
• pri objednávaní sa vyžaduje uvedenie hodnôt do diaľky a centrova-

cích parametrov (vzdialenosť očí a stred zrenice)
• jednoohniskové zorníky Relax odporúčame pre osoby používajúce 

pri svojej každodennej práci mobilné zariadenia (laptopy, tablety, 
smartfóny atď.)

Jednoohniskové zorníky
Jednoohniskové zorníky sa používajú na korekciu zrakových chýb v 
rozsahu do diaľky a do blízka.

Viacohniskové zorníky
Popri korekcii do diaľky poskytujú viacohniskové zorníky aj korekciu 
do blízka, resp. aj na stredné vzdialenosti.
Viacohniskové zorníky sú potrebné predovšetkým, keď sa šošovka 
oka v dôsledku starnutia už nedokáže prispôsobiť. Malé objekty 
blízko pred okom už nie sú ostré (tzv. starozrakosť, starecká ďaleko-
zrakosť – presbyopia).

Bifokálne
• viditeľne zabrúsený segment pre rozsah do blízka („pole na čítanie“)
• prudký prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka na hrane 

pre rozsah do blízka 
• spontánna kompatibilita, pretože pri orientácii pomáha viditeľná 

hrana
• rozsah stredných vzdialeností sa nekoriguje

Multifokálne
• plynulý prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka, tzv. prog-

resívny kanál
• skrytý progresívny kanál koriguje v stredných vzdialenostiach
• ostrý obraz vo všetkých pozorovacích vzdialenostiach
• prípadne bude potrebný určitý čas na privyknutie

Zorníky uvex HD

Zorníky uvex HD –
maximálna miera individuality

Korekčné zorníky uvex optima s tzv. dizajnom voliteľného tvaru sa 
vyrobia špeciálne pre vás. Vnútorná plocha neupravených skiel sa 
vypočíta a vyrobí pri zohľadnení vašej individuálnej korekcie, krivky 
skla a vašich centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred 
zrenice).

Pri výrobe skiel uvex HD sa zohľadňujú ďalšie individuálne para-
metre ako vzdialenosť vrcholu rohovky, uhol uloženia zorníkov v 
ráme a sklon.
Pomocou špeciálnych programov sa vypočíta obraz na mnohých 
tisíckach jednotlivých bodov na vnútornej ploche zorníkov. Výsle-
dok sa aplikuje priamo na vaše zorníky uvex optima HD.
Vyššia miera individuality už nie je možná!

Zorníky uvex optima HD sú dostupné vo vyhotoveniach: jedno-
ohniskové HD a multifokálne videnie Optima HD.

Vybraní partneri z oblasti optiky alebo váš poradca pre optiku uvex 
vám pomôžu pri určovaní individuálnych parametrov.
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Korekčné ochranné okuliare
Materiály skiel · Antireflexná úprava · Tónovanie

Materiály skiel
Polykarbonát 
• ďalšie označenie: PC
• organický materiál s veľmi vysokou medzou pevnosti 
• len podmienečná odolnosť proti chemikáliám
• mechanická pevnosť, trieda „F“ (45 m/sek.)
• PC+ – polykarbonát so zväčšenou hrúbkou v strede, špeciálne pre 

uvex RX goggle (pozri stranu 269)

Trivex™
• organický materiál s vysokou medzou pevnosti 
• nízka hmotnosť, odporúča sa aj pri vysokých korekčných hodnotách
• veľmi dobré optické vlastnosti proti skresleniu obrazu aj pri vysokej korekcii
• veľmi dobrá odolnosť proti čistiacim roztokom, olejom, kozmetike 
• dobrá odolnosť proti poškriabaniu
• najlepší „univerzálny materiál na sklá“
• mechanická pevnosť, trieda „F“ (45 m/sek.)

CR39
• ďalšie označenie: Plast
• Bez úpravy sa nedá použiť pre ochranné okuliare, pretože má nízku 

medzu pevnosti. Zväčšená hrúbka v strede je potrebná na dosiahnutie 
požadovanej medze pevnosti.

• organický materiál s nízkou hmotnosťou
• veľmi dobré vlastnosti proti skresleniu obrazu aj pri vysokej korekcii
• na práce s chemikáliami a lakovacie práce
• dobrá odolnosť proti poškriabaniu vďaka tvrdenej vrstve (voliteľne)
• mechanická pevnosť, trieda „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej 

guľôčky)

HI (high index), organické materiály skiel s vysokým 
indexom lomu 
• organické zorníky s indexom lomu 1,6, resp. 1,67 sú opticky účinnejšie 

(než CR 39)
• zorník má požadovaný optický účinok pri menšom množstve materi-

álu a pri nižšom zakrivení plôch
• zorník je tenšie a estetickejšie
• odporúčaná korekcia > +/-4,0 dpt: HI 1,6

odporúčaná korekcia > +/-6,0 dpt: HI 1,67
• mechanická pevnosť, trieda „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej 

guľôčky)

Tvrdené sklo
• ďalšie názvy: korunové sklo, silikát, minerálne sklo, sklo
• Bez úpravy sa nedá použiť pre ochranné okuliare, pretože má nízku 

medzu pevnosti. Zvýšenie medze pevnosti sa dosahuje tepelným 
alebo chemickým vytvrdzovaním.

• mechanická pevnosť, trieda „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej 
guľôčky) 

• veľmi vysoká odolnosť povrchu proti poškriabaniu na práce s chemi-
káliami a lakovacie práce

• vysoká hmotnosť, neodporúča sa pri korekčných hodnotách vyšších 
ako +/-4,0 dpt

•  Vpálenie iskier pri zváraní a brúsení
•  Implózia pri tekutom kove

Antireflexná 
úprava
Antirefl exná úprava je 
vrstva, ktorá sa aplikuje 
na vnútornú a vonkajšiu 
stranu naparovaním. 
Výrazne redukuje odrazy na 
povrchoch. Poskytuje koz-
metickú výhodu a zvyšuje 
transmisiu svetla.

K dispozícii v 3 akostiach:
• antireflexná úprava 

Normal
• antireflexná úprava Multi
• antireflexná úprava Super

UV blue protect
Do materiálu skiel sa primiešal špeciálny absorbent, ktorý kompletne 
fi ltruje UV žiarenie a súčasne redukuje podiel modrého svetla.

• sklá absorbujú UV žiarenie do 400 nm na 100 %, takmer úplne 
filtrujú krátkovlnné modré svetlo do 410 nm a redukujú spektrum 
410 nm až 420 nm o 86 %

• sklá uvex UV blue protect zvyšujú kontrast a pôsobia preventívne 
proti prejavom únavy, ako aj proti vekom podmienenej degenerácii 
makuly (VPDM)

• je zaistená mechanická pevnosť skiel, číre sklá s úpravou UV blue 
protect majú označenie 2C-1,2

• úprava UV blue protect je voliteľne dostupná pre sklá z polykarbo-
nátu (PC) a HI 1,67 

Tónovanie
Tónované sklá poskytujú efektívnu ochranu proti osle-
peniu pri vysokej intenzite svetla (napr. slnečné svetlo) 

Konštantné tónovanie
• dostupné v hnedej alebo sivej farbe 
• stupne tónovania: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Variabilné tónovanie – Variomatic™
•  tónovanie skiel sa upraví samo v závislosti od UV 

žiarenia a teploty
• hnedé tónovanie od cca 8 % do 80 % 
•  dostupné vo forme korekčných ochranných skiel z 

polykarbonátu a materiálu Trivex™ 

Vrstva

Sklo
Vzduch

Vlnová dĺžka v nm



W  =  1

W  =  166

W  1  F  CE

W  F  166  CE
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Korekčné ochranné okuliare
 Certifikácia a označenie

Individuálne vyrobené korekčné ochranné okuliare musia byť 
podľa európskej normy EN 166 trvalo označené nielen na ráme, 
ale aj na zorníkoch.

Príslušnú certifi káciu používaných materiálov vykonáva v pravidel-
ných intervaloch nezávislá skúšobňa.

Rámy a zorníky musia byť označené značkou výrobcu a mecha-
nickej pevnosti, zorníky dodatočne aj značkou triedy optickej 
kvality. 

V závislosti od použitého materiálu skiel sa na určenie mechanic-
kej pevnosti používajú rôzne skúšobné metódy. Skúšobné metódy 
defi nuje európska norma EN 168.

Ak by sa označenie mechanickej pevnosti na zorníkoch líšilo od 
označenia na ráme, pre celý prostriedok na ochranu očí platí 
nižšia mechanická pevnosť.

Upozorňujeme na to, že z dôvodu povinného označovania nie 
je možné kúpiť žiadne rámy bez skiel. Na kompletných oku-
liaroch nevykonávajte žiadne zmeny, ktoré by mohli znížiť ich 
ochranný účinok.

Označenie podľa EN 166, povinné údaje
Označenie skiel

Identifi kácia
výrobcu

Trieda
optickej kvality

Mechanická 
pevnosť

S =  zvýšená 
pevnosť

F =  náraz, nízka 
energia (45 m/s)

B =  náraz, stredná 
energia 
(120 m/s)

Označenie rámu

Identifi kácia
výrobcu

Mechanická 
pevnosť

Normatívny
základ

S =  zvýšená
pevnosť

F =  náraz, nízka 
energia (45 m/s)

B =  náraz, stredná 
energia 
(120 m/s)

        Značka zhody
               Mechanická pevnosť
         Optická kvalita
Výrobca

              Značka zhody
     Norma EN
            Mechanická pevnosť
     Výrobca

 „F“ je najvyššia trieda mechanickej pevnosti, ktorú môžu mať okuliare so straničkami podľa EN 166!

Základné požiadavky podľa EN 166 (úryvok)

• mechanická pevnosť

Zvýšená pevnosť Nárazuvzdornosť, 
nízka energia

Nárazuvzdornosť, 
stredná energia

Skúška tvrdosti 
pádom oceľovej 
guľôčky, 
pád oceľovej guľôčky 
(44 g) na sklo/nosnú 
kostru z výšky 1,30 m

Vystrelenie oceľovej 
guľôčky (0,88 g) na 
sklo/nosnú kostru, 
rýchlosť dopadu 
45 m/sek. 
(  162 km/h)

Vystrelenie oceľovej 
guľôčky (0,88 g) na 
sklo/nosnú kostru, 
rýchlosť dopadu 
120 m/sek. 
(432 km/h)

Označenie: S Označenie: F Označenie: B

Doplňujúce požiadavky podľa EN 166 (úryvok)

• odolnosť proti kvapalinám (kvapky, striekance)
označenie: „3“

• odolnosť proti hrubému prachu (veľkosť častíc > 5 μm)
označenie: „4“

Voliteľné požiadavky podľa EN 166 (úryvok)

• mechanická pevnosť testovaná pri extrémnych teplotách
(+50 °C až -5 °C)
označenie: „T“
táto značka sa používa vždy v kombinácii s mechanickou pevnosťou 
(napr. FT).
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uvex i-3 add
Najlepšie zorné pole v každej situácii

Optimálna ochrana očí znamená: 
bezpečné a lepšie videnie
uvex i-3 add sú ochranné okuliare so skryto integrovanou dioptrickou 
korekciou pre rozsah do blízka. Ide o účinné odbremenenie oka (napr. 
pri čítaní), patentovaná technológia skiel zaisťuje vysokú spontánnu 
kompatibilitu. uvex i-3 add súčasne poskytuje spoľahlivú ochranu a 
optimálny komfort nosenia.

Variabilný sklon 
straničiek
Sklon straničiek s piatimi 
stupňami zaistenia umož-
ňuje individuálnu úpravu a 
optimálne prekrytie oblasti 
oka.

Adícia
Na individuálnu podporu 
v rozsahu do blízka sú 
v ponuke dva varianty. 
(+1,0 dpt a +2,0 dpt)

uvex supravision 
excellence 
Povrchová úprava uvex supra-
vision excellence poskytuje 
extrémnu odolnosť proti po-
škriabaniu na vonkajšej strane a 
trvalú odolnosť proti roseniu na 
vnútornej strane.

Dokonalosť v detaile
Vďaka patentovanej technológii skiel sú do vnútornej strany duosférických okuliarov s 
jedným sklom integrované dve progresívne zóny pre rozsah do blízka. Kladný účinok v 
spodnom rozsahu je +1,0, resp. +2,0 dpt.
Za rozhodujúce kvalitatívne kritérium a zároveň to, čím sa tento výrobok líši od 
konkurencie, možno považovať skutočnosť, že vďaka patentovanej technológii výroby 
nedochádza k zmene prednej plochy, a tým ani základného zakrivenia skla.
Tým sa dosahuje kombinácia veľmi dobrého krytia a dosadnutia aj po stranách s výho-
dami vyplývajúcimi z progresívneho tvaru vnútornej plochy. 
Ďalšou výhodou je, že progresívna zóna je skrytá a sú dodržané všetky bezpečnostne 
relevantné štandardy podľa normy EN.

Progresívne zóny
Schematické zobrazenie skla prezentuje veľkú, opticky bezproblémovú, využiteľnú zónu. Skrytá, 
integrovaná optická korekcia začína približne od stredu skla a plynulo sa zvyšuje po dolný okraj 
skla. Optický účinok v závislosti od modelu dosahuje hodnotu 1,0 dpt, resp. 2,0 dpt.
Dizajn skiel s voliteľným tvarom bol vyrobený podľa štandardných parametrov a je navrhnutý 
pre vzdialenosť očí cca 64 mm. Ochranné okuliare nie sú permanentnou náhradou individuálne 
upravených korekčných ochranných okuliarov!

Č. patentového spisu DE 10 2012 207 384

Vrátane ľahkého puzdra 
na okuliare s handričkou 
z mikrovlákna

Pružné nosové 
podložky
Extrémne mäkké a nasta-
viteľné nosové podložky 
Softlex sa na každom nose 
postarajú o individuálne 
prispôsobené nasadenie 
bez zošmykovania.

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

Č. pol. 6108210 6108211
Nosná kostra antracitová, limetková antracitová, limetková 

W 166 FT CE 0196 W 166 FT CE 0196
Sklo PC, bez farby  PC, bez farby  

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Korekcia 1,0 dpt 2,0 dpt
Objednávacia jednotka KS KS

optical lens designed by



20° 45°
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Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Multifokálne zorníky
Multifokálne zorníky sú navrhnuté tak, aby 
ich používateľ videl ostro v rozsahu 40 cm až 
nekonečno. 
Aby videl obrazovku ostro v strednej a dolnej 
časti skiel, musí používateľ z konštrukčných 
dôvodov nakloniť hlavu do neprirodzenej 
podoby. Používateľ okuliarov musí zdvihnúť 
hlavu extrémne vysoko. 
Výsledkom je prílišné namáhanie svalov na 
pleciach a šiji. 

Jednoohniskové zorníky
Jednoohniskové zorníky, ktoré sa používajú 
v okuliaroch určených výlučne na čítanie, 
umožňujú používateľovi okuliarov ostré videnie 
v normálnom rozsahu čítania 30 až 40 cm. 
Táto vzdialenosť je ideálna pri pozeraní na 
klávesnicu alebo pracovnú predlohu. 
Ak by však pracovník chcel vidieť ostro aj
obrazovku a okolie počítača, musí nakloniť 
hlavu hlboko dopredu a pozerať sa ponad 
okuliare na čítanie. Výsledkom je prílišné 
namáhanie svalov na pleciach a šiji v dôsledku 
neprirodzeného držania hlavy. 

Zorníky na komfort do blízka
Zorníky na komfort do blízka ponúkajú 
konštrukciu skiel optimalizovanú pre potreby 
pracovísk s počítačom na bezproblémové 
videnie na pracoviskách s monitormi. 

Výhody:
–  ostré videnie bez prechodov v rozsahu 

30 cm až cca 2 m 
–  jasné vnímanie klávesnice, obrazovky a pra-

covnej predlohy pri ideálnom držaní hlavy 
–  výrazná redukcia problémov podmienených 

držaním tela, pretože hlava a šija zostávajú v 
prirodzenej polohe 

Obrázky prezentujú polohu hlavy, ktorú je nutné zohľadniť v súvislosti s typom šošoviek. 

Problémy na pracoviskách s monitormi

S problematikou umiestnenia obra-
zovky, klávesnice a pracovnej predlohy 
na kancelárskych pracoviskách sa 
spájajú špeciálne zrakové požiadavky.

Aby používateľ mohol priebežne 
zaostrovať na rôzne vzdialenosti, je 
nútený zaujať neprirodzenú polohu 
hlavy a telesnú polohu. 

Výsledkom môžu byť problémy najrôz-
nejšieho druhu podmienené držaním 
tela.

Schopnosť šošovky oka prispôsobovať 
sa rôznym vzdialenostiam sa s pribú-
dajúcim vekom zhoršuje.

Predovšetkým pri činnostiach na 
obrazovke alebo pri porovnateľných 
prácach, pri ktorých sa vyžaduje jasné 
videnie pri meniacich sa vzdialenos-
tiach, sa v dôsledku sústavného zaťa-
žovania zrakového aparátu objavujú 
príznaky únavy.

Štandardné sklo 
na čítanie

Sklo na kom-
fort do blízka
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Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Zorníky na komfort do blízka
Ideálnym riešením pre zamestnancov, ktorí 
musia mať vizuálny prehľad v rozsahu 30 cm 
až cca 2 m, sú zorníky na komfort do blízka. 
Vďaka svojej špecifi ckej konštrukcii umožňujú 
vizuálne vnímanie v požadovanom rozsahu bez 
ťažkostí.

Konštrukcia skla
–  v dolnej časti sa nachádza bežná korekcia 

do blízka, teda korekcia na čítanie
–  smerom nahor sa korekčná hodnota skla 

postupne znižuje, horná časť skla umožňuje 
jasné vizuálne vnemy na vzdialenosť max. 
cca 2 m

–  prechody medzi oblasťami sú plynulé, 
podobne ako v prípade multifokálneho skla

Materiál skiel/vyhotovenie

 Výhody skiel na komfort do blízka

–  Ostré videnie bez prechodov vo vzdiale-
nostiach 30 cm až cca 2 m. (Vzdialenosť 
je orientačná hodnota. Môže sa líšiť podľa 
korekčnej hodnoty.)

–  vždy komfortné zorné pole v jednotlivých 
oblastiach v porovnaní s multifokálnymi 
sklami

–  Podpora prirodzeného držania hlavy na 
pracovisku. Tým sa zredukujú problémy 
podmienené polohou, ako napr. stuhnutie 
svalov šije.

Komfort do blízka Standard Komfort do blízka Optima

Z

N

Z

N

Voliteľne z CR 39 
alebo zo silikátu

Optimálne dimenzovanie zrakových zón,
mimoriadne komfortné vyhotovenie, k dispozícii 

z CR 39, HI 1,6, HI 1,67 alebo HI 1,74

Antireflexná úprava
Na prácu s obrazovkami odporúčame zorníky 
s antirefl exnou úpravou.
Antirefl exná úprava je vrstva kovových oxidov 
aplikovaná naparením, ktorá výrazne redukuje 
odrazy na vnútornej a vonkajšej strane skla.
Výsledkom je vyššia priepustnosť svetla a 
lepšia čistota obrazu. Minimalizujú sa rušivé 
zrakové vnemy spôsobené odrazmi.

Typ skiel
Pri výbere typu skiel sa zohľadňuje nevyhnutný prídavok do blízka používateľa okuliarov (adícia), 
resp. degresia (redukcia korekcie do blízka nahor). 
Alternatívne sa ako orientačná hodnota dá použiť vek používateľa okuliarov.

   
Pri objednávaní typu skiel uveďte materiál, ako aj požadované vyhotovenie.

Vrstva

Sklo

Vzduch

Antirefl exná úprava 
Normal

Antirefl exná úprava
Super

Dobrá redukcia 
odrazov

Maximálna redukcia 
odrazov

Na každej ploche jed-
na aplikácia kovových 

oxidov

Na každej ploche 
viacnásobná apliká-
cia kovových oxidov

Zvyškové odrazy 
≈ 4 %

Zvyškové odrazy 
< 2 %

Typ A Typ B Typ C

Degresia 0,75 dpt 1,25 dpt 1,75 dpt

Adícia < 1,5 dpt 1,75 až 2,25 dpt  > 2,25 dpt

– alternatívne Vek
< 50 rokov

Vek
50 – 55 rokov

Vek
> 55 rokov

UV blue
Povrchová úprava uvex UV blue sa skladá z 

viacerých vrstiev a obsahuje okrem iného aj 

vrstvu, ktorá intenzívnejšie fi ltruje krátkovlnné 

viditeľné svetlo v modro-fi alovom pásme.

Vďaka tomu pôsobí ako efektívna prevencia 

proti prejavom únavy a bolestiam hlavy, ktoré 

sa prejavujú predovšetkým pri dlhej práci s 

počítačom a/alebo s digitálnymi médiami.

Systém vrstiev uvex UV blue zahŕňa vždy aj 

antirefl exnú úpravu Super a povrchovú úpravu 

proti poškriabaniu.
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Ochranné okuliare na prácu s počítačom
Kovové rámy

uvex 3111 uvex 3114 uvex 3115 uvex 3116 uvex 3117 uvex 3118
Č. pol.p 6110049 6110052 6110053 6110054 6110055 6110056
Ref. č. 3111 1172 59/17 3114 1000 52/16 3115 4000 54/16 3116 5500 53/17 3117 1590 48/20 3118 7190 55/17
Veľkosť skiel 59 mm 52 mm 54 mm 53 mm 48 mm 55 mm
Šírka mostíka 17 mm 16 mm 16 mm 17 mm 20 mm 17 mm
Farba čierna, kaki čierna bordová hnedá sivá, vintageg petrolejová, vintagep j g

3111 1172 59/17

3115 4000 54/16

3117 1590 48/20

3114 1000 52/16

3116 5500 53/17

3118 7190 55/17
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Ochranné okuliare na prácu s počítačom
Kovové rámy

uvex 3112 uvex 3113 (predtým 3104) uvex 3106 uvex 3107 uvex 3108 Polorám uvex 3103
Č. pol.p 6110050 6110051 6110019 6110033 6110034 6110018
Ref. č. 3112 1233 54/17 3113 1000 53/18 3106 5100 50/20 3107 1000 55/17 3108 1400 54/18 3103 1400 50/20
Veľkosť skiel 54 mm 53 mm 50 mm 55 mm 54 mm 50 mm
Šírka mostíka 17 mm 18 mm 20 mm 17 mm 18 mm 20 mm
Farba čierna, modrá čierna gaštanovág čierna oceľovosivá oceľovosivá

3103 1400 50/203108 1400 54/18

3112 1233 54/17

3106 5100 50/20

3113 1000 53/18

3107 1000 55/17
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Ochranné okuliare na prácu s počítačom
Plastové rámy

uvex 3510 uvex 3512 uvex 3506 uvex 3508
Č. pol.p 6110046 6110048 6110037 6110039
Ref. č. 3510 1025 52/17 3512 1341 52/18 3506 3329 55/16 3508 1000 54/18
Veľkosť skiel 52 mm 52 mm 55 mm 54 mm
Šírka mostíka 17 mm 18 mm 16 mm 18 mm
Farba čierna, priehľadnáp antracitová, červená modrá, transparentnáp čierna

3506 3329 55/16
3508 1000 54/18

3510 1025 52/17
3512 1341 52/18
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Ochranné okuliare na prácu s počítačom
Plastové rámy

uvex 3513uvex 3513 uvex 3514 uvex 3515
Č. pol.p 6110059 6110060 6110061
Ref. č. 3513 3000 50/20 3514 5441 49/19 3515 5426 55/18
Veľkosť skiel 50 mm 49 mm 55 mm
Šírka mostíka 20 mm 19 mm 18 mm
Farba tmavomodrá havana, červená havana, matná

3513 3000 50/20

3514 5441 49/19

3515 5426 55/18
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Ochranné okuliare na prácu s počítačom
Titánové rámy · Rámy Nylor

Titánové rámy Rámy Nylor z kovu
uvex 3900 uvex 3901 uvex 2104 uvex 2105

Č. pol. 6110057 6110058 6110024 6110043
Ref. č. 3900 5500 53/16 3901 1400 56/17 2104 1900 54/18 2105 1174 52/17
Veľkosť skiel 53 mm 56 mm 54 mm 52 mm
Šírka mostíka 16 mm 17 mm 18 mm 17 mm
Farba hnedá oceľovosivá strieborná, matná čierna, zelená

2105 1174 52/17 

3901 1400 56/17

2104 1900 54/18

3900 5500 53/16



uvex medicare
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uvex medicare
Naša misia – dôsledný ďalší vývoj

Ako poskytovateľ systémových riešení 
s kompetenciou výrobcu pracuje 
spol. uvex na problematike ochrany 
ľudí dôsledne aj v oblasti ortopédie a 
rozvíja svoje spektrum pôsobenia v 
oblasti dodávania individuálnych vlo-
žiek a úprav pre bezpečnostnú obuv 
uvex.
Pomocou individuálnych riešení uvex 
medicare odstraňujeme medicínske 
problémy týkajúce sa chodidiel exis-
tujúce vo svete práce a v kombinácii s 
bezpečnostnou obuvou uvex ponú-
kame odborné ortopedické špeciálne 
riešenia. Celú túto činnosť dopĺňa 
bohatý balík služieb a servisných 
činností.

Vedecké štúdie dokladajú znovu a 
znovu, že viac ako polovica dospelej 
populácie trpí problémami s cho-
didlami, ako sú vbočené, vyklenuté a 
ploché chodidlá. Vplyv týchto problé-
mov na celý pohybový aparát a aj na 
výkonnosť človeka je nesporný. Účin-
nou pomocou pre osoby trpiace prob-
lémami je využívanie profesionálne 
upravených riešení v oblasti obuvi a 
vložiek do nej. Naším príspevkom sú 
ochranné riešenia pre každého jed-
notlivého zamestnanca. Individuálne. 
Upravené. Bezpečné.

Typová skúška ako predpoklad – norma DGUV 112-191 (BGR 191*) 
V rámci novely normy DGUV 112-191 
(BGR 191) sa nastavili nové a jed-
noznačné pravidlá na používanie 
ortopedických vložiek a na individuálne 
úpravy bezpečnostnej obuvi. Dote-
rajšia prax, používanie súkromných 
vložiek v bezpečnostnej obuvi, je po 
novom už neprípustná.

Vylúčenie zodpovednosti zamestnáva-
teľa vo vzťahu k výrobcom ortopedic-
kých pomôcok je minulosťou.
Norma DGUV 112-191 principiálne 
predpisuje výlučné používanie plne 
certifikovaných ortopedických rie-
šení. Znamená to, že všetky zmeny na 
bezpečnostnej obuvi alebo stielkach, 
ktoré sa majú vkladať do bezpeč-
nostnej obuvi, nesmú obmedzovať 

bezpečnostne relevantné vlastnosti a 
musia sa preverovať v rámci samostat-
ných typových skúšok ako kompletný 
systém.
Túto podmienku garantuje spol. uvex 
ako výrobca prostredníctvom samo-
statnej typovej skúšky. Certifikácia 
je zárukou, že sa používajú výlučne 
preverené a schválené materiály a 
konštrukčné prvky.

Problémy s chodidlami – rozšírený fenomén



331

Predovšetkým pri individuálne upravených produktových 
riešeniach je dôležité, aby zákazník získal rýchlo dostupný, 
odborný adaptačný servis priamo na mieste. Na zabez-
pečenie takejto úrovne služieb spolupracuje spol. uvex na 
celonárodnej úrovni s renomovanými odbornými ortopedic-
kými prevádzkami.

Sieť spol. uvex zložená z certifikovaných systémových 
partnerov uvex medicare ponúka zamestnávateľovi popri 
špecializovanom ortopedickom posúdení chodidiel a výbere 
korekčných opatrení aj istotu. Všetky používané produktové 
riešenia totiž zodpovedajú platným normám a právnym 
predpisom.

Partneri v rámci systému uvex medicare okrem toho po 
dohode navštívia vašu prevádzku a pri tejto návšteve 
zabezpečia výber a realizáciu opatrení vhodných pre vašich 
zamestnancov. Opýtajte sa svojho osobného poradcu zo 
spoločnosti uvex na najvhodnejšie alternatívy riešení pre 
vašu prevádzku.

Vyhlásenia o zhode pre certifikovanú bezpečnostnú obuv 
uvex medicare nájdete na adrese:
www.uvex-safety.sk

Silná sieť
Aj vo vašom bezprostrednom okolí

•  individuálne ortopedické špeciálne riešenia pre každého 
jednotlivého zamestnanca

•  vývoj realizovaný ortopedickými obuvníckymi majstrami.
•  právna bezpečnosť pri používaní ortopedických výrobkov 

uvex
•  či vložky alebo úprava obuvi – všetky ortopedické riešenia 

uvex, ktoré sa ponúkajú v kombinácii s bezpečnostnou 
obuvou uvex, sú certifikované akreditovanými skúšobňami

•  Široká paleta výrobkov v segmente bezpečnostnej obuvi 
uvex je certifikovaná v kombinácii s ortopedickými rieše-
niami uvex medicare. Možnosť jednotného dizajnového 
riešenia v celej prevádzke, keďže sa môže využiť jeden 
modelový rad obuvi.

•  adaptačný servis, ktorý zabezpečí priamo na mieste 
zamestnanec spoločnosti uvex alebo partner v rámci sys-
tému uvex medicare z vášho okolia

•  bezplatný, individuálny korekčný servis
• realizácia zdravotných dní vo vašej prevádzke
•  osobná dokumentácia všetkých vykonaných opatrení v 

rámci zákonných predpisov

uvex ako partner
Prehľad vašich výhod
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uvex medicare
 Nová dimenzia ochrany chodidiel – uvex motion 3XL 

Keď je riešením štandard 
Mnoho ľudí nemôže v dôsledku problémov s chodidlami 
nosiť štandardnú bezpečnostnú obuv a často musí siahnuť 
po drahých riešeniach vyrobených na mieru. Ako expert na 
pracovnú obuv vyvinula spol. uvex v podobe modelu uvex 
motion 3XL bezpečnostnú obuv, ktorá je spojovacím prvkom 
medzi ochrannou obuvou a obuvou šitou na mieru. Model 
uvex motion 3XL príkladne spĺňa všetky požiadavky kladené 
na bezpečnosť a pohodlie pri nosení – profesionálne a prak-
tické riešenie. 

Model uvex motion 3XL – skutočný 
„priestorový zázrak“ v doposiaľ nevídaných 
dimenziách!
•  nákladovo výhodné a praktické riešenie pre bezpečnosť 

práce
•  účinná redukcia časov pracovnej neprítomnosti 

v dôsledku zdravotných problémov
•  budovanie pozitívneho renomé zodpovedného 

zamestnávateľa
•  vyššia miera pohodlia pre zamestnancov
•  vyššia ochota k noseniu vďaka komfortne prispôsobenému tvaru

Model uvex motion 3XL ako obuv 
kategórie S3 spĺňa podmienky 
podľa bezpečnostnej normy 
EN ISO 20345:2011.

•  antistatické vlastnosti (ESD)
•  podošva odolná proti oleju a benzínu
•  absorpcia energie v oblasti päty
•  hydrofóbny zvršok
•  spoľahlivé zabezpečenie proti 

prieniku
•  protišmykové vlastnosti 

podľa normy SRC

Optimálna bezpečnosť 
práce pri každom kroku

Použitie modelu uvex motion 3XL v spojení s orto-
pedickým/zdravotným poradenstvom, a to vo forme 
preventívneho zásahu alebo na základe lekárskeho 
nálezu (napr. na prevenciu proti následným ochoreniam 
chodidiel typickým pre cukrovku), musí vyhodnotiť a 
zrealizovať odborná ortopedická prevádzka.

Spoločne s materiálom zvršku dokáže odborná ortopedická prevádzka vyprodukovať vložky a úpravy obuvi s naďalej platnou 
certifikáciou a označením CE, napr. na odľahčenie ostrohy pätovej kosti, pronačný/supinačný klin, výstelky pre päty, v rámci 
opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre diabetické chodidlá z typových tried ohrozenia 2 – 3 alebo pri pooperačných stavoch.

uvex motion 3XL: viac ako bezpečnostná obuv
Model uvex motion 3XL ponúka flexibilné riešenia použitia 
ortopedických vložiek a úprav obuvi. Objem modelu uvex 
motion 3XL ponúka dostatok miesta na vloženie hrubých 
stielok, ako napr. pri stielke upravenej pre diabetikov.

Bezpečnostná poltopánka S3

Ortopedická vložka z peny uvex
3D hydroflex® foam s jadrom z EVA

Materiály výsteliek a zvršku
z mäkkého, ľahko vodivého EVA

Prvky zvršku na individuálnu 
úpravu obuvi

Spoločnosť uvex ponúka pre
model uvex motion 3XL

kompletný ortopedický balík:

1

2

3

4

64963

1 2 3
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uvex motion 3 XL Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 64963
Šírka > 15
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku priedušný, hydrofóbny

high-tech mikrovelúr
Veľkosť 35 až 50

uvex medicare
 uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné znaky:
• mimoriadne široká inovačná poltopánka
• takmer bezšvová konštrukcia sáry
• ďalekosiahla eliminácia tlakových bodov
• úplne bez obsahu kovov
• neobsahuje žiadne silikóny ani zmäkčovadlá
• najľahšia terapeutická bezpečnostná obuv vo 

svojej triede
• pomáha skracovať dĺžku práceneschopnosti
• poskytuje dostatok miesta pre stielku upra-

venú pre diabetikov

Ochranné vlastnosti: 
• spĺňa požiadavky na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) vďaka zvodovému 
odporu nižšiemu ako 35 megaohmov

• protišmyková podošva a nekovová vložka s 
vysokou odolnosťou proti prieniku – napriek 
tomu vysoká flexibilita topánky

• ochranný kryt špičky uvex medi-cap 100 % 
bez obsahu kovov – kompaktná, anatomicky 
tvarovaná, s dobrou bočnou stabilitou a 
tepelne nevodivá

• spoľahlivá stabilita na rebríkoch z dôvodu 
optimálneho dizajnu profilu so samočistiacou 
vzorkou podošvy a zvýšenou stabilitou v 
členku

Komfortné vlastnosti: 
• vždy perfektná klíma pre chodidlo vďaka 

priedušnému materiálu podšívky a zvršku
• ergonomická odľahčená konštrukcia a nad-

priemerné tlmiace vlastnosti zvyšujú komfort 
nosenia a zabraňujú únave

• pohodlie a takmer úplná absencia tlakových 
bodov

• okraj sáry s výstelkou, trojvrstvová podšívka 
s výstelkou

• kompletný ortopedický balík s možnosťou 
individualizácie

• certifikácia uvex medicare do zvýšenia 
podošvy 3 cm

• dodatočná pohyblivosť pre prsty 1 cm

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia v oblastiach, 

ako je chemický priemysel, doprava a logis-
tika, energetika, strojárstvo a remeslá

• hodí sa aj na terapeutické účely, napr. sta-
rostlivosť o diabetikov

• tibiálny syndróm
• precitlivená pokožka
• poškodenia nervov
• zápal šliach
• skracovanie šliach
• svalová slabosť
• hallux valgus
• hallux varus
• hallux rigidus
• dna
• artritída
• ostroha pätovej kosti
• pazúrovité prsty
• kurie oká
• blokády kĺbov
• stuhnutia kĺbov
• zmeny na kĺboch
• zápaly kĺbov
• deformácie chodidiel

64963
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uvex medicare
Bezpečnostná obuv uvex motion 3XL – funkčnosť v každom detaile

Veľkorysá šírka pre chodidlo
Výrazne viac ako šírka 15. Ponúka 
dostatok miesta na vloženie hrubej 
stielky, ako je napr. stielka upra-
vená pre diabetikov.

Nekovová špička a medzi-
podrážka
Podrážka s vysokou odolnosťou 
proti prieniku a špička sú vyro-
bené z high-tech plastov a spĺňajú 
požiadavky S3 podľa normy 
EN ISO 20345:2011.

Obvodové vystuženie ako 
ochrana proti nárazom
Obvodové vystuženie podošvy 
zvyšuje ochranu používateľa a 
predlžuje životnosť obuvi.

Mäkký elastický prechod
Prechod z ochrannej špičky na jazyk 
chráni predpriehlavkovočlánkové kĺby.

Bezpečný a upraviteľný šnurovací 
systém
Extra mäkká výstelka na jazyku s 
vonkajším šnurovacím systémom.

Viac miesta
Prídavok na pohyb na redu-
kovanie tlakových bodov

Extrémne vysoká a anatomicky 
tvarovaná špička
Mimoriadne vysoký a široký 
ochranný kryt špičky uvex medi-
cap poskytuje dostatok miesta 
pre deformované chodidlá (napr. 
kladivkovité alebo prazúrovité prsty), 
dlahu, vnútornú topánku alebo 
ľahký obväz na nohu, čím zabraňuje 
nebezpečenstvu tvorby tlakových 
bodov. Navyše poskytuje prstom 
dobrú voľnosť pohybu pri rešpekto-
vaní osi palca.

Porovnanie veľkostí

Normálna špička

+1 cm

uvex medi-cap
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uvex motion 3XL
„Priestorový zázrak“

Kompletný ortopedický balík
Zvršok vyrobený z mäkkého, 
vodivého EVA s hrúbkou 6 mm v 
kombinácii s ortopedickými vlož-
kami s jadrom z EVA.

Minimálny počet švov
S cieľom eliminovať miesta odie-
rania má obuv len tri švy, ktoré 
interagujú so smerom pohybu 
chodidla v obuvi. Ďalší faktor na 
eliminovanie trenia.

Predĺžená uzavretá päta
Predĺžená uzavretá päta vnútri aj 
vonku zaisťuje optimálne vede-
nie päty. Vďaka tomu sa zlepšuje 
statika tela a zvyšuje sa stabilita.

Zvršok s výstelkou
Špeciálna výstelka, napr. na 
ukončení sáry, ako aj v oblasti 
členka a Achillovej šľachy 
eliminuje tlakové body.

Uzavretá päta modelu
uvex motion 3XL

Maximálny komfort
Trojvrstvová podšívka s extra 
mäkkou výstelkou.

Normálna
uzavretá päta
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Kde dokáže model uvex motion 3XL pomôcť

Cukrovka 

Precitlivená, vysušená pokožka, sklon k 
tvorbe kurích ôk, kladivkovité alebo pazú-
rovité prsty až po vznik otvorených rán so 
súčasnými poškodeniami nervov, ktoré môžu 
končiť amputáciou: Kto trpí syndrómom 
diabetickej nohy, je odkázaný na optimálnu 
obuv. Empirické pravidlo: O čo menej tlako-
vých bodov pôsobí v obuvi na chodidlo (pri 
súčasne potrebnej stabilite), o to bude chôdza 
bezproblémovejšia a o to viac sa zredukujú 
prejavy už existujúcich syndrómov.

Blokády kĺbov, skracovanie šliach, 
ostroha pätovej kosti

Ortopedické problémy, ako sú blokády kĺbov 
(priehlavkového kĺbu alebo priehlavkových 
kostí) a skracovanie šliach alebo rast nových 
kostí, ako je ostroha pätovej kosti: Ak sa 
dostanú do značne rozvinutého štádia, zaprí-
čiňujú nielen trvalé bolesti, ale súčasne čoraz 
väčšmi obmedzujú samotný pohyb.

Chybné postavenie a deformácie 
chodidiel

Nezáleží na tom, či ide o prirodzené zvlášt-
nosti, ako sú extrémne široké alebo „mäsité“ 
chodidlá, resp. vrodené alebo časom vznika-
júce deformácie chodidiel v dôsledku chyb-
ných postavení alebo zmien na kĺboch (napr. 
hallux valgus, hallux varus, hallux rigidus): Ak 
ich optimálne sediaca obuv neutlmí kvalitnými 
výstelkami a pritom neeliminuje tlakové body, 
dôjde spravidla k ich zhoršeniu.

Pooperačné problémy, následky úrazov, 
následky operácií a ich doznievanie, pra-
covné alebo športové úrazy môžu pretrvávať 
mesiace aj roky. Obeťami sú často práve 
chodidlá: priamo alebo nepriamo ako následok 
imobilizácie, predovšetkým nôh. Vhodná obuv 
sa dokáže postarať o to, že osoby trpiace 
problémami sa budú môcť opäť pohybovať 
rýchlo a bez bolestí. 

Zápaly kĺbov na chodidlách a artrózy

Príčinou ťažkostí spojených s chodidlami môžu 
byť zápaly kĺbov na chodidlách, napr. ako 
symptómy zápalu šliach, alebo ochorenia ako 
dna či artritída. Trvalé bolesti zapríčiňuje aj 
artróza priehlavku alebo priehlavkového kĺbu. 
Úľavu prináša v tomto prípade obuv zaruču-
júca stabilitu pri maximálnej pohyblivosti.

Problémy v oblasti predkolenia

Prejavy ochrnutia, tibiálneho syndrómu, stuh-
nutých kĺbov alebo svalovej slabosti v oblasti 
predkolenia si vyžadujú používanie ortope-
dicky upravených čižiem. Vďaka stabilizácii 
členkov je možné ochrániť osobu trpiacu 
týmito problémami pred zalomením, a teda 
pred poraneniami, ktoré z toho vyplývajú. 
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uvex medicare
uvex motion 3XL posúva hranice 

V každom ohľade špičková trieda 

So svojím anatomickým dizajnom a premyslenou funkčnosťou patrí séria uvex 
motion 3XL k najbezpečnejšej bezpečnostnej obuvi vo svojej triede a garan-
tuje spoľahlivú ochranu a maximálny komfort nosenia v každej situácii.

V porovnaní s bežnou bezpečnostnou obuvou ponúka séria uvex motion 3XL 
výrazne väčšiu šírku než 15 – a rozširuje tak rozsah ortopedických indikácií. 

väčšia šírka

* Podľa certifikátu PFI

Poltopánky, veľkosť 42 Objem v cm3 Rozdiel Šírka, podľa katalógu/mm* Rozdiel Hmotnosť v g* Rozdiel

uvex motion 3XL S3 
So zvrškom/bez zvršku

1 010/1 400 vždy >15/287 660/592

Konkurent 1 890 +13 % 14/262 +10 % 569 +16 %

Konkurent 2 890 +13 % 12/239 +20 % 706 -7 %

Konkurent 3 885 +14 % 12 (až XXW)/259 +11 % 766 -14 %

uvex xenova® nrj S2 850 +19 % 12/253 +13 % 606 +9 %

Konkurent 4 750 +35 % 14/257 +12 % 464 +42 %

Konkurent 5 720 +40 % jednotná šírka/251 +14 % 681 -3 %

uvex 1 S2 710 +42 % 12/244 +18 % 461 +43 %

Konkurent 6 610 +66 % žiadne údaje/245 +17 % 622 +6 %

viac objemu
S objemom až 1 400 cm³ ponúka 
poltopánka uvex motion 3XL dostatok 
miesta na vloženie ortopedických vlo-
žiek, stielok upravených pre diabetikov 
alebo dokonca aj bandáží.

Najlepšie porovnávacie hodnoty
Poltopánka uvex motion 3XL má 
výrazne vyšší objem a poskytuje 
viac než komfortnú šírku, je ale často 
ľahšia ako iná bezpečnostná obuv, 
ktorá ponúka oveľa menej miesta na 
deformované chodidlá, dlahy, vnútorné 
topánky alebo obväzy.   

uvex motion 3XL
Najlepší
konkurent
Najhorší
konkurent

Šírka 15

Porovnanie:

Bez zvršku

So zvrškom

uvex 
motion 
3XL S3
Polto-
pánka

Konku-
renti
1 – 3

Konku-
renti
4 a 5

uvex 
xenova® 

nrj S2

uvex 1
S2

Konku-
rent 6

64963

20 %

66 %
50

0
15

0
0

10
0

0

g g g g g gcm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3
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Ortopedická komfortná vložka uvex na mieru z EVA
Č. pol. 6499902

uvex medicare
Komfortné vložky na mieru – technológia vložiek na individuálne dodávanie rozmerov na mieru

Spiraldynamik® je registrovaná značka Dr. Christiana Larsena, Bern (CH).

Technológia využívajúca mäkkú penu EVA

uvex 3D hydroflex® foam
•  optimálna absorpcia a odvádzanie 

vlhkosti
•  veľmi dobré tlmenie exponovaných 

miest, ako sú brušká prstov a päta
• zamatovo pôsobiaci povrch
• veľmi dobrá odolnosť proti oderu

ORTOPEDICKÁ ÚPRAVA
•  modulárna konštrukcia
•  prispôsobí sa prirodzeným 

pohybom

OPORNÉ JADRO
•  2 tvrdosti podľa Shora (stred-

ná/mäkká), voliteľné použitie: 
individuálna úprava podľa po-
stavy a požiadaviek kladených 
na oporu

•  kvalitná oporná, vodiaca a 
tlmiaca funkcia vďaka mäkké-
mu, zvýšenému vystuženiu 
päty

RÔZNE ZDRAVOTNÉ KONCEPCIE
Použitie – vždy podľa indikácie:
• konvenčné ortopedické
• senzomotorika
• Spiraldynamik®

•  podporuje biomechanicky
korektné našľapovanie

• rýchle navyknutie
• vysoký komfort nosenia

Naše ortopedické komfortné vložky uvex na mieru a ortopedické úpravy obuvi sú certifi kované 
vždy len pre určitú bezpečnostnú obuv.

V záujme vylúčenia zdravotných rizík je bezpodmienečne nutné, aby ste si ku konkrétnemu 
výrobku vybrali správnu bezpečnostnú obuv (poznámka v hlavnom katalógu). Za necertifi kované 
kombinácie nepreberáme žiadne ručenie.

Ak máte pochybnosti o vhodnosti bezpečnostnej obuvi, spojte sa s nami.

Naše ortopedické komfortné vložky uvex na mieru a ortopedické úpravy obuvi sú certifi kované 
podľa EN ISO 20345:2011 v kombinácii s bezpečnostnou obuvou uvex, ktorá je v katalógu spoloč-
nosti uvex označená symbolom uvex medicare.

Všetky výrobky vhodné na ortopedickú 
ochranu chodidla sú v tomto katalógu 
označené symbolom uvex medicare.
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Ortopedické úpravy obuvi
Č. pol. 6499911
Vyhotovenie ortopedická kompenzačná úprava obuvi

do 1 cm na stranu

Č. pol. 6499912
Vyhotovenie kompenzačná úprava obuvi za každý začatý cm

(do max. 3 cm) na stranu

Č. pol. 6499913
Vyhotovenie podrážka uľahčujúca našľapovanie

Č. pol. 6499914
Vyhotovenie delená stielka

Č. pol. 6499915
Vyhotovenie kompenzačná úprava vonkajšieho

alebo vnútorného okraja

Č. pol. 6499907
Vyhotovenie vystuženie podošvy (len ako dodatok v spojení

s úpravou základnej polohy obuvi)

uvex medicare
Ortopedické úpravy obuvi – profesionálne a nenápadné

Zaoblená podošva
Zaoblená podošva odľahčuje chodidlo pri 
kráčaní. 
Účinok závisí od polohy nášľapného vrcholu. 
Umožňuje ovplyvnenie mechanickej dĺžky 
kroku.

Vyhlásenia o zhode sú dostupné na stiahnutie na stránke: www.uvex-safety.de/ce-medicare

Upozornenie:  Pri úpravách obuvi sa tepelná odolnosť podrážky znižuje na 60 °C. 
Modelové rady uvex origin a uvex 2 GTX Vibram sú preverené a certifi kované na použitie s komfortnými vložkami uvex na mieru. 
Individuálna úprava (zvýšenie, delená stielka atď.) nie je možná.

Upozornenie:  Pre Rakúsko a Švajčiarsko platia prípadne odlišné pravidlá.
Podrobnejšie informácie nájdete na adrese: www.uvex-safety.at a www.uvex-safety.ch

Kompenzačná úprava obuv
Kompenzačná úprava obuvi je potrebná na 
vyrovnanie dĺžkových rozdielov nôh. Zvýše-
nie obuvi by malo byť v rozsahu max. 3 cm.

Delená stielka
Výrez delenej stielky slúži na odľahčenie 
citlivých predpriehlavkových kostí tak, že 
výstelka odpruží tlak na podklad. Dodatočný 
nášľapný účinok sa dá docieliť presunutím 
nášľapného vrcholu (nie je možné v prípade 
vyhotovenia S3).

Kompenzačná úprava vnútorného alebo 
vonkajšieho okraja podošvy 
(supinácia/pronácia)
Kompenzačnou úpravou okraja sa zmení 
nášľapná rovina nohy, resp. chodidla v stoji, 
ako aj orientácia postavenia pri chôdzi.

Ortopedické úpravy obuvi

6499911

6499913

6499914

6499915
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uvex academy

Korekčné okuliare na prevádzkovú bezpečnosť práce
V ochranných okuliaroch na korekciu 
ametropie sa snúbia tieto zásadné 
body – kompenzácia ametropie pou-
žívateľa okuliarov a ochrana oka pred 
mechanickými a optickými vplyvmi. 
Tento seminár umožní účastníkom, aby 
v prostredí svojich spoločností doká-
zali vystupovať v úlohe kompetentných 
poradcov pre oblasť korekčných oku-
liarov až po ich úpravy

•  informácie o legislatívnych základoch, 
skúšobných podkladoch a normách 

•  sprostredkovanie informácií o 
optických korekčných ochranných 
okuliaroch

•  vysvetlenie rozdielov v materiáloch 
skiel a rámov, ich zvláštností a vlast-
ností

•  vysvetlenie rôznych typov šošoviek a 
ich optimálne používanie

•  posúdenie rizík na príslušnom pra-
covisku a výber optimálnych korekč-
ných ochranných okuliarov

•  schopnosť identifikovať parametre 
potrebné na úpravu korekčných 
okuliarov

•  praktická realizácia výberu, poraden-
stva a úprav korekčných ochranných 
okuliarov

•  pokyny týkajúce sa manipulácie 
s korekčnými ochrannými okuliarmi 
a starostlivosti o ne

Cieľová skupina
Zamestnanci spoločnosti zodpovední 
za prevádzkovú bezpečnosť práce, 
resp. vykonávajúci úpravu optických 
ochranných okuliarov, 
napr. bezpečnostní technici, podnikoví 
lekári, zamestnanci prevádzkových 
zdravotných služieb.

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 stránke uvex-academy.com



Bezpečnostná obuv
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 uvex climazone
Inovatívna regulácia klimatického komfortu

Na účinné zlepšenie klimatického komfortu v pracov-
nom ochrannom vybavení je potrebné analyzovať všetky 
relevantné klimatické faktory a preskúmať a pochopiť ich 
pôsobenie.

Spoločnosť uvex sa preto už dlhodobo zaoberá témou 
klimatických vlastností. V spolupráci s renomovanými 
inštitútmi, ako napr. PFI (Prüf- und Forschungsinstitut 
Pirmasens e. V.), Vysokou odbornou školou Kaiserslautern 
alebo Hohensteiner Instituten sa podarilo vyvinúť skúšobné 
metódy a zariadenia, ktoré po prvýkrát umožnili komplexné 
a fundované meranie klimatických vlastností.

Veľmi teplé alebo chladné nohy, nepríjemné pocity pre 
intenzívne potenie – práve pri bezpečnostnej obuvi zohráva 
regulovanie klimatického prostredia veľmi dôležitú úlohu.

Pocit pohodlia vďaka uvex climazone
•  regulácia individuálne telesnej teploty
• práca s trvalým pocitom komfortu
• dlhšie trvajúci kvalitný pracovný výkon
•  optimálny komfort nosenia v každej situácii 

Pri intenzívnej telesnej námahe vytvoria nohy v 
obuvi za jeden deň toľko potu, že by naplnil jeden 
celý pohár. Vďaka technológii uvex climazone sa 
celé toto množstvo odvedie.

Výskumný a 
technologický partner

uvex climazone je inovatívna technológia 
regulácie klimatického komfortu celého tela. 
Spoločnosti uvex spojením svojich odborných 
znalostí v oblasti výskumu, produktového 
vývoja a používania inteligentných materiálov 
a výrobných technológií vytvorila jedinečný 
systém produktov s optimalizovaným klimatic-
kým komfortom.

Všetky produkty vybavené touto inovatívnou reguláciou 
klimatických vlastností sú v tomto katalógu označené 
symbolom uvex climazone.

VÝSKUM A
VÝVOJ

PORADENSTVO

MATERIÁLY VÝROBA

KONCEPCIE PRODUKTOV
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 uvex
Otočné zapínanie BOA®. Lanká. Vedenie lanka.

Systém Boa® Fit.
Systém Boa® Fit poskytuje špičkovo prepracované ergo-
nomické riešenia dokonale prispôsobené danej oblasti 
použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách 
(šport, bezpečnosť práce, ako aj v lekárskej oblasti). Skladá 
sa z presne nastaviteľného ľahkého otočného zapínania, 
no aj napriek tomu pevného lanka a vedenia lanka s nízkym 
trením. Každá jedinečná konfi gurácia optimálne formuje 
ergonomický tvar produktu a je navyše aj bezpečná, rýchla, 
prispôsobiteľná, robustná a krytá zárukou Boa. 

Otočné zapínania Zaručujú absolútne presný ergonomický 
tvar a umožňujú bleskové uvoľnenie obuvi. 

Ľahké lanka, pevné a dokonale prispôsobené na príslušnú 
oblasť použitia. Poskytujú maximálny výkon aj komfort. 

Vedenie lanka Vedenie lanka s nízkym trením vždy posky-
tujú ľahko nastaviteľný uzáver. 

Výhody systému Boa®.
Dokonalý ergonomický tvar aj výkon.
Poskytuje perfektný ergonomický tvar, aby ste sa celý deň 
cítili pohodlne. Aj malé nastavenia je možné vykonať priamo 
počas práce a to jednoducho a rýchlo, aby ste sa mohli 
plne sústrediť na svoje úlohy.

Pocit istoty v každej situácii.
Systém Boa® Fit je odolný proti ľadu, nečistotám a oleju 
a funguje spoľahlivo, aby ste sa mohli stále sústrediť a 
koncentrovať na prácu – a nemusíte si pritom dávať dole 
rukavice. 

Bezpečné riešenie.
Presne vyhotovené lanká systému Boa® sú ukryté vo vnútri 
otočného zapínania, a preto sa nemôžu o nič zachytiť ani 
samovoľne uvoľniť.

Vydrží celý život.
Odolnosť nie je u nás iba prázdnym sľubom. Naše špeciálne 
vyvinuté otočné zapínania a lanká boli testované v tých 
najnáročnejších podmienkach. 

Pripravení na život s Boa®.
Na otočné zapínania a lanká Boa sa poskytuje záruka na celú dobu životnosti produktu, na ktorom sú použité. 

Princíp fungovania.

Na zaistenie zatlačte Na zatiahnutie otočte Na uvoľnenie potiahnite

Modely vybavené systémom Boa® Fit sú uvedené 
na stranách 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

Webová stránka
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Nová kolekcia obuvi uvex 1 G2 je nasledujúcou generáciou úspešného radu uvex 1 
Dvojvrstvová podošva uvex i-PUREnrj je vyrobená z moder-
ného polyuretánu novej generácie. Medzipodrážka dokáže 
absorbovať energiu až 40,8 joulov, čiže o 100 % prekonáva 
normou predpísané hodnoty a súčasne pritom poskytuje 
spätné získavanie energie takmer 66 % na päte* a 59 % v 
prednej oblasti chodidla*. 

Profi l podošvy bol špeciálne navrhnutý na prácu na prie-
myselných podlahách, je tvarovaný podľa najnovších 
biomechanických poznatkov a má najlepšie protišmykové 
vlastnosti. Vďaka všetkým týmto prednostiam v kombinácii 
s osvedčenou koncepciou sáry dosahuje vysoký index RI s 
hodnotou 4,03.

Merateľne vyšší komfort pri ochrane chodidiel
uvex i-gonomics prináša úplne novú defi níciu komfortu nosenia: Systém inovatívnych produktov vás presvedčí ergonomic-
kým tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi teplotnými a ventilačnými vlastnosťami. Pri bezpečnostnej obuvi to znamená 
príjemné nosenie a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny 
výkon.

uvex 1 G2

* Skúšobná správa N°: L190714889 CTC Lyon – 22.08.2019

uvex i-gonomics
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Výpočet indexu zníženia únavy:
Index zníženia únavy sa vypočítava z priemernej 
hodnoty troch indexových hodnôt (IW) pre para-
metre force (sila), weight (hmotnosť) a clima (klíma) 
– a má rozsah od 0 (= zlé) do 5 (= optimálne).

Ďalšie informácie 
o uvex i-gonomics 
Produktový systém.

Meracia metóda:
Absorpcia energie v oblasti päty 

Výsledok merania:
Absorpcia energie = 40,8 J (IW 4,2)

Nižšie zaťaženie, 
príjemné chodenie a státie

Meracia metóda:
Meranie mikroklímy v obuvi

Výsledok merania:
Absolútna vlhkosť = 
20,23 g/kg vzduchu (IW 4,9)

Menej potenia, 
menej intenzívny pocit vlhkosti

Meracia metóda:
Odváženie obuvi

Výsledok merania:
Hmotnosť produktu = 510 g (IW 3,0)

Pocit ľahkosti pri nosení, 
nižšia únava

4,03
Index 
   zníženia únavy

Sila 4,2 

Klíma 4,9

Hmotnosť 3,0 

0
600 g

5
450 g

3,0

0
20 J

5
45 J

4,2

0
40 g/kg

5
20 g/kg

4,9
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Bezpečnostná obuv
Oblasti použitia ľahké · stredne náročné · náročné

Medzi ľahké spôsoby použitia patria 
všetky oblasti, pri ktorých sa práce 
vykonávajú prevažne v interiéri a pri 
ktorých nie sú kladené vysoké nároky 
na fyzikálne vlastnosti podošvy. Patria 
medzi ne napr. montážne pracoviská, 
ako aj skladovacie a logistické pre-
vádzky. 

Pri stredne náročných oblastiach pou-
žitia ide zväčša o striedavé používanie 
v interiéri a v exteriéri a na robustnosť 
podošvy sú už kladené oveľa vyššie 
požiadavky. Typickými používateľmi sú 
remeselníci, zamestnávatelia vo verej-
nom sektore a chemický priemysel. 

Pri náročných oblastiach použitia sú na 
obuv, jej životnosť aj stabilitu kladené 
rozsiahle požiadavky pôsobením exter-
ných vplyvov. Medzi tieto oblasti patria 
najmä ťažké strojárstvo a stavebný prie-
mysel, a to najmä pozemné a podzemné 
staviteľstvo.

Ľahké
oblasti použitia

Stredne náročné
oblasti použitia

Náročné
oblasti použitia
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Bezpečnostná obuv
Prehľad piktogramov

uvex climazone je inovatívna technológia regulácie klimatického komfortu celého tela. 
Spoločnosti uvex sa spojením odborných znalostí v oblasti výskumu, produktového vývoja a 
používania inteligentných materiálov a výrobných technológií podarilo vytvoriť jedinečný sys-
tém produktov, ako napr. rad bezpečnostnej obuvi s optimalizovaným klimatickým komfortom. 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené na str. 342. 

ESD označuje kontrolované odvádzanie elektrostatickej energie, ktorá môže pri nekontrolo-
vanom vybití poškodiť elektronické komponenty alebo spôsobiť výbuch. Bezpečnostná obuv 
označená symbolom ESD spĺňa technické špecifi kácie ESD so zvodovým odporom nižším 
ako 35 megaohmov. Podrobné vysvetlenie je uvedené na str. 350.

Niektoré materiály, ako sú silikóny, zmäkčovadlá a podobné látky, môžu obmedzovať priľnavosť 
lakov na povrchoch. Materiály podrážok na takto označenej obuvi boli náležitým spôsobom 
preskúšané a schválené automobilovým priemyslom. 

Systém Boa® Fit poskytuje špičkovo prepracované ergonomické riešenia dokonale 
prispôsobené danej oblasti použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách (šport, 
bezpečnosť práce, ako aj v lekárskej oblasti). Podrobné vysvetlenie je uvedené na str. 343.

uvex construction
Hodí sa predovšetkým na používanie v stavebníctve.

Systém uvex xenova®

Systém uvex xenova® je výkonný bezpečnostný nekovový systém slúžiaci na ochranu 
chodidla v bezpečnostnej obuvi. 
Ochranný kryt špičky uvex xenova® najnovšej generácie: Nekovová špička dokonale sedí na 
nohe a nespôsobuje otlaky. To zaručuje výnimočné pohodlie pri nosení najmä počas prác na 
kolenách a pri nárazoch do prekážok. 
Medzipodrážka uvex xenova® odolná proti prieniku: Nekovová, ohybná medzipodrážka xenova® 
odolná proti prieniku svojou šírkou dokonale dosadá na stielku. Vďaka tomu pokrýva 100 % 
povrchu chodidla, nepôsobí ako chladivý tepelný most, a tým zvyšuje komfort pri nosení. 

uvex medicare
Symbolom uvex medicare je označená bezpečnostná obuv, ktorá je certifi kovaná na ortope-
dické úpravy a úpravy obuvi podľa smernice 112-191 nemeckého úradu DGUV alebo rakúskej 
normy ÖNORM Z 1259.

Dámske a pánske anatomické kopytá obuvi uvex
Na zabezpečenie dokonalého tvaru pre ženy aj mužov nosiacich bezpečnostnú obuv je 
potrebné zohľadniť špecifi cké požiadavky dámskych a pánskych chodidiel. Bezpečnostná 
obuv označená týmito symbolmi bola vyhotovená na dámskych anatomických kopytách 
veľkosti 35 až 40.
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Označenie na obuvi

Bezpečnostná obuv
Normy · Označenia

Základné a dodatočné požiadavky na napr. koženú obuv Bezpečnostná obuv
EN ISO 20345

Bezpečnostná obuv
EN ISO 20347

Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom SB
200 joulov

OB 
Žiadne požiadavky

Dodatočné požiadavky:
Uzavretá oblasť päty 
Antistatická verzia
Absorpcia energie v oblasti päty
Odolnosť proti palivám

S1
O1 

(bez odolnosti
proti palivám)

Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho presiaknutie a absorpcia vody S2 O2

Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho
Odolnosť proti prieniku*
Profi lovaná podošva

S3 O3

Základné a dodatočné požiadavky na napr. obuv z PVC alebo PU

Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom SB 
200 joulov

OB 
Žiadne požiadavky

Dodatočné požiadavky:
Antistatická verzia
Absorpcia energie v oblasti päty
Odolnosť proti palivám
Odolnosť proti prieniku*
Profi lovaná podošva 

S5 O5

Výber príslušnej obuvi závisí od druhu ohrozenia. Pri všetkých druhoch obuvi môžu byť vyžadované dodatočné požiadavky (napr. požiadavky na 
tepelnú izoláciu alebo izoláciu proti chladu, odolnosť proti prieniku alebo elektrický prechodový odpor v ESD).
Takáto obuv sa musí potom náležitým spôsobom označiť.
Zásady testovania pre všetky základné aj dodatočné požiadavky sú špecifi kované v norme EN ISO 20344.

Údaje o veľkosti

Číslo tovarovej položky

Dátum výroby

Poštová adresa výrobcu

Údaje príslušnej európskej normy

Znak výrobcu

Typové označenie výrobcu

Symbol pre ochrannú funkciu

Označenie obuvi určenej na komerčné použitie

Jedna z nasledujúcich troch požiadaviek musí byť splnená a označená na obuvi.

Označ. Testované vlastnosti Skúšobné podmienky Koefi cient trenia

SRA Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s
roztokom laurylsulfátu sodného NaLS

Posuv päty dopredu
Posuv dopredu po rovnej ploche

Nie menej ako 0,28
Nie menej ako 0,32

SRB Protišmykové vlastnosti na
oceľovej podlahe s glycerínom

Posuv päty dopredu
Posuv dopredu po rovnej ploche

Nie menej ako 0,13
Nie menej ako 0,18

SRC Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc 
s roztokom laurylsulfátu sodného a na oceľovej podlahe s 
glycerínom

Týka sa všetkých skúšobných podmienok 
uvedených v bode a. a b.

Znak CE
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Bezpečnostná obuv
Normy · Označenia

Dodatočné požiadavky na špeciálne oblasti použitia so zodpovedajúcimi symbolmi (výňatok)

SYMBOL KRYTÉ RIZIKO EN ISO 20345 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Základná požiadavka

P Odolnosť proti prieniku*

A Antistatická obuv

E Schopnosť absorpcie energie v oblasti päty

HI Termoizolácia

CI Izolácia pred chladom

WRU Odolnosť zvršku obuvi proti presiaknutiu a absorpcii vody

HRO Vlastnosti podošvy pri styku s kontaktným teplom (+300 °C/min)

WR Vodotesnosť celej obuvi

M Ochrana predpriehlavku chodidla

FO Odolnosť proti oleju a benzínu

* Odolnosť proti prieniku
Pozor: Upozorňujeme, že odolnosť proti prieniku tejto obuvi bola stano-
vená v laboratóriu pomocou tupého testovacieho klinca s priemerom 
4,5 mm a pôsobením sily 1 100 N. Pri pôsobení vyšších síl alebo pri 
tenších klincoch sa zvyšuje riziko prieniku. V takýchto prípadoch je 
potrebné zohľadniť alternatívne preventívne opatrenia.
V obuvi OOPP sú v súčasnosti dostupné dva všeobecné typy vložiek na 
ochranu proti prieniku. Ide o kovové a nekovové materiály. Oba spĺňajú 
minimálne požiadavky na odolnosť proti prieniku podľa noriem vyzna-
čených na obuvi, ale každá z nich má odlišné dodatočné výhody alebo 
nevýhody, a to vrátane nasledujúcich:

Kovové – ich odolnosť je menej závislá od tvaru špicatého predmetu/ne-
bezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť). V dôsledku obmedze-
ní pri výrobe obuvi nie je možné pokryť celú plochu chodidla na obuvi.
Nekovové – môžu byť ľahšie, ohybnejšie a pokrývajú väčšiu plochu v 
porovnaní s kovovými, ale ich odolnosť proti prieniku je viac závislá od 
tvaru ostrého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, 
ostrosť).
Ďalšie informácie o type vložky do obuvi odolnej proti prieniku získate 
od výrobcu alebo dodávateľa pomocou údajov uvedených v informáci-
ách pre používateľa.

Spĺňa predpísané požiadavky Požiadavka môže byť splnená, ale nie je predpísaná
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Bezpečnostná obuv
 ESD

Elektrostatika
V priemyselnom prostredí zohráva veľmi dôležitú úlohu 
regulácia nežiaduceho elektrostatického náboja. Čoraz viac 
pracovníkov prichádza do styku s elektrostaticky citlivými 
procesmi alebo s elektrostaticky citlivými materiálmi či 
predmetmi. Na všetkých týchto pracoviskách je často nevy-
hnutné používať bezpečnostnú obuv ako súčasť systému na 
odvádzanie elektrostatického náboja.

Bez ohľadu na rôzne metódy merania aj naďalej platí pre-
chodový odpor v rozsahu od 100 kiloohmov (1,0 x 10⁵ Ohm) 
a 35 megaohmov (3,5 x 10⁷ Ohm), aby boli splnené všetky 
relevantné normy (napr. EN ISO 20345, EN 61340).

Všetky takto certifi kované výrobky v tomto katalógu sú 
označené symbolom ESD.

Tieto výrobky sú zároveň vhodné aj v súlade so špeci-
fi káciou pre vybíjaciu obuv v technickom predpise pre 
nebezpečné látky (TRGS) 727 „Eliminácia nebezpečenstva 
vznietenia elektrostatickými výbojmi“.

Nízky odpor 
(vodivá obuv)

Prechodový odpor

Vysoký odpor 
(izolujúca obuv)Antistatická obuv podľa EN ISO 20345

ESD podľa EN 61340-5-1

Vybíjacia obuv proti elektrostatickému náboju 
podľa EN 61340-4-3

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω
(od 100 kiloohmov do 100 megaohmov)

R = elektrický odpor

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (od 100 kiloohmov do 1 gigaohmu) 

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)R < 1 × 10⁵ Ω (100 kiloohmov) R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 megaohmov)
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Systém rôznych šírok uvex
Systém rôznych šírok pre bezpečnostnú obuv ozna-
čuje ponuku modelov obuvi s rovnakou veľkosťou, 
ale odlišnou šírkou. Tieto rôzne šírky sa merajú na 
najširšom mieste chodidla. Pritom sa meria obvod 
chodidla v oblasti medzi prvým kĺbom palca a prvým 
kĺbom malíčka, prípadne sa môže zmerať šírka cho-
didla na tomto mieste (znázornenie na obrázku).

Rozdelenie veľkostí a prislúchajúcich rozmerov 
nájdete v nasledujúcej tabuľke 
(všetky rozmery sú v mm):

Aplikácia na určenie a výber veľkosti uvex
V prípade bezpečnostnej obuvi zohráva výber správnej veľ-
kosti obuvi mimoriadne dôležitú úlohu pri vnímaní ochrannej 
funkcie obuvi. Okrem toho dlhodobý komfort nosenia zaručí 
iba ergonomický tvar. Údaje o veľkosti sa však môžu v závis-
losti od výrobcu líšiť. Pomocou aplikácie na určenie a výber 
veľkosti uvex
je možné zistiť správnu veľkosť aj šírku obuvi značky uvex, 
aby ste počas pracovného dňa dosiahli dokonale pohodlné 
a príjemné nosenie.

Bezpečnostná obuv
 Systém rôznych šírok uvex

uvex Číslo 
tovarovej položky Šírka Označenie Rozsah 

veľkostí

XXXX.1 10

EN ISO 20345:2011 
S1 P alebo S3

V závislosti 
od modelu

XXXX.2 11 (štandard)

XXXX.3 12

XXXX.4 14

XXXX.7 10

EN ISO 20345:2011 
S1 alebo S2

XXXX.8 11 (štandard)

XXXX.9 12

XXXX.0 14

  V prípade otázok sa obráťte na zákaznícky servis spoloč-
nosti uvex na adrese uvex@uvex-safety.sk

Prvý kĺb malíčka

Anatomický obvod chodidla

Prvý kĺb palca

Veľkosť 
obuvi uvex

Dĺžka 
chodidla

Šírka 10 Šírka 11 (štandard) Šírka 12 Šírka 14

Obvod Obvod Obvod Obvod

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 221 227 233 245

37 232 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 230 236 242 254

39 247 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 239 245 251 263

41 262 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 248 254 260 272

43 277 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 257 263 269 281

45 292 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 266 272 278 290

47 307 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 275 281 287 299

49 322 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 284 290 296 308

51 337 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 293 299 305 317

V závislosti od dĺžky chodidla používateľa je možné 
z tabuľky zistiť potrebnú šírku. Rôzne šírky sú nasledujúcim 
spôsobom priradené k číslam tovarových položiek uvex:

Všetky údaje sú v mm
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Priekopnícka bezpečnostná obuv uvex 1 G2 prináša budúcnosť plnú energie. Moderná technológia 
polyuretánovej podrážky uvex i-PUREnrj rozloží energiu pri došliapnutí na celú podrážku a vráti ju 
späť k používateľovi, čím prináša úplne novú úroveň tlmenia a stability. Každý pracovný deň plní 
energie v oveľa vyššom komforte a s oveľa menej unavenými nohami. 

•  o 100 % vyššia absorpcia energie, ako predpisuje norma EN ISO 20345.
• 66 % spätné získavanie energie na päte.*
• 59 % spätné získavanie energie v prednej oblasti chodidla.*
•  o 29 % účinnejšie tlmenie po prejdení 1 000 km v porovnaní so štandardnými polyuretánovými 

podrážkami.*
•  o 21 % nižšie vnímaný pocit únavy po pracovnom dni v porovnaní so štandardnými 

 polyuretánovými podrážkami.

Nová obuv uvex 1 G2. 
Tlmí. Stabilizuje. Vracia späť energiu.

* Skúšobná správa č. L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

Ďalšie informácie sú 
uvedené na adrese 
www.uvex-safety.com/
uvex1G2

Science. Not fi ction — uvex i-PUREnrj
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 G2 Perforovaná poltopánka S1 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 68467 68468 68469 68460 68497 68498 68499 68490
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková pár pár pár pár pár pár pár pár
jednotka

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká bezpečnostná poltopánka s perforovaným (S1), 

resp. uzatvoreným zvrškom (S2)
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym 

 zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
• moderná technológia podrážky uvex i-PUREnrj s najlepšími tlmiacimi 

vlastnosťami v prednej časti chodidla a na päte, dobré spätné odo-
vzdanie nášľapnej energie (rebound) po celej ploche medzipodrážky a 
optimálna stabilita vďaka penovej výstuhe päty

• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-
ohmov

• nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kom-
paktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

• podošva s ergonomickým tvarom využíva najnovšie biomechanické 
poznatky a skladá sa z dvojvrstvového polyuretánu uvex i-PUREnrj s 
veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, vďaka profilovej štruktúre 
je veľmi vhodná na použitie na priemyselných podlahách

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho 

mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov. Pri 
poltopánke S1 je zvršok perforovaný, model S2 má hydrofóbny povrch

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla

• jazyk (poltopánka S1), resp. uzatvorený jazyk (poltopánka S2) a man-
žeta s mäkkou výstelkou

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

68467
68468
68469
68460

68497
68498
68499
68490
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Video
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Teraz k dispozícii aj ako pracovná obuv na strane 359.

Víťazní pracanti – uvex 1 sport

Športový charakter.
Športový dizajn v kombinácii s dômyselnou 
funkčnosťou: Model uvex 1 sport si vás získa 
svojím mladistvým, moderným vzhľadom, ako 
aj prvotriednym komfortom nosenia. Za ten 
vďačí nízkej hmotnosti, špičkovým materiálom 
s optimálnou reguláciou klímy a ergonomicky 
tvarovanej podošve. 

uvex 1 sport – váš ideálny partner v práci aj na 
bežné nosenie.

Priedušný variant.
Priedušný zvršok zo sieťovaného materiálu 
zvršku zaručí optimálnu reguláciu klímy v obuvi. 
Športový vzhľad modelu uvex 1 sport zvýši 
používateľský komfort pri nosení bezpečnost-
nej obuvi.

Ľahká verzia. 
Ergonomický tvar.
Podrážka uvex 1 sport
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-

hustotného polyuretánu na nenáročné oblasti 
použitia

• vynikajúci komfort pri chôdzi
• univerzálne použitie na takmer všetkých 

podkladoch
• veľmi dobré protišmykové vlastnosti (SRC)
• odolnosť proti oteru
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému 

odporu < 35 megaohmov
• bez obsahu látok narúšajúcich priľnavosť 

lakov

Webová stránka

Designed 
 for Individuals



356

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 sport Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65971 65972 65973 65974 65977 65978 65979 65970
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 1 sport Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65991 65992 65993 65994 65997 65998 65999 65990
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1 

a S1 P
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky 
(iba poltopánka S1 P)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materi-

álu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65977
65978
65979
65970

65971
65972
65973
65974

65997
65998
65999
65990

65991
65992
65993
65994
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 sport Poltopánka S3 SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65961 65962 65963 65964 65987 65988 65989 65980
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 1 sport Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65941 65942 65943 65944 65947 65948 65949 65940
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku textil textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1, 

S1 P a S3
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky 
(iba poltopánka S1 P a S3)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materi-

álu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65961
65962
65963
65964 65987

65988
65989
65980

65941
65942
65943
65944

65947
65948
65949
65940
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 sport Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 65901 65902 65903 65904 65921 65922 65923 65924
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku textil mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Poltopánka S1 P SRC/S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka 

S1 P a S3
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, 

anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materi-

álu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 sport NC Poltopánka O1 FO SRC Poltopánka O1 FO SRC
Č. pol. 65937 65938 65939 65957 65958 65959
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Materiál zvršku textil textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 sport NC

uvex 1 sport NC · Poltopánka O1 FO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná pracovná poltopánka O1 bez 

ochranného krytu špičky
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materi-

álu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65937
65938
65939

65957
65958
65959
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uvex 1 – nová definícia výkonu

Ergonomická odľahčená kon-
štrukcia. Menší pocit únavy.

Vynechať zbytočné, ale nič 
nezanedbať. Nižšia hmotnosť 
znižuje telesné zaťaženie, a tým aj 
nadmernú únavu a riziko porane-
nia. To sa dosahuje dômyselným 
princípom odľahčenej konštruk-
cie bezpečnostnej obuvi uvex 1. 
Pocítite to dennodenne. Najľahšia 
obuv uvex vo svojej triede, o 
cca 100 g ľahšia ako najpredáva-
nejší model uvex motion style.

100 % účinnejšie tlmenie 
 nárazov. Pocit pohodlia3.

Viacvrstvový tlmiaci systém 
modelu uvex 1 pozostávajúci z 
dvojvrstvovej PU podrážky uvex 1 
a komfortnej stielky s optimálnym 
tlmením nárazov v oblasti päty a 
prednej časti chodidla je šetrný k 
vašej pohybovej sústave. Absorp-
cia energie pod pätou je takmer o 
100 % vyššia, ako požaduje norma 
EN ISO 20345. Tomu hovoríme 
dokonalý komfort pri chôdzi.

Vynikajúca ohybnosť.
Dokonalý komfort pri chôdzi.

Ergonomická konštrukcia podošvy 
podporuje prirodzene plynulý 
pohyb a ohybnosť chodidla.

Vysoká stabilita.
Spoľahlivá opora a bezpečnosť.

Dokonalá stabilita v stoji aj pri 
chôdzi je rozhodujúca pre bez-
pečnosť práce. Zvonka viditeľná 
výstuha päty integrovaná do 
podrážky poskytuje stabilitu, dob-
ré vedenie a dodatočnú ochra-
nu.  Variant „x-tended support“ 
poskytuje ešte účinnejšiu ochranu 
pred vyvrtnutím členka a nárazmi. 
Oba varianty podrážky bezpečne 
obopínajú chodidlo bez toho, aby 
obmedzili jeho ohybnosť.

Dizajn sáry uvex monoskin.
Pohodlný tvar bez nadmerného 
tlaku.

Úplne nekovová sára uvex 
monoskin z najmodernejších mik-
rovlákien poskytuje vďaka takmer 
úplne bezšvovému spracovaniu 
dokonalý komfort nosenia bez 
tlakových bodov pri dlhšom státí.

Zdokonalený tvar v oblasti kĺbov 
na optimálnu torziu a vysokú 
ohybnosť

Kĺbová vložka na 
bezpečné stúpanie 
po rebríku

Samočistiaci, optimálny protišmy-
kový profi l (označenie SRC)

Otočný bod uľahčuje 
otáčanie v stoji

Vložky TPU mimoriadne odolné proti oderu 
umožňujú bezpečné našľapovanie a pohyb 
chodidla a pomáhajú eliminovať úrazy

1
2
3
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* V minulosti pod názvom BGR 191** Pri vybraných modeloch     

Anatomický tvar.
Na optimálny komfort nosenia.

• fl exibilný systém s viacerými 
šírkami v rozsahu 10 – 14** zaručí 
dokonalú oporu pri nosení

• individuálne prispôsobiteľný rých-
loupínací systém (IAS)** umožňuje 
individuálne prispôsobenie

• anatomicky tvarovaný, nekovový 
ochranný kryt špičky zaručuje 
dokonalú bezpečnosť

• pri modeloch uvex 1 vo veľkos-
tiach 35 až 40 bolo použité špeci-
álne dámske anatomické kopyto

Štandard uvex climazone.
Pocit pohodlia s dokonalou klímou.

Veľkoplošné perforácie, vyso-
kopriedušný materiál zvršku 
a podšívka z vymedzovacej 
sieťoviny, ako aj komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti 
zabraňujú hromadeniu tepla a 
zmierňujú nepríjemné potenie.

100 % bez 
obsahu kovov

Ortopedické riešenia 
podľa DGUV 112-191* 
a ÖNORM Z1259

Bezpečnostná obuv uvex 1 poskytuje ochranu a 
podporuje chôdzu aj prirodzený pohyb ľudského 
tela. Na základe najnovších vedeckých poznat-
kov z oblasti fyziológie a inovatívnych technoló-
gií sa zmierňuje zaťaženie pohybového aparátu 
počas práce a zvyšuje sa celkový komfort 
používateľa.

14121110
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Sandále uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85427 85428 85429 85420
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Perforovaná poltopánka uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85437 85438 85439 85430
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. 

 bezpečnostná poltopánka s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne pri-

spôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandard-
né šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 
dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným perforovaným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Poltopánka uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 85447 85448 85449 85440
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 85457 85458 85459 85450
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, 

resp.  vysoká obuv
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená 

zo  syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 
dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-

velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Perforovaná poltopánka S1 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 65657 65658 65659 65667 65668 65669
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká, všestranná a perforovaná bezpečnostná poltopánka 

S1, resp. uzatvorená bezpečnostná poltopánka S2
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia  

lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický 
tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, 

anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s 
perforáciou (model S1)

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

65657
65658
65659

65667
65668
65669
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol. 85467 85468 85469 85477 85478 85479
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vy-

soká obuv s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, 

anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85467
85468
85469

85477 
85478
85479
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Sandále uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85307 85308 85309
Šírka 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár

Poltopánka uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 85347 85348 85349 85340
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bez-

pečnostná poltopánka S2
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s 
perforáciou (sandále)

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandále), resp. na uzatvorenom 
jazyku a manžete (poltopánka)

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Perforovaná poltopánka uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85317 85318 85319 85310
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Perforovaná vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85327 85328 85329 85320
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vy-

soká obuv s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Sandále S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65507 65508 65509 65500 65567 65568 65569 65560
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

 uvex 1 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol. 65537 65538 65539 65530
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC · 
Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bez-

pečnostná poltopánka a vysoká obuv S1 s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne pri-

spôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandard-
né šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 
dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlh-
kosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Poltopánka uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 65577 65578 65579 65570
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 65547 65548 65549 65540
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, 

resp.  vysoká obuv
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 
dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-

velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlh-

kosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 x-tended support Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 85127 85128 85129 85117 85118 85119
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 s perforo-

vaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, 

anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami
• stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne 

tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti 
vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 x-tended support Perforovaná poltopánka S1 P SRC Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 85141 85142 85143 85191 85192 85193
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 P s perfo-

rovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka peno-

vému polyuretánovému krytu špičky
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

• stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne 
tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti 
vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu

• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 
predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

 uvex 1 x-tended support Sandále S1 P SRC Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 85361 85362 85363 85161 85162 85163 85171 85172 85173
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Sandále S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné 

sandále S1 P, resp. bezpečnostná poltopánka 
a vysoká obuv S3

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-
nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-

cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• stredové a bočné vystuženie chodidla pro-
stredníctvom špeciálne tvarovaného bočného 
rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana 
proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako 
aj ochrana proti nárazu (poltopánka a vysoká 
obuv)

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvi-

nutým anatomickým kopytám, ako aj prieduš-
ným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou (sandále), resp. uzatvoreným 
jazykom a manžetou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandá-
le), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-
skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

 uvex 1 x-tended support Perforovaná poltopánka S1 P SRC Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 65681 65682 65683 65671 65672 65673
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná 

poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom, 
resp. bezpečnostná poltopánka S3

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-
nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• stredové a bočné vystuženie chodidla pro-
stredníctvom špeciálne tvarovaného bočného 
rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana 
proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako 
aj ochrana proti nárazu 

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi s perforáciou (model S1 P), resp. 
hydrofóbnym povrchom (model S3)

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-

skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

65671
65672
65673

65681
65682
65683
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 ladies Sandále S1 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 85607 85608 85627 85628
Šírka 10 11 10 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Sandále S1 SRC · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné 

sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka S2
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 

neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-

cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti: 
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi s perforáciou (sandále)

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandá-
le), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete 
(poltopánka)

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

Všetky ostatné modely radu uvex 1 sú dostupné aj v dámskej verzii (od veľkosti 35).
Opisy produktov sú uvedené na str. 353 až 377. 

85607
85608

85627
85628
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 ladies Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol. 85617 85618 85647 85648
Šírka 10 11 10 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná 

poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforo-
vaným zvrškom

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 
pretože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85617
85618

85647
85648
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 85521 85522 85523 85524
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná obuv S3
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so 

zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej 

usne zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85521
85522
85523
85524
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 85551 85552 85553 85554
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká obuv S3
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so 

zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej 

usne zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85551 
85552
85553
85554
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uvex 1 business – to najlepšie z oboch svetov

Dokonalé do kancelárie aj továrenskej haly. 
Z pracovnej porady priamo do výroby? Spoločnosť uvex spája klasické modely 
zo sveta módy – derby poltopánka, členkové topánky typu desert a čižmy chel-
sea do nového produktového radu bezpečnostnej obuvi. Bezpečnostná obuv 
uvex 1 business si dokáže poradiť so všetkým – štýlová a bezpečná zároveň! Jej 
atraktívny vzhľad dokonale ladí s elegantným a nenúteným štýlom biznismena, 
nový tvar ochrannej kovovej špičky zároveň poskytne dostatok priestoru aj maxi-
málnu ochranu pre prsty na nohách. Navyše vás každý model príjemne prekvapí 
prvotriednym komfortom nosenia. Od rána až do večera.

Dokonalý používateľský komfort
Výnimočne ľahká bezpečnostná obuv s 
moderným biznis vzhľadom sú dostupné vo 
variantoch S2 a S3 – v štýlovej modrej alebo 
sivej farbe.

Osvedčená bezpečnosť
Extra široká oceľová špička, bezkovová vložka 
odolná proti prieniku, ako aj protišmyková 
podrážka, ktorá takmer o 100 % presahuje 
požiadavky normy v oblasti tlmenia otrasov, 
poskytujú optimálnu ochranu.

Priedušné materiály
Vysokopriedušné materiály bez obsahu chró-
mu a pohodlná antistatická stielka spoločne 
vytvoria príjemnú klímu pre chodidlá – a to aj 
pri dlhšom používaní.

Príjemný pocit pri nosení
Inovatívny mikrovelúrový materiál s mäkkou vy-
pchávkou a vložka do topánky s dodatočným 
tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla 
zaručujú uvoľnený pocit pri nosení.

* V minulosti pod názvom BGR 191   

Ortopedické 
riešenia podľa 
DGUV 112-191* a 
ÖNORM Z1259

Ďalšie informácie sú 
uvedené na stránke 
www.uvex-safety.com/
uvex1business
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

 uvex 1 business Poltopánka S2 SRC Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 84697 84698 84699 84281 84282 84283
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 business

 uvex 1 business · Poltopánka S2 SRC · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderné, mimoriadne ľahké a flexibilné 

pracovné poltopánky S2 a S3 – bezpečné, 
štýlové, dokonale pohodlné – s moderným 
biznis vzhľadom

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• robustná, výnimočne široká oceľová špička 

na dokonalé pohodlie pri nosení
• ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretá-

nu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnos-
ťami

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy 
a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky 
(variant S3)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi

• z najmodernejšieho mikrovelúrového mate-
riálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

84281
84282
84283

84697 
84698
84699



381

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

 uvex 1 business Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC Naťahovacie čižmy S3 SRC
Č. pol. 84271 84272 84273 84261 84262 84263
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 business 

 uvex 1 business · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC · Naťahovacie čižmy S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderné, mimoriadne ľahká a flexibilná vyso-

ká šnurovacia obuv, resp. naťahovacie čižmy 
S3 – bezpečné, štýlové, dokonale pohodlné 
– s moderným biznis vzhľadom

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• robustná, výnimočne široká oceľová špička 

na dokonalé pohodlie pri nosení
• ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretá-

nu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnos-
ťami

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi 

• z najmodernejšieho mikrovelúrového mate-
riálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku (vysoká šnurovacia obuv)

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

84261
84262
84263

84271
84272 
84273
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uvex business casual
Dokonalý vzhľad – špičková ochrana

Optimálny klimatický komfort
Priedušná textilná podšívka a 
zvršková useň zaručia dobrú 
cirkuláciu vzduchu a odvádzanie 
tepla.
Komfortná priedušná stielka bude 
po celý deň optimálne absorbovať 
vlhkosť a cez noc znova vyschne.

Komfortný ergonomický tvar
Nové anatomické kopyto posky-
tuje dokonalú stabilitu chodidla a 
viac priestoru na prsty na nohách.

9510
Kvalitná zvršková useň z mäkučkej 
kože a vysokokvalitné funkčné 
textílie zvýrazňujú moderný cha-
rakter a doprajú vašim chodidlám 
dokonalé pohodlie pri nosení.

9511
Kombinácia najjemnejšej, zama-
tovo hladkej a semišovej usne s 
textilnými prvkami a vysokokvalit-
nými funkčnými textíliami vytvárajú 
ležérne elegantný vzhľad a do-
prajú vašim chodidlám dokonalé 
pohodlie.

Optimálne tlmenie otrasov
Ľahká podošva z 2-hustotného 
polyuretánu a priepustná, vybera-
teľná pohodlná stielka s tlmením 
v oblasti päty a prednej časti 
chodidla poskytujú vyšší komfort 
pri chôdzi bez pocitu únavy.

Bezpečnosť pri každom kroku
Ergonomický tvar podrážky a 
označenie SRC zaručujú špičkové 
protišmykové vlastnosti na hlad-
kých podlahách.

Podošva z PU
• ergonomicky tvarovaná vzorka
• výnimočne ohybná, vynikajúce tlmenie otrasov
• veľmi nízka hmotnosť vďaka jedinečnému 

systému podrážky z PU
• medzivrstvový systém s podošvou odolnou 

proti oderu a prerezaniu
• citeľne účinnejšie protišmykové vlastnosti
• samočistiaca vzorka podošvy
• odolnosť proti oleju a benzínu
• nezanechávajú šmuhy
• krátkodobá odolnosť proti teplote do cca +120 °C

Od klasickej elegancie až po športovú ležérnosť: Vďaka radu bezpečnostnej obuvi uvex 
business casual sa už nemusíte rozhodovať medzi viacerými typmi obuvi – v kancelárii 
aj vo výrobnej hale budete celý deň dokonale elegantní aj bezchybne chránení. 

9512 
Zvršková useň z mäkučkej kože s 
nadčasovo elegantnou perforá-
ciou zvrška, ako aj vysokokvalitné 
funkčné textílie im dodávajú 
elegantný štýl a doprajú vašim 
chodidlám dokonalé pohodlie.
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex business casual · Poltopánka S1 SRC a S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké bezpečnostné poltopánky S1 a S1 P na nosenie v kancelárii od 

klasickej elegancie až po športovú ležérnosť
• derby strih s krídlovou špičkou a lýrovou perforáciou (95122 a 95128)
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• robustná, oceľová ochranná špička 
• oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku (S1 P modely 95102, 

95112 a 95122)
• samočistiaca ľahká podošva z DUO polyuretánu s najlepšou odolnos-
ťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmy-
kovými vlastnosťami 

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: textilná 

podšívka absorbujúca vlhkosť, priedušná zvršková useň a komfortná 
priedušná stielka so systémom odvádzania vlhkosti

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka s účinnejším tlmením 
 otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

uvex business casual Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 95102 95108
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku koža
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 38 až 48 38 až 48
Objednávková jednotka pár pár

uvex business casual Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 95122 95128
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku koža
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 38 až 48 38 až 48
Objednávková jednotka pár pár

uvex business casual Poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 95112
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku koža, semiš
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 38 až 48
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
uvex business casual

95102
95108

95112

95122
95128
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uvex office Poltopánka S1 P SRA
Č. pol. 95422
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Materiál zvršku koža
Materiál podšívky syntetická podšívka
Veľkosť 38 až 47
Objednávková jednotka pár

uvex office Poltopánka S1 SRA Poltopánka S1 SRA
Č. pol. 95419 95414
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiál zvršku koža koža
Materiál podšívky syntetická podšívka syntetická podšívka
Veľkosť 38 až 47 38 až 47
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex office

uvex office · Poltopánka S1 SRA
Všeobecné vlastnosti:
• kancelárska poltopánka v klasickom anglickom štýle v triede S1, „buda-

peštiansky“ tvar s krídlovou špičkou

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov (iba 95414)
• podošva z nitrilkaučuku krátkodobo odolná proti teplote až do 300 °C 
• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-

lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• ergonomický tvar
• ideálna klíma pre chodidlo vďaka priedušnej podšívke a hladkej, prírod-

nej zvrškovej usni s plným lícom
• mäkko vystlaná manžeta
• komfortná stielka

Oblasti použitia: 
• nenáročné oblasti použitia

uvex office · Poltopánka S1 P SRA
Všeobecné vlastnosti:
• kancelárska poltopánka v klasickom anglickom štýle v triede S1 P, 

„budapeštiansky“ tvar s krídlovou špičkou

Ochranné prvky:
• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná 

proti prieniku (pri modeli S1 P), oceľová ochranná špička a stabilizujúca 
uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• ergonomický tvar
• ideálna klíma pre chodidlo vďaka priedušnej podšívke a hladkej, prírod-

nej zvrškovej usni s plným lícom
• mäkko vystlaná manžeta
• polyuretánová podošva s tlmením nárazov 
• komfortná stielka

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

uvex offi  ce · 
Podošva z nitrilkaučuku

• excelentný komfort pri chôdzi
• protišmykové vlastnosti
• odolnosť proti oteru
• vysoká odolnosť proti porezaniu
• krátkodobá odolnosť podošvy až 

do teploty +300 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti olej a benzínu
• vysoká odolnosť proti kyselinám 

a lúhom

uvex offi  ce · 
Podošva z polyuretánu

• excelentný komfort pri chôdzi
• protišmykové vlastnosti
• odolnosť proti oteru
• krátkodobá odolnosť podošvy až 

do teploty +120 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti oleju a benzínu
• s oceľovou medzipodrážkou

95419

95414
95422
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uvex motorsport Poltopánka S1 SRA
Č. pol. 94969 94979
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiál zvršku useň napa a semiš useň napa

textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 36 až 48 36 až 48
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex motorsport

uvex motorsport Poltopánka S1 SRA
Všeobecné vlastnosti:
• moderné bezpečnostné poltopánky v S1 s dizajnom z prostredia auto-

mobilového športu
• ohybná protišmyková gumená podošva odolná voči oderu

Ochranné prvky:
• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-

lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• textilná podšívka, zvršková useň napa a vyberateľná komfortná stielka 

so systémom odvádzania vlhkosti umožňujú optimálnu klímu pre cho-
didlá podľa uvex climazone

• veľmi dlhá oblasť šnurovania poskytuje vynikajúcu prispôsobiteľnosť 
individuálnemu tvaru chodidla

• optimálne tlmenie v oblasti päty prostredníctvom gélového tlmiaceho 
systému uvex hydroflex® GEL a vnútorného klinu na päte, ktorý absor-
buje otrasy

• mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

Podošva uvex motorsport

• podošva z nitrilkaučuku
• excelentný komfort pri chôdzi
• protišmykové vlastnosti
• odolnosť proti oteru
• vysoká odolnosť proti porezaniu
• krátkodobá odolnosť podošvy až do 

teploty +180 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti oleju a benzínu
• vysoká odolnosť proti kyselinám a lúhom

94979

94969
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uvex motion style Sandále S1 P SRC Sandále S1 SRC
Č. pol. 69752 69758
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku najmodernejší mikrovelúrový materiál najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 36 až 50 36 až 48
Objednávková pár pár
jednotka

uvex motion style Poltopánka S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol. 69788 69798
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku najmodernejší mikrovelúrový materiál najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 36 až 50 36 až 50
Objednávková pár pár
jednotka

Bezpečnostná obuv
uvex motion style

uvex motion style · Poltopánka S2 SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv so športovým 

dizajnom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-
lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 

priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti 

• z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu
• príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo 

vrchnej časti sáry a na uzatvorenom jazyku
• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie 

otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

uvex motion style ·
Sandále S1 P SRC/S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké bezpečnostné sandále S1 P a S1 so športovým dizajnom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľné na chodidlo vďaka dvojitému suchému zipsu

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-
lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 
predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (sandále S1 P)

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 

priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná 
stielka so systémom odvádzania vlhkosti 

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo 
vrchnej časti sáry a na jazyku

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie 
otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

69752
69758

69788

69798
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uvex motion style Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol. 69678
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 36 až 48
Objednávková jednotka pár

uvex motion style Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 69988 69898
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku najmodernejší mikrovelúrový materiál najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 36 až 50 36 až 50
Objednávková pár pár
jednotka

Bezpečnostná obuv
uvex motion style

uvex motion style · Perforovaná vysoká 
šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná vysoká obuv S1 s perforovaným zvrškom v špor-

tovom dizajne
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-
lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 

priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná 
stielka so systémom odvádzania vlhkosti 

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo 
vrchnej časti sáry a na jazyku

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie 
otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

uvex motion style · 
Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom v športo-

vom dizajne
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zais-

tením

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-
lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 

priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná 
stielka so systémom odvádzania vlhkosti 

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo 
vrchnej časti sáry a na jazyku

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie 
otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

69988

69898

69678
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388 1 Údaje z merania sa vzťahujú na perforovanú poltopánku, veľ. 42.

Jednotka vo všetkých oblastiach
Inovatívny rad bezpečnostnej obuvi uvex 2 s triedou ochrany 
S3, S2 a S1 P sa nezľakne žiadnej výzvy: 
Optimálne tlmenie otrasov, ergonomický tvar, nízka hmotnosť 
a najlepšie klimatické vlastnosti zaisťujú maximálny výkon pri 
každodennej práci a defi nujú nové štandardy pre bezpeč-
nostnú obuv.

Nová defi nícia ľahkosti 
Rad uvex 2 patrí medzi najľahšiu 
bezpečnostnú obuv triedy S3, S2 
a S1 P pre náročné oblasti použitia 
v porovnateľnej ponuke OOPP. 1

1 Komfortná stielka
2 Medzipodrážka z PU
3  Podošva z PU alebo 

gumy

Energeticky úsporné a mimoriadne 
ľahké. Znižujú mieru únavy.

Tlmenie nárazov pre profesionálov.
Odľahčenie pri každom kroku.

Spoľahlivá stabilita. 
S maximálnou voľnosťou pohybu.

Pohodlný tvar bez nadmerného 
tlaku. Vďaka dizajnu sáry uvex 
monoskin.

Anatomický tvar.
Na optimálny komfort nosenia.

Komfort pri chôdzi s dokonalou 
klímou. Vysoká priedušnosť vďaka 
uvex climazone.

100 % prekonáva všetky normy 
Vďaka absorpcii energie v oblasti 
päty až do 40 joulov zníži bez-
pečnostná obuv uvex 2 celkové 
zaťaženie tela pri chôdzi. 

Viacvrstvový tlmiaci systém uvex 
2 a antistatická komfortná stielka 
s tlmením v oblasti päty a prednej 
časti chodidla chráni pohybovú 
sústavu na tvrdých a ťažko prie-
chodných podkladoch.

Aj napriek použitiu medzipodrážky 
odolnej proti prieniku (S3, S1 P) 
dokáže päta topánky absorbovať 
až o cca 100 % viac energie, ako 
požaduje norma EN ISO 20345. 

Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2
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Dokonalá ohybnosť 
Neobmedzená voľnosť pohybu, dokonca aj pri kľačaní, vďaka fl exibilnej 
nekovovej medzipodrážke odolnej proti prieniku.
Rýchly šnurovací systém uvex zaručuje pri poltopánkach individuálne 
prispôsobenie chodidlu a stabilitu2. 

Vysoká stabilita 
Priamo striekaný kryt špičky z PU spoľahlivo ochráni sáru pred 
opotrebovaním pri kľačaní počas práce. Zvonka viditeľná výstuha päty 
integrovaná do podrážky poskytuje stabilitu, dobré vedenie a dodatočnú 
ochranu – bez toho, aby obmedzila komfort nosenia.

2  Výbava závisí od konkrétneho modelu. Voliteľne sa môžu používať aj pribalené štandardné šnúrky na zaväzovanie.

Webová stránka Video

**
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uvex 2
GTX VIBRAM® 100 % vodotesné. 100 % komfort.

GORE-TEX® Výnimočne komfortná obuv 2

• dokonale vodotesná a veľmi priedušná
• bez izolácie na najúčinnejšie odvádzanie tepla 
• suchá a pohodlná aj pri vysokých teplotách 

alebo intenzívnej fyzickej aktivite

1 Gumená podrážka VIBRAM® môže obsahovať látky narúšajúce priľnavosť lakov VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W.L. Gore & Associates.

Gumená zmes vyvinutá exkluzívne pre spoločnosť uvex 
je optimalizovaná na stredne náročné oblasti použitia 
v náročných terénnych podmienkach a popri základ-
ných vlastnostiach podrážky PU/PU uvex 2 disponuje 
aj ďalšími funkciami:

uvex 2 - Gumená podrážka 1
VIBRAM® – inšpirovaná turistikou

1  ľahká ako podrážka z PU

2   krátkodobá odolnosť proti teplu až 
do +300 °C (označenie HRO)

3  vysoká odolnosť proti prerezaniu

4   tepelná izolácia (označenie HI, 
testované pri teplote +150 °C)

5   vyššia účinnosť pri nízkych teplo-
tách a protišmykové vlastnosti

6   účinnejšia odolnosť proti chemi-
káliám v porovnaní s podrážkami 
z PU

7   s možnosťou ortopedického pri-
spôsobenia podľa smernice DGUV 
112-191 a normy ÖNORM Z1259

Ochranná pletenina

Materiál zvršku

Vnútorná podšívka

Membrána GORE-TEX®

5

7

6

1

2

3

4

Ochranná pletenitenieneninananana

Materiál zvrškuku

Vnútorná poddšívkšívkšívkšív aaaa

Membrána GORORORORE-TEE-TEE-TEE-TEXXXXX®®®®®XXXX
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uvex 2 GTX Vibram® Poltopánka S3 WR HI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI HRO SRC Poltopánka S3 WR HI HRO SRC
Č. pol. 65261 65262 65263 65271 65272 65273 65331 65332 65333
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky laminát GORE-TEX® laminát GORE-TEX® laminát GORE-TEX®

Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2

uvex 2 GTX VIBRAM® · Poltopánka S3 WR HI HRO SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI HRO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahká a ohybná, vodotesná bezpečnostná 

poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3 WR
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (6526x)

• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení 
(6533x)

Ochranné prvky:
• 100 % vodotesnosť vďaka materiálu 

 GORE-TEX® (označenie WR)
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým 
tlmením nárazov a účinnej protišmykovej 
gumenej podošvy VIBRAM®

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• priedušná, no zároveň vodotesná
• vďaka materiálom značky GORE-TEX® výni-

močný komfort nosenia, ku ktorému prispieva 
novovyvinuté anatomické kopyto, ako aj 
priedušné materiály optimalizujúce klímu 
chodidla

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM®

pri nízkych teplotách 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-

skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

65261
65262
65263

65271
65272
65273

65331
65332
65333
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 VIBRAM® Poltopánka S3 HI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC
Č. pol. 65221 65222 65223 65224 65231 65232 65233 65234
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 VIBRAM® Poltopánka S2 HI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 HI HRO SRC
Č. pol. 65227 65228 65229 65220 65237 65238 65239 65230
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2

uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké a ohybné bezpečnostné poltopánky, 

resp. vysoká obuv triedy S2 a S3
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov 
a účinnej protišmykovej gumenej podošvy 
VIBRAM®

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a 
normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (pri 
modeloch S3)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku 
tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-
skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

65227
65228
65229
65220

65221
65222
65223
65224

65237
65238
65239
65230

65231
65232
65233
65234
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uvex 2 VIBRAM® Poltopánka S3 HI HRO SRC Vysoká zimná obuv S3 HI HRO SRC
Č. pol. 65311 65312 65313 65303
Šírka 10 11 12 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny teplá podšívka
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Zimná vysoká obuv S3 CI HI HRO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, 

resp. zimná vysoká obuv triedy S3 (dostupná 
iba so šírkou 12)

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-
nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení 
(poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov 
a účinnej protišmykovej gumenej podošvy 
VIBRAM®

• štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (ozna-
čenie CI podľa EN ISO 20345, iba zimná 
vysoká obuv)

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku 
tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-
skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

6530365311
65312
65313
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 VIBRAM® Sandále S1 P HRO SRC Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC
Č. pol. 65201 65202 65203 65204 65211 65212 65213 65214
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 VIBRAM® · Sandále S1 P HRO SRC · Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahké a ohybné bezpečnostné sandále, resp. 

perforovaná bezpečnostná poltopánka S1 P
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky 
(sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná 
elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, 
štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým 
tlmením nárazov a účinnej protišmykovej 
gumenej podošvy VIBRAM®

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvi-

nutým anatomickým kopytám, ako aj prieduš-
ným perforovaným materiálom optimalizujú-
cim klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM®

pri nízkych teplotách 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-

skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2

65201
65202
65203
65204

65211
65212
65213
65214
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uvex 2 VIBRAM® Poltopánka S3 HI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC
Č. pol. 65281 65282 65283 65284 65291 65292 65293 65294
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, 

resp. vysoká obuv triedy S3
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým 
tlmením nárazov a účinnej protišmykovej 
gumenej podošvy VIBRAM®

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM®

pri nízkych teplotách 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-

skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

65281
65282
65283
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65291
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65293
65294
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Podrážka uvex 2 PU/PU 
Dokonalá istota pri každom kroku

Stabilná outdoorová podrážka uvex 2 PU/PU s dokonalým tlmením nárazov 
zaručí pevný krok aj postoj počas celého pracovného dňa. 

Vložky TPU odolné proti oderu na bezpečné našľapovanie 
a pohyb pomáhajú predchádzať pracovným úrazom.

Odolnosť proti oleju a benzínu. 
Krátkodobá odolnosť proti teplotám do +120 °C.

S možnosťou ortopedického prispôsobenia podľa 
smernice DGUV 112-191 a normy ÖNORM Z1259.

Bez obsahu látok narúšajúcich priľnavosť lakov.

Optimalizovaná konštrukcia profilu v oblasti členka 
na stabilitu na rebríku.

Hrubé, samočistiace drážky v podrážke zaručia dokonalú priľnavosť 
pre náročné oblasti použitia na nerovných alebo znečistených 
podlahách (označenie SRC).

Spĺňa požiadavky ESD: Zvodový odpor < 35 megaohmov.

Protišmykové vlastnosti (SRC)
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 Poltopánka S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol. 65027 65028 65029 65020 65037 65038 65039 65030
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 65021 65022 65023 65024 65031 65032 65033 65034
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2

uvex 2 · Poltopánka S3 SRC/S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC/S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké a ohybné bezpečnostné poltopánky, 

resp. vysoká obuv triedy S2 a S3
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 

neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad 
ochrannou špičkou vďaka penovému polyu-
retánovému krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov

• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s hrubou, samočis-
tiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmyko-
vými vlastnosťami

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, 
neovplyvňuje ohybnosť topánky (modely S3)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 

priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku 
tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete 

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou 
dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

65021
65022
65023
65024

65027
65028
65029
65020

65031
65032
65033
65034

65037
65038
65039
65030
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 Sandále S1 P SRC Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 65001 65002 65003 65004 65011 65012 65013 65014
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 

uvex 2 · Sandále S1 P SRC · Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahké a ohybné bezpečnostné sandále, resp. 

perforovaná bezpečnostná poltopánka S1 P
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky 
(sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná 
elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, 
štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s hrubou, samočis-
tiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykový-
mi vlastnosťami

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvi-

nutým anatomickým kopytám, ako aj prieduš-
ným perforovaným materiálom optimalizujú-
cim klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla 

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-
skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014 
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 65081 65082 65083 65084 65091 65092 65093 65094
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2

uvex 2 · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, 

resp. vysoká obuv triedy S3
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad 
ochrannou špičkou vďaka penovému polyu-
retánovému krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s hrubou, samočis-
tiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmyko-
vými vlastnosťami

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiá-
lu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou 
dámskych anatomických kopýt 

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094
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uvex 2 xenova®  – Robustne pestrý sortiment 

Použitie v interiéri aj exteriéri
Vďaka rade bezpečnostnej obuvi 
uvex 2 xenova® budete vždy krá-
čať suverénne, pevne a komfortne. 
Či už v interiéri alebo exteriéri je 
rad topánok uvex 2 xenova® tou 
správnou voľbou pre strojárenstvo 
a výrobné technológie, spraco-
vanie kovov, energetiku (výroba, 

zásobovanie a distribúcia), 
komunálne prevádzky, strediská 
údržby diaľnic, železnice, dopravu 
a logistiku, letiská, remeslá, 
stavebníctvo, ako aj záhradníctvo 
a krajinotvorbu. uvex 2 xenova® 
– univerzál udávajúci trendy so 
širokým spektrom využitia.

Bezpečnosť bez použitia kovu
Systém uvex xenova® prináša 
optimálnu bezpečnosť prostred-
níctvom nekovového ochranného 
krytu špičky a voliteľnej nekovovej, 

ohybnej medzipodrážky odolnej 
proti prieniku – nepôsobí ako 
chladivý tepelný most, je ľahký a 
ohybný na trvalý komfort nosenia.

Všestranný pomocník
                             Univerzál

Komfortný a ľahký spoločník
Bezpečnostná obuv uvex 2 
xenova® nepozná kompromisy a 
je zameraná na vysoký komfort pri 
chôdzi. Dokonalé tlmenie, vysoká 

priedušnosť, nízka hmotnosť a 
vynikajúci tvar spoločne vytvárajú 
jedinečnú kombináciu technológií 
značky uvex. 

Úžasne bohatý sortiment
Prostredníctvom kvalitného 
čierneho mikrovelúru a hladkej 
usne ponúka rad uvex 2 xeno-
va® v rámci celého sortimentu 
ochranných tried S1, S1 P, S2 a S3 
skutočne bohatý sortiment štýlov 

s charakteristickými prvkami mod-
rej, zelenej a červenej farby.

Prehľad všetkých modelov radu 
uvex 2 xenova® je uvedený na 
strane 402.

Štandard uvex climazone
Vysokopriedušný materiál zvršku 
a podšívka z vymedzovacej 
sieťoviny, ako aj komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti 
zabránia hromadeniu tepla a 
zmiernia nepríjemné potenie. 

Systém rôznych šírok uvex s 3 
dostupnými šírkami a novovyvi-
nuté anatomické kopytá zaručia 
dokonalý ergonomický tvar.

Ľahká a robustná podrážka z 
dvojhustotného polyuretánu uvex 
s veľmi účinnými protišmykovými 
vlastnosťami (SRC) a viacvrstvo-
vým tlmením.

Ďalšie informácie sú 
uvedené na stránke 
www.uvex-safety.com/
uvex2xenova
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S1 95537
95538
95539

95597
95598
95599

95047
95048
95049

S1 P 95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

S1 95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059

S1 P 95581
95582
95583

S2 95577
95578
95579

95687
95688
95689

95087
95088
95089

S2 95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

S2 95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

S3 95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

S3 95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

402

uvex 2 xenova®

Prehľad modelov

uvex 2 xenova® s mikrovelúrovým materiálom zvršku

Sandále

Sandále

Perforovaná poltopánka

Perforovaná poltopánka 
so systémom Boa Fit

Poltopánka

uvex 2 xenova® s koženým materiálom zvršku

Poltopánka

Vysoká šnurovacia obuv

Poltopánka

Vysoká šnurovacia obuv
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Sandále S1 SRC Sandále S1 SRC Sandále S1 SRC
Č. pol. 95537 95538 95539 95597 95598 95599 95047 95048 95049
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Sandále S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké a moderné bezpečnostné sandále 

triedy S1
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy 
zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
 nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti 
sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95537
95538
95539

95047
95048
95049

95597
95598
95599
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Sandále S1 P SRC Sandále S1 P SRC Sandále S1 P SRC
Č. pol. 95531 95532 95533 95591 95592 95593 95041 95042 95043
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 xenova® · Sandále S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké a moderné bezpečnostné sandále 

triedy S1 P
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy 
zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti 
sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

95531
95532
95533

95041
95042
95043

95591
95592
95593
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 95547 95548 95549 95607 95608 95609 95057 95058 95059
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
•  ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka 

S1 s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovy-

vinutým anatomickým kopytám, priedušným 
materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj 
perforovanému materiálu zvršku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti 
sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95547
95548
95549

95057
95058
95059

95607
95608
95609
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 95581 95582 95583
Šírka 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár

uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka 

S1 P s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovy-

vinutým anatomickým kopytám, priedušným 
materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj 
perforovanému materiálu zvršku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti 
sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

95581
95582
95583
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 95577 95578 95579 95687 95688 95689 95087 95088 95089
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
•  ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka 

triedy S2
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95577
95578
95579

95087
95088
95089

95687
95688
95689
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 95557 95558 95559 95647 95648 95649 95067 95068 95069
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná 

poltopánka triedy S2
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 

neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• teplovzdorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95557
95558
95559

95067
95068
95069

95647
95648
95649
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol. 95567 95568 95569 95667 95668 95669 95077 95078 95079
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
•  výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná 

vysoká šnurovacia obuv triedy S2
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 

neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• teplovzdorný pútkový šnurovací systém a 
dva páry šnurovacích háčikov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95567
95568
95569

95077
95078
95079

95667
95668
95669
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Poltopánka S3 SRC Poltopánka S3 SRC Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 95551 95552 95553 95641 95642 95643 95061 95062 95063
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná 

poltopánka triedy S3
•  dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad 

ochrannou špičkou vďaka koženému krytu 
špičky s polyuretánovou povrchovou úpra-
vou

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• teplovzdorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a 
 normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95551
95552
95553

95061
95062
95063

95641
95642
95643
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 95561 95562 95563 95661 95662 95663 95071 95072 95073
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
•  výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná 

vysoká šnurovacia obuv triedy S3
• dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad 

ochrannou špičkou vďaka koženému krytu 
špičky s polyuretánovou povrchovou úpravou

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• teplovzdorný pútkový šnurovací systém a 
dva páry šnurovacích háčikov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95561
95562
95563

95071
95072
95073

95661
95662
95663
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uvex 2 trend – nová definícia bezpečnosti a komfortu
 

Bežný pracovný deň môže byť taký pestrý. 
Či už ide o montáž, alebo výrobu, žiadna čiarka v interiéri 
alebo exteriéri: V bezpečnostnej obuvi radu uvex 2 trend 
je integrovaných mnoho osvedčených technológií, ktoré 
spoločne vytvárajú moderný a cenovo dostupný produktový 
rad na stredne náročné oblasti použitia (S1 – S3). Vďaka 
zosilnenej uzavretej päte uvex anti-twist na ochranu pred 
vyvrtnutím a vysokokvalitným materiálom podrážky v kom-
binácii so športovým vzhľadom a sviežimi farbami sa pri ich 
nosení budete cítiť príjemne. Výsledok: maximálny komfort a 
bezpečnosť po celý pracovný deň. 
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Ortopedické 
riešenia podľa 
DGUV 112-191* a 
ÖNORM Z1259

Stabilný kryt špičky**
Priamo striekaný kryt špičky z 
PU pri variantoch S3 spoľahlivo 
ochráni sáru pred opotrebovaním 
pri kľačaní počas práce.

Spoľahlivá ochrana pred 
vyvrtnutím
Inovatívna uzavretá päta uvex an-
ti-twist ešte viac spevní chodidlo, 
čím účinne zabráni bolestivému 
vyvrtnutiu členka.

Športový dizajn
Moderné farby a dlhá, flexibilná 
šnurovacia časť dodávajú radu uvex 
2 trend športový vzhľad – a zvyšujú 
používateľský komfort.  

Zdokonalená viditeľnosť
Reflexné prvky zaručia aj pri nedos-
tatočnom osvetlení lepšiu viditeľnosť 
– a tým aj vyššiu bezpečnosť.

Príjemná klíma chodidla
Priedušný mikrovelúrový materiál 
bez obsahu chrómu zabezpečí vždy 
optimálnu klímu chodidla – a to aj pri 
dlhšom používaní.

Dokonalý komfort nosenia
Podrážka kopíruje línie chodidla 
a zaručí mimoriadne pohodlné 
nosenie bezpečnostnej obuvi.

Spoľahlivé protišmykové vlast-
nosti
Ergonomicky tvarovaná podošva 
kopíruje pohyb chodidla. Nové 
profily podošvy poskytujú doko-
nalú priľnavosť na takmer každom 
povrchu.

* V minulosti pod názvom BGR 191 ** Pri vybraných modeloch

Ďalšie informácie sú 
uvedené na adrese 
www.uvex-safety.com/
uvex2trend

   Aff ordable 
       Quality and 
Comfort
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Sandále S1 SRC
Č. pol. 69367 69368 69369
Šírka 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár

uvex 2 trend · Sandále S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športové bezpečnostné sandále triedy S1 so 

širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy 
zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľo-
vá ochranná špička a stabilizujúca uzavretá 
päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrt-
nutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku s perforáciou, navyše 
komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

69367
69368
69369
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Sandále S1 P SRC Sandále S1 P SRC Sandále S1 P SRC
Č. pol. 69361 69362 69363 69061 69062 69063 69461 69462 69463
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Sandále S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športové bezpečnostné sandále triedy S1 P 

so širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy 
zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oce-
ľová medzipodrážka odolná proti prieniku, 
oceľová ochranná špička a stabilizujúca 
uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu 
pred vyvrtnutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku s perforáciou, navyše 
komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

69361
69362
69363

69461
69462
69463

69061
69062
69063
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 69377 69378 69379 69077 69078 69079 69477 69478 69479
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športová bezpečnostná poltopánka triedy S1 

so širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľo-
vá ochranná špička a stabilizujúca uzavretá 
päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrt-
nutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku s perforáciou, navyše 
komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

69377
69378
69379

69477
69478
69479

69077
69078
69079
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Perforovaná poltopánka S1 P SRC Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 69381 69382 69383 69081 69082 69083
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športová bezpečnostná poltopánka triedy 

S1 P so širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľo-
vá ochranná špička a stabilizujúca uzavretá 
päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrt-
nutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku s perforáciou, navyše 
komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

69381
69382
69383

69081
69082
69083
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 69397 69398 69399 69097 69098 69099 69497 69498 69499
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 trend · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športová bezpečnostná poltopánka triedy 

S2 so širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľo-
vá ochranná špička a stabilizujúca uzavretá 
päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrt-
nutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

69397
69398
69399

69497
69498
69499

69097
69098
69099
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 69341 69342 69343 69351 69352 69353
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku prírodná mäkká useň s plným lícom prírodná mäkká useň s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

uvex 2 trend Poltopánka S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol. 69347 69348 69349 69357 69358 69359
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku prírodná mäkká useň s plným lícom prírodná mäkká useň s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Poltopánka S2/S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2/S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športová bezpečnostná poltopánka, resp. 

vysoká šnurovacia obuv triedy S2 a S3 so 
širším ergonomickým tvarom

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  šnurovací systém odolný proti nečistotám a 
teplu s ľahkým chodom

• ochrana zvrškového materiálu na ochrannej 
špičke prostredníctvom penového krytu 
špičky (modely S3)

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oce-
ľová medzipodrážka odolná proti prieniku 
(modely S3), oceľová ochranná špička a 
stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na 
ochranu pred vyvrtnutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

69341
69342
69343

69351
69352
69353

69347
69348
69349

69357
69358
69359

69357
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex xenova® hygiene Remienkové sandále SB A E FO SRC
Č. pol. 69608
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Materiál zvršku mikrovlákno
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 36 až 50
Objednávková jednotka pár

uvex xenova® hygiene Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 69278
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovlákno
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 36 až 50
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · 
Remienkové sandále SB A E FO SRC
Všeobecné vlastnosti:
• veľmi ľahká bezpečnostná obuv triedy SB vo forme remienkových sandálov
• sára z vodeodolného materiálu z mikrovlákien, ktorý sa veľmi jedno-

ducho čistí. Obuv je v oblasti prednej časti chodidla úplne uzatvorená, 
aby chránila chodidlo pred vlhkosťou

• počet švov bol obmedzený na nevyhnutné minimum, aby sa čo najviac 
zabránilo usádzaniu nečistôt

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-
tetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 
zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

Komfortné vlastnosti:
• nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením 

nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom peno-
vej stielky uvex 3D hydroflex®

• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 
priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti

• mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

uvex xenova® hygiene · Poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná obuv triedy S1 bez obsahu kovu
• sára z vodeodolného materiálu z mikrovlákien, ktorý sa veľmi jedno-

ducho čistí. Obuv je v oblasti prednej časti chodidla úplne uzatvorená, 
aby chránila chodidlo pred vlhkosťou

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-
tetických materiálov

• rýchlozapínací systém z plastu, ktorý sa dá individuálne nastaviť pomo-
cou suchého zipsu

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

Komfortné vlastnosti:
• nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením 

nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom peno-
vej stielky uvex 3D hydroflex®

• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 
priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti

• bočné otvory na zlepšenie priedušnosti obuvi
• mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia 

6960869278
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex xenova® hygiene Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 69628 69648 69658
Šírka 11 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovlákno mikrovlákno mikrovlákno
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 36 až 50 36 až 50 36 až 50
Objednávková jednotka pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná šnurovacia poltopánka, 

resp. šľapka triedy S2 bez obsahu kovu
• zvršok z vodeodolného materiálu z mikrovlá-

kien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí
• počet švov bol obmedzený na nevyhnutné 

minimum, aby sa čo najviac zabránilo usádza-
niu nečistôt

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému 

 odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s 
najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi 
vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmyko-
vými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – 

s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty 
a prednej časti chodidla prostredníctvom 
penovej stielky uvex 3D hydroflex®

• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 
climazone: výnimočne priedušný materiál 
výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti

• mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na 
jazyku (poltopánky)

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

69658

69628

69648
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uvex quatro GTX
Mimoriadna robustnosť. 
Aj keď musia odolávať vode.

Vďaka tomu zostanú chodidlá 
pekne v suchu aj v extrémnych 
podmienkach: 
Model uvex quatro GTX 
prostredníctvom membrány 
GORE-TEX® spoľahlivo zabráni 
preniknutiu vody a vďaka 
vysokej priedušnosti zároveň 
vytvorí príjemnú klímu pre 
chodidlo – ideálna kombinácia 
ochrany a komfortu nosenia.  

Ochranná pletenina

Materiál zvršku

Vnútorná podšívka

Membrána 
GORE-TEX®

GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear 1

• dokonale vodotesná a veľmi priedušná
• bez izolácie na najúčinnejšie odvádzanie 

tepla 

V suchu a pohodlí aj 
pri vysokých teplotách.

Podrážka uvex quatro GTX 
• dvojzložková podrážka z PU a 

gumy do exteriéru
• vynikajúci komfort pri chôdzi 

vďaka výnimočne mäkkej me-
dzipodrážke tlmiacej nárazy a 
pevnej gumenej podošve

• extrémna odolnosť proti pore-
zaniu 

• krátkodobá odolnosť podošvy 
proti teplotám do +300 °C

• univerzálne použitie na takmer 
všetkých podkladoch a v rámci 
veľmi širokého teplotného rozsa-
hu od -20 °C do krátkodobo až 
+300 °C

• odolnosť proti väčšine chemikálií
• skvelé protišmykové vlastnosti 

aj na vlhkých a zaolejovaných 
podkladoch

• antistatická verzia
• HI, CI, HRO, SRC
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uvex quatro GTX Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI CI HRO SRC
Č. pol. 84042 84052
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Materiál zvršku hydrofóbna, robustná useň napa hydrofóbna, robustná useň napa
Materiál podšívky laminát GORE-TEX® laminát GORE-TEX®

Veľkosť 38 až 48 38 až 48
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex quatro GTX

uvex quatro GTX · Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI CI HRO SRC 
Všeobecné vlastnosti:
• robustná a moderná, vodotesná 

bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká šnu-
rovacia obuv triedy S3 WR s extra širokým 
ergonomickým tvarom

• šnurovací systém odolný proti nečistotám s 
ľahkým chodom

• veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s 
ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje 
dodatočnú ochranu materiálu

Ochranné prvky:
• 100 % vodotesná vďaka materiálom 

 GORE-TEX® (označenie WR)
• dvojzložková podrážka z PU medzipodrážky 

absorbujúcej otrasy a odolnej a protišmyko-
vej gumenej podošvy

• podošva vysokoodolná proti prerezaniu a 
väčšine chemikálií, ktorá zároveň poskytuje 
optimálnu ochranu proti vysokým aj nízkym 
teplotám

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová 
medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová 
ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta 
na ochranu pred vyvrtnutím

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• značka CI označuje štruktúru obuvi s izolá-
ciou proti chladu

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C 

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: priedušná textilná podšívka 
GORE-TEX®, navyše komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti 

• priedušná, no zároveň vodotesná vďaka 
materiálom GORE-TEX®

• mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), 
mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (polto-
pánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk

• vyberateľná, antistatická stielka na optimálne 
spevnenie chodidla

Oblasti použitia:
• náročné oblasti použitia

  Spoločnosť uvex odporúča pre výnimoč-
ne náročné oblasti používania, ako je 
stavebný a pomocný stavebný priemysel, 
použitie oceľovej medzipodrážky.

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W. L. GORE & Associates.

84042

84052
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex quatro pro Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 84002 84012
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku hydrofóbna, robustná zvršková useň hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 38 až 50 38 až 50
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Podrážka 
• podrážka z dvojhustotného PU na používanie 

v exteriéri
• excelentný komfort pri chôdzi vďaka vý-

nimočne mäkkej medzipodrážke a pevnej 
podošve z PU

• výnimočné protišmykové vlastnosti vďaka 
špeciálnemu profilovému vzoru

• spevnenie v oblasti členka uľahčuje lezenie
• integrovaný kryt špičky z PU a uzavretá päta 

z PU na ochranu zvrškovej usne
• bočné stabilizátory na ochranu pred vyvrtnu-

tím členka
• odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti oleju a benzínu
• bez obsahu silikónu
• samočistiaci vzor profilu podrážky

uvex quatro pro · Poltopánka S3 SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• robustná a moderná poltopánka, resp. vyso-

ká šnurovacia obuv s extra širokým ergono-
mickým tvarom

• šnurovací systém odolný proti nečistotám s 
ľahkým chodom

Ochranné prvky:
• veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s 

ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje 
dodatočnú ochranu materiálu

• dizajn podrážky na používanie v exteriéri 
poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom 
strmeňa na päte, podpornej výstuhy v oblasti 
členka, ako aj veľkého, protišmykového a 
samočistiaceho profilu podrážky

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová 
medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová 
ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta 
uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: priedušná textilná podšívka, navy-
še komfortná stielka so systémom odvádza-
nia vlhkosti 

• mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), 
mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (polto-
pánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex®

na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a 
prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• náročné oblasti použitia

  Spoločnosť uvex odporúča pre výnimoč-
ne náročné oblasti používania, ako je 
stavebný a pomocný stavebný priemysel, 
použitie oceľovej medzipodrážky.

Podrážka 
uvex quatro pro

84002

84012
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex quatro pro Zimná vysoká šnurovacia obuv S3 CI SRC Zimná zipsovacia vysoká obuv S3 CI SRC Zimná zipsovacia vysoká obuv S2 CI SRC
Č. pol. 84022 84032 84039
Šírka 11 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI  SRC EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Materiál zvršku hydrofóbna, robustná zvršková useň hydrofóbna, robustná zvršková useň hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky hrejivá kožušinová podšívka hrejivá kožušinová podšívka hrejivá kožušinová podšívka
Veľkosť 38 až 50 38 až 50 38 až 50
Objednávková jednotka pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Zimná vysoká šnurovacia obuv S3 CI SRC · 
Zimná zipsovacia vysoká obuv S3 CI SRC/S2 CI SRC
Všeobecné vlastnosti:
• robustná a moderná zimná vysoká šnurova-

cia obuv, resp. zimná zipsovacia vysoká obuv 
triedy S2/S3 CI s extra širokým ergonomic-
kým tvarom

• jednoduchý šnurovací systém odolný proti 
nečistotám (84022)

Ochranné prvky:
• veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s 

ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje 
dodatočnú ochranu materiálu

• dizajn podrážky na používanie v exteriéri 
poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom 
strmeňa na päte, podpornej výstuhy v oblasti 
členka, ako aj veľkého, protišmykového a 
samočistiaceho profilu podrážky

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová 
medzipodrážka odolná proti prieniku (pri 
modeloch S3), oceľová ochranná špička a 
stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na 
ochranu pred vyvrtnutím

• štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (ozna-
čenie CI podľa EN ISO 20345)

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: hrejivá kožušinová podšívka, navy-
še komfortná stielka so systémom odvádza-
nia vlhkosti 

• mäkko vystlaná manžeta a mäkký uzatvorený 
jazyk (84022)

• komfortné obúvanie a vyzúvanie vďaka zipsu 
umiestnenému na vnútornej strane (84032, 
84039)

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex®

na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a 
prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• náročné oblasti použitia

  Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, 
použitie oceľovej medzipodrážky.

84022

84032 84039
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex offroad construction Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 85983 85993
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku hydrofóbna, robustná zvršková useň hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosti 35 až 50 35 až 50
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex offroad construction

uvex offroad construction · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC 
Všeobecné vlastnosti: 
• robustná a moderná poltopánka, resp. vysoká 

šnurovacia obuv
• šnurovací systém odolný proti nečistotám s 
ľahkým chodom

Ochranné prvky:
• veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s 

ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje 
dodatočnú ochranu materiálu 

• dizajn podrážky na používanie v exteriéri s 
podpornou výstuhou v oblasti členka, ako 
aj hrubým, protišmykovým a samočistiacim 
profilom podrážky

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová 
medzipodrážka odolná proti prieniku a 100 % 
nekovový ochranný kryt špičky

• reflexný prvok pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
• priedušná textilná podšívka
• vyberateľná, antistatická stielka
• mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), 

mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (polto-
pánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk

• TPU prvok na päte uľahčujúci vyzúvanie obuvi

Oblasti použitia:
• náročné oblasti použitia

Opis podrážky:
• podrážka z dvojhustotného PU 

na používanie v exteriéri
• excelentný komfort pri chôdzi vďaka mäkkej 

medzipodrážke a pevnej podošve z PU
• spevnenie v oblasti členka uľahčuje lezenie 

a integrovaný kryt špičky z PU na ochranu 
zvrškovej usne

• odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti oleju a benzínu
• samočistiaci vzor profilu podrážky

  Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, 
použitie oceľovej medzipodrážky.

85983 85993
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uvex motion 3XL Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 64963
Šírka > 15
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 50
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne široká, inovatívna poltopánka
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• variabilná podošva z PU individuálne pri-

spôsobiteľná pomocou rôznych ochranných 
prvkov

• dostatok priestoru na stielku upravenú pre 
diabetikov

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov 
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• predĺžená uzavretá päta uvex anti-twist 
zvyšuje stabilitu a zabráni vyvrtnutiu

Komfortné vlastnosti:
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 

najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• mäkko vystlaná vrchná časť sáry a mäkký 
uzatvorený jazyk

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením

• individuálne upraviteľná, antistatická stielka 
z EVA

  Ďalšie informácie o tomto produkte sú uvedené na stranách 332 až 337

64963
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Komfortná stielka uvex tune-up
Č. pol. 95281 95282 95283
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej

obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: 
uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®

Objednávková jednotka pár pár pár

Komfortná stielka uvex tune-up
Č. pol. 95284 95285 95286
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej

obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: 
uvex 1 sport uvex 1 sport uvex 1 sport

Objednávková jednotka pár pár pár

Komfortná stielka uvex tune-up
Č. pol. 95287 95288 95289
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej

obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: 
uvex 1 G2 uvex 1 G2 uvex 1 G2

Objednávková jednotka pár pár pár

Bezpečnostná obuv
Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná stielka uvex tune-up
Antistatická vložka určená do bezpečnostnej obuvi. Zvyšuje komfort nosenia, zlepšuje ergonómiu prostredníctvom optimálnej opory klenby chodidla 
a pomáha znižovať únavu nôh.

• podporuje klenbu chodidla v troch rôznych vyhotoveniach:
High, Medium, Low

• veľmi účinné tlmenie zaručí príjemný komfort nosenia
• zmierňuje príznaky únavy
•  eliminuje tlakové body
•  príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
•  priedušná a absorbujúca vlhkosť
•  antibakteriálna úprava

•  antistatická verzia
•  hodí sa pre obuv ESD
•  dá sa prať v rukách pri teplote 30 °C
•  certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa 

normy EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, 
uvex 2 VIBRAM® a uvex 2 xenova®

Č. pol. 95283
Č. pol. 95286
Č. pol. 95289
Veľkosti 35 – 52

Č. pol. 95282
Č. pol. 95285
Č. pol. 95288
Veľkosti 35 – 52

Č. pol. 95281
Č. pol. 95284
Č. pol. 95287
Veľkosti 35 – 52

95281
95284
95287

95282
95285
95288

95283
95286
95289
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Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport
• celoplošné tlmenie chodidla 
• vysokopriedušné materiály absorbujúce 

vlhkosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený 

pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k 

pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Č. pol. 95347 95348 95349 95340
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1, pre uvex 1, pre uvex 1, pre uvex 1, uvex 2, uvex 2

uvex 2, uvex 2 uvex 2, uvex 2 uvex 2, uvex 2 VIBRAM®
VIBRAM®, VIBRAM®, VIBRAM®, Šírka 14 
uvex 2 xenova® uvex 2 xenova® uvex 2 xenova® nehodí sa na dodatočnú
Šírka 10 Šírka 11 Šírka 12 úpravu šírky, iba pre topánky

už dostupné so šírkou 14
Objednávková pár pár pár pár
jednotka

Komfortná priedušná stielka uvex 1 G2
Č. pol. 94907 94908 94909 94900
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1 G2 pre uvex 1 G2 pre uvex 1 G2 pre uvex 1 G2

Šírka 10 Šírka 11 Šírka 12 Šírka 14
nehodí sa na dodatočnú 
úpravu šírky, iba pre topánky
už dostupné so šírkou 14

Objednávková pár pár pár pár
jednotka

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport
Č. pol. 95797 95798 95799 95790
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1 sport pre uvex 1 sport pre uvex 1 sport pre uvex 1 sport

šírka 10 šírka 11 šírka 12 šírka 14
Objednávková pár pár pár pár
jednotka

Bezpečnostná obuv
Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná priedušná stielka uvex 1 · 
uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

• celoplošné tlmenie chodidla 
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• perforácia zvyšujúca priedušnosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka 
uvex 1 G2
• účinnejšie celoplošné tlmenie chodidla
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť s rýchlym schnutím
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla
• umývateľná v rukách pri teplote 30 °C

95347

94909

95797

95348

94900

95798

95349

94907

95799

95340

94908

95790
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Komfortná priedušná stielka uvex 1 business
Č. pol. 95157 95158 95159
Veľkosť 39 až 52 39 až 52 39 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1 business pre uvex 1 business pre uvex 1 business

šírka 10 šírka 11 šírka 12
Objednávková jednotka pár pár pár

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport NC
Č. pol. 95177 95178 95179
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1 sport NC pre uvex 1 sport NC pre uvex 1 sport NC

šírka 10 šírka 11 šírka 12
Objednávková jednotka pár pár pár

Komfortná priedušná stielka uvex 2 trend
Č. pol. 95187 95188 95189
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Vyhotovenie pre uvex 2 trend pre uvex 2 trend pre uvex 2 trend

šírka 10 šírka 11 šírka 12
Objednávková jednotka pár pár pár

Bezpečnostná obuv
Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná priedušná stielka uvex 1 business
• celoplošné tlmenie chodidla
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport NC
• celoplošné tlmenie chodidla
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

  Presný prehľad o tom, ktorá náhradná vložka do topánok je certifi kovaná pre príslušnú bezpečnostnú obuv, 
je uvedený v celkovom prehľade na stranách 434 až 439

Komfortná priedušná stielka uvex 2 trend
• celoplošné tlmenie chodidla
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

95159 95179

95158 95178

95157 95177

95187 95188
95189
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Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex®

Č. pol. 95954 95956
Veľkosť 38 až 50 35 až 50
Vyhotovenie pre uvex origin, uvex quatro pro pre uvex motion style, uvex xenova® hygiene

šírka 11
Objednávková pár pár
jednotka

Komfortná priedušná stielka s gélom uvex hydroflex® GEL
Č. pol. 95950
Veľkosť 36 až 48
Vyhotovenie s certifikáciou pre skupinu produktov uvex motorsport
Objednávková jednotka pár

Komfortná priedušná stielka
Č. pol. 95370
Veľkosť 35 až 48
Vyhotovenie pre uvex offroad construction
Objednávková jednotka pár

Komfortná priedušná stielka
Č. pol. 95388
Veľkosť 38 až 48
Vyhotovenie pre uvex business casual
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná priedušná stielka z peny uvex 
3D hydroflex®

• celoplošné tlmenie chodidla prostredníctvom doplnkových tlmiacich 
prvkov v oblasti päty a pod prednou časťou chodidla zaručí komfort na 
namáhaných miestach

• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• perforácia zvyšujúca priedušnosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka 
• celoplošné tlmenie chodidla 
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• perforácia zvyšujúca priedušnosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

 Komfortná priedušná stielka s gélom uvex 
hydroflex® GEL
• výnimočne účinné absorbovanie a následné odvádzanie vlhkosti, vďaka 
čomu bude v obuvi vždy vyvážená klíma

• zvrchu viditeľný gél uvex hydroflex® GEL poskytne ešte účinnejšie 
tlmenie otrasov

• systém tlmenia otrasov je umiestnený priamo pod pätovou kosťou
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka 
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava

95954
95956

95950

95388

95370
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uvex nano shoe add on
Č. pol. 9698100
Obsah 100 ml
Objednávková jednotka Ks

uvex nano shoe add in
Č. pol. 9698300
Obsah 125 ml
Objednávková jednotka Ks

Bezpečnostná obuv
Systém uvex care

uvex nano shoe add on
Prostriedok na impregnáciu obuvi pred premočením a fľakmi

Princíp fungovania
Impregnačný prostriedok uvex 
nano shoe add on na báze vody 
vytvorí bezfarebný, neviditeľný 
fi lm na kožených alebo textilných 
povrchoch a ochráni obuv pred 
premočením a fľakmi spôsobený-
mi vodou alebo olejom.
Technologické know-how 
pochádza z oblasti chemických 
nanotechnológií, no nepoužívajú 
sa pri ňom nanočastice: Povrch 
topánky bude po naimpregnovaní 
prostriedkom uvex nano shoe add 
on taký hladký, že po ňom tekutiny 
jednoducho po kvapkách stečú. 
Aj napriek tomu sa však nezmenia 
optické vlastnosti ani priedušnosť

impregnovaného materiálu bez 
ohľadu na to, či sa použije na drs-
nejšiu vlasovú useň, hladkú useň 
alebo textilné materiály zvrškov. 
Nepoužívajú sa pritom žiadne 
agresívne látky, ktoré by mohli 
poškodiť povrch obuvi. 

Účinok
• Ochrana pred premočením:

Rýchlosť premočenia ošetrených 
kožených aj textilných povrchov 
sa výrazne zníži, voda a olej sa 
na povrchu zrazia do kvapiek a 
stečú. 

• Zachovanie priedušnosti:
Impregnačný prostriedok 
uvex nano shoe add on nijako 
neznižuje priedušnosť materiálu 
zvršku obuvi. 

• Účinok uľahčujúci čistenie:
Povrchy obuvi ošetrené pro-
striedkom uvex nano shoe add 
on sa dajú čistiť ľahšie, pretože 
voda ani olej nepreniknú hlboko 
do štruktúry materiálu.

• Trvalo nižšia miera opätovného 
zašpinenia: Pri pravidelnom 
používaní výrazne klesá miera 
opätovného znečistenia kvapali-
nami na báze vody/oleja.

• Žiadne viditeľné ani senzorické 
zmeny povrchu:
Keďže je impregnačný prostrie-
dok uvex nano shoe add on 
bezfarebný, nezmenia sa optické 
ani dotykové vlastnosti.
Impregnačný prostriedok uvex 
nano shoe add on neobsahuje 
formaldehyd a fenoly ani žiadne 
nanočastice.

Použitie
• Pred aplikáciou najskôr dôkladne 

vyčistite kožené, resp. textilné 
povrchy

• Roztok pred použitím pretrepte, 
potom ho naneste na materiál 
tak, aby sa na jeho povrchu 
vytvoril tenký fi lm (nesmú pritom 
vznikať kvapky)

• V prípade potreby rozotrite 
prebytočnú tekutinu pomocou 
handričky

• Nechajte schnúť pri izbovej 
teplote aspoň. 12 hodín

• Pri opätovnom nanášaní pro-
striedku postupujte ako pri prvej 
aplikácii

uvex nano shoe add in
Prostriedok na dezinfekciu obuvi proti zápachu a plesniam

Princíp fungovania
Dezodorant do topánok uvex nano 
shoe add in využíva špeciálne 
vyvinutú technológiu na kontrolo-
vané uvoľňovanie účinných látok 
s neprerušovaným dlhodobým 
účinkom: 
Antimikrobiálne a protiplesňo-
vé látky sú do prostriedku na 
dezinfekciu obuvi „začlenené“ tak, 
aby dokázali aktívne a nepretrži-
te eliminovať baktérie a plesne. 
Toto know-how pochádza z 
chemických nanotechnológií, no 
nepoužívajú sa pri ňom žiadne 
nanočastice: 

V prostriedku na dezinfekciu obuvi 
sú použité výlučne schválené 
účinné látky, ktoré sa už po celé 
roky používajú aj v kozmetickom 
odvetví (bez formaldehydu a 
fenolov). 

Účinok
• Prevencia zápachu:

Ak sa prostriedok uvex nano 
shoe add in pravidelne používa 
v nových topánkach od úplného 
začiatku, dokáže zabrániť vzniku 
zápachu. Na rozdiel od dezo-
dorantov, ktoré jednoducho iba 
prekryjú zápach potu, odstraňuje 
tento prostriedok samotnú príči-
nu zápachu: baktérie. 

• Nepretržité odstraňovanie 
zápachu: 
Ak sa prostriedok použije do už 
nosených topánok, odstráni sa z 
nich existujúci zápach. 

• Zabíja plesňové ochorenia nôh:
Vláknité a kvasinkové plesne 
patria medzi najčastejšie príčiny 
ochorení pokožky na nohách 
(„mykózy“). Dezodorant do 
topánok uvex nano shoe add in 
zabíja prípadné plesne a zabráni 
ich opätovnej tvorbe. 

Použitie
• Môže sa používať na všetky 

vnútorné povrchy v obuvi
• Na čerstvom vzduchu nastriekaj-

te dezodorant uvex nano shoe 
add in do vnútra obuvi (cca 5 
– 10 stlačení), nechajte ho cca 
15 minút schnúť a potom môžete 
obuv znova nosiť.

• Odporúčaná prvotná aplikácia 
pri veľmi namáhanej obuvi: apli-
kácia trikrát do týždňa

• Pri pravidelnom používaní sa 
zabráni trvalému zápachu a 
vzniku plesní

Princíp pôsobenia prostriedku nano 
shoe add on

Materiál zvršku

Vodná para a teplo

Impregnačný prostriedok nano shoe add on

Podošva, resp. vnútro obuvi

Mikroorganizmy 
(napr. v kvapkách potu) 
sa cielene zlikvidujú 
pomocou účinných látok 
dezinfekčného prostriedku.

Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add in
Kontrolované uvoľňovanie baktericídnych látok proti zápachu a plesniam

nano shoe add in

Voda
Oleje atď.
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Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC
Č. pol. 94756 94766
Norma EN ISO 20345:2011 S5 SRC EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiál zvršku PVC PVC
Veľkosť 37 až 48 36 až 47
Objednávková jednotka pár pár

Trikotové naťahovacie ponožky uvex
Č. pol. 98754
Veľkosť 39/40 až 47/48
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
Polymérové čižmy · Príslušenstvo

Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• vysoké bezpečnostné čižmy z PVC

Ochranné prvky:
• bez obsahu zmäkčovadiel, ktoré sú uvedené 

v kandidátskom zozname látok SVHC naria-
denia REACH

• odolnosť proti olejom, tukom, palivám, lúhom, 
kyselinám a dezinfekčným prostriedkom

• s oceľovou ochrannou špičkou a oceľovou 
medzipodrážkou

• výstuha špičky a päty, okrem toho chrániče 
členkov

• antistatická verzia

Komfortné vlastnosti:
• anatomické kopytá zabraňujú nadmernej 

únave nohy
• výška sáry 33 cm (pri veľkosti 42)
• vysoká sára, s možnosťou individuálneho 

skrátenia
• anatomicky tvarovaná stielka
• pomôcka na vyzúvanie

Trikotové naťahovacie 
 ponožky uvex
• príjemné na pokožke
• s výnimočne vysokou absorpciou vlhkosti
• pranie v práčke do teploty 30 °C
• elastická verzia

94756 94766

98754
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv
 Stručný prehľad
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64963 uvex motion 3XL S3 SRC 35 až 50 Poltopánka – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 427
65001 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65002 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65003 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65004 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65011 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65012 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65013 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65014 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65020 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65021 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65022 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65023 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65024 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65027 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65028 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65029 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65030 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65031 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65032 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65033 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65034 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65037 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65038 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65039 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65081 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65082 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65083 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65084 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65091 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65092 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65093 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65094 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65201 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65202 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65203 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65204 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandále, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65211 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65212 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65213 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65214 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65220 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65221 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65222 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65223 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65224 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65227 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65228 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65229 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65230 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65231 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65232 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65233 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65234 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65237 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65238 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65239 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65261 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65262 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65263 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65271 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65272 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65273 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65281 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65282 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65283 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65284 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65291 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65292 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65293 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65294 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65303 uvex 2 VIBRAM® S3 CI HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká zimná obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65311 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65312 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65313 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65331 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65332 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65333 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65500 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65507 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65508 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65509 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 368
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65530 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65537 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65538 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65539 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65540 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65547 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65548 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65549 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65560 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65567 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65568 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65569 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65570 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65577 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65578 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65579 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65657 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65658 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65659 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65667 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65668 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65669 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65671 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65672 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65673 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65681 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65682 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65683 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65901 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65902 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65903 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65904 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65921 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65922 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65923 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65924 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65937 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95177 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65938 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95178 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65939 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95179 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65940 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65941 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65942 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65943 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65944 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65947 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65948 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65949 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65957 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95177 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65958 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95178 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65959 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95179 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65961 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65962 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65963 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65964 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65970 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65971 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65972 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65973 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65974 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65977 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65978 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65979 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65980 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65987 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65988 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65989 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65990 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 86790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65991 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65992 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65993 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65994 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65997 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 86797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65998 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 86798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65999 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 86799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
68460 uvex 1 G2 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 94900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68467 uvex 1 G2 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 94907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68468 uvex 1 G2 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 94908 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68469 uvex 1 G2 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 94909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68490 uvex 1 G2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 94900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68497 uvex 1 G2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 94907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68498 uvex 1 G2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 94908 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68499 uvex 1 G2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 94909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

EN ISO 20345/
EN ISO 20347
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69061 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69062 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69063 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69077 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69078 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69079 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69081 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69082 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69083 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69097 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69098 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69099 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69278 uvex xenova® hygiene S1 SRC 36 až 50 Poltopánka, šírka 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 420
69341 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69342 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69343 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69347 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69348 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69349 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69351 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69352 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69353 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69357 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69358 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69359 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69361 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69362 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69363 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69367 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69368 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69369 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69377 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69378 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69379 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69381 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69382 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69383 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69397 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69398 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69399 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69461 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69462 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69463 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69477 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69478 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69479 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69497 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69498 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69499 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69608 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 36 až 50 Remienkové sandále 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 420
69628 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 až 50 Šľapky 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69648 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 až 50 Poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69658 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 až 50 Poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69678 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Vysoká šnurovacia obuv 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
69752 uvex motion style S1 P SRC 36 až 50 Sandále 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 386
69758 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Sandále 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69788 uvex motion style S2 SRC 36 až 50 Poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69798 uvex motion style S2 SRC 36 až 50 Vysoká šnurovacia obuv 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69898 uvex motion style S1 SRC 36 až 50 Perforovaná poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
69988 uvex motion style S1 SRC 36 až 50 Perforovaná poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
84002 uvex quatro pro S3 SRC 38 až 50 Poltopánka 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 424
84012 uvex quatro pro S3 SRC 38 až 50 Vysoká šnurovacia obuv 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 424
84022 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 až 50 Zimná vysoká šnurovacia obuv 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 425
84032 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 až 50 Zimná zipsovacia vysoká obuv 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 425
84039 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 až 50 Zimná zipsovacia vysoká obuv 95954 ■ ■ ■ ■ 425
84042 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 až 48 Poltopánka – ■ ■ ■ 423
84052 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 až 48 Vysoká šnurovacia obuv – ■ ■ ■ 423
84261 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Naťahovacie čižmy, šírka 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84262 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Naťahovacie čižmy, šírka 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84263 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Naťahovacie čižmy, šírka 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84271 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84272 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84273 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84281 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84282 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84283 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84697 uvex 1 business S2 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ 380
84698   uvex 1 business S2 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ 380
84699 uvex 1 business S2 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ 380
85117 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
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85118 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85119 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85127 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85128 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85129 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85141 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85142 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85143 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85161 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85162 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85163 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85171 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85172 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85173 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85191 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85192 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85193 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85307 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85308 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85309 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85310 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85317 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85318 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85319 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85320 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85327 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85328 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85329 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85340 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85347 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85348 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85349 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85361 uvex 1 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85362 uvex 1 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85363 uvex 1 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85420 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85427 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85428 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85429 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85430 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85437 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85438 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85439 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85440 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85447 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85448 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85449 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85450 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85457 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85458 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85459 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85467 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85468 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85469 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85477 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85478 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85479 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85521 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85522 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85523 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85524 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85551 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85552 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85553 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85554 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85607 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85608 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85617 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85618 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85627 uvex 1 ladies S2 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85628 uvex 1 ladies S2 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85647 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85648 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85983 uvex offroad construction S3 SRC 35 až 50 Poltopánka, šírka 11 95370 ■ ■ ■ ■ 426
85993 uvex offroad construction S3 SRC 35 až 50 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95370 ■ ■ ■ ■ 426
94756 Príslušenstvo S5 SRC 36 až 50 Bezpečnostné čižmy z PVC, žltá – ■ 433
94766 Príslušenstvo S5 SRC 36 až 47 Bezpečnostné čižmy z PVC, biela – ■ 433
94900 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 G2 – ■ 429
94907 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 G2 – ■ 429
94908 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 G2 – ■ 429
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94909 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 G2 – ■ 429
94969 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Poltopánka 95950 ■ 385
94979 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Poltopánka 95950 ■ 385
95041 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95042 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95043 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95047 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95048 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95049 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95057 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95058 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95059 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95061 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95062 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95063 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95067 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95068 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95069 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95071 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95072 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95073 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95077 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95078 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95079 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95087 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95088 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95089 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95102 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95108 uvex business casual S1 SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ 383
95112 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95122 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95128 uvex business casual S1 SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ 383
95157 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 10 – ■ 430
95158 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 11 – ■ 430
95159 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 12 – ■ 430
95177 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 10 – ■ 430
95178 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 11 – ■ 430
95179 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 12 – ■ 430
95187 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 10 – ■ 430
95188 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 11 – ■ 430
95189 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 12 – ■ 430
95281 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95282 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95283 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95284 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1 sport – ■ 428
95285 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1 sport – ■ 428
95286 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1 sport – ■ 428
95287 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1 G2 – ■ 428
95288 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1 G2 – ■ 428
95289 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1 G2 – ■ 428
95340 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 14 – ■ 429
95347 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 10 – ■ 429
95348 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 11 – ■ 429
95349 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 12 – ■ 429
95370 Vložky do topánok 35 až 48 Komfortná priedušná stielka – ■ 431
95388 Vložky do topánok 38 až 48 Komfortná priedušná stielka, šírka 11 – ■ 431
95414 uvex office S1 SRA 38 až 47 Poltopánka – ■ 384
95419 uvex office S1 SRA 38 až 47 Poltopánka – 384
95422 uvex office S1 P SRA 38 až 47 Poltopánka – ■ 384
95531 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95532 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95533 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95537 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95538 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95539 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95547 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95548 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95549 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95551 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95552 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95553 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95557 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95558 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95559 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95561 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95562 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95563 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95567 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95568 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409

Bezpečnostná obuv
Stručný prehľad
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95569 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95577 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95578 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95579 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95581 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95582 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95583 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95591 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95592 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95593 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95597 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95598 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95599 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95607 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95608 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95609 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95641 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95642 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95643 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95647 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95648 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95649 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95661 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95662 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95663 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95667 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95668 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95669 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95687 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95688 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95689 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95790 Vložky do topánok 38 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 14 – ■ 429
95797 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 10 – ■ 429
95798 Vložky do topánok 36 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 11 – ■ 429
95799 Vložky do topánok 37 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 12 – ■ 429
95950 Vložky do topánok 36 až 48 Komfortná priedušná stielka s gélom uvex hydroflex® GEL – ■ 431
95954 Vložky do topánok 38 až 50 Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex® foam – ■ 431
95956 Vložky do topánok 35 až 50 Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex® foam – ■ 431
9698100 uvex nano shoe add on Prostriedok na impregnáciu obuvi – 432
9698300 uvex nano shoe add in Prostriedok na dezinfekciu obuvi – 432
98754 Príslušenstvo 39 až 48 Naťahovacia ponožka – 433

Bezpečnostné kategórie podľa EN ISO 20345

SB Špecifikácia pre bezpečnostnú obuv na komerčné použitie s odolnosťou ochrannej špičky 200 joulov

S1 Oblasti, v ktorých sa nepredpokladá pôsobenie vlhkosti. Navyše sa požadujú antistatické vlastnosti, absorpcia energie na päte, uzatvorená oblasť päty a odolnosť proti palivám.

S2 Oblasti, v ktorých sa navyše predpokladá pôsobenie vlhkosti. Navyše k S1 ešte usne s hydrofóbnym (vodeodolným) povrchom.

S3 Oblasti pre S2, v ktorých sa navyše požaduje odolnosť proti prieniku a profilovaná podošva.

S5 Mokré oblasti, v ktorých sa navyše požaduje odolnosť proti prieniku a profilovaná podošva.



Profitujte z našich poznatkov

Školiace stredisko uvex academy ponúka kvalifi kované 
školenia a ďalšie odborné vzdelávanie týkajúce sa osobných 
ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a prevádzko-
vej bezpečnosti pri práci.

Všetky školenia z ponuky uvex academy si môžete rezervo-
vať aj ako interný alebo fi remný seminár. Na želanie pripraví-
me semináre podľa vašich individuálnych požiadaviek.

• ochrana proti laserovému žiareniu
• ochrana očí (podrobnejšie informácie: strana 45)
•  korekčné ochranné okuliare 

(podrobnejšie informácie: strana 340)
• ochrana sluchu
• ochrana rúk (podrobnejšie informácie: strana 197)
• ochrana chodidiel
• praktické cvičenia

Ďalšie informácie 
nájdete na adrese 
uvex-academy.com

                Školiace stredisko uvex academy je 
váš kompetentný partner

na kvalifi kované školenia a ďalšie odborné vzdelávanie.
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