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Obchodní jednotka Individuální osobní ochranné 
pracovní prostředky
Individuální osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Individuální ochranná výstroj značky uvex.
Protože řešením není 08/15.

Zdraví Vašich zaměstnanců je pro Vaši fi rmu velice důležité. 
uvex nabízí prvotřídní individuální řešení pro ochranu zraku, 
sluchu a nohou – a tím maximální bezpečnost pro Váš tým.

Naše produkty, které jsou vyrobeny podle nejpřísnějších 
bezpečnostních norem, vycházejí z dlouholetých zkuše-
ností a inovativních technologií. Naše individuální osobní 
ochranná výstroj zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí.

V případě značky uvex není inovace pouhým slovem na 
papíře, nýbrž součástí fi remní strategie. Nespočet externích 
ocenění je pro nás ujištěním v tom, abychom dál důsledně 
sledovali cestu, kterou jsme se vydali.

Investice do individuálních osobních ochranných pracovních 
prostředků značky uvex se Vám vyplatí: protože ochrannou 
výstroj, která perfektně padne Vašim zaměstnancům, budou 
všichni rádi používat – a spolehlivě ochrání Váš tým.

uvex – znamenitý partner.

Ocenění

Individuální osobní ochranné pracovní 
prostředky značky uvex – zdraví Vašich 
zaměstnanců je důležité.
  individuální ochrana zraku, sluchu a nohou
  inovativní technologie a řešení
  prvotřídní, certifi kovaná kvalita výrobků
  vývoj a výroba v Německu
  úpravy provedené kvalifi kovanými specialisty

Certifi káty
  ISO 9001
  Ohris
  REACH
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Optika
Individuální ochrana zraku značky uvex.

Ochranné korekční pracovní brýle nejenže chrání oči, ale pomáhají 
také lépe vidět. uvex Vám nabízí individuálně upravené ochranné 
korekční brýle a brýle ke zobrazovacím jednotkám pro jakoukoli 
oblast použití.

  certifi kované ochranné brýle s korekcí podle EN 166
   bohatý výběr typů fokusů a materiálů zorníků pro jakýkoli požadavek
   neuvěřitelně široká kolekce obrub zohledňuje nejrůznější tvary 
hlavy Vašich zaměstnanců

   kvalifi kované poradenství a individuální úpravy provedené optikem

Otoplastické pomůcky
Individuální ochrana sluchu značky uvex.

Hluk na pracovišti trvale poškozuje sluch. Individuálně upravené oto-
plastické pomůcky značky uvex perfektně sedí a zajišťují maximální 
pohodlí, a tím i spolehlivou ochranu sluchu.

   certifi kované otoplastické pomůcky k ochraně sluchu podle EN 352
   (Téměř) pro jakoukoli oblast použití tu správnou otoplastickou 

pomůcku díky široké nabídce fi ltrů, otoplastických tvarů a materiálů
   individuální úpravy provedené kvalifi kovaným odborným personálem

Individuální ochrana nohou značky uvex.

Ať už při chůzi nebo stání: bezpečnostní obuv musí perfektně 
padnout. Ortopedická ochrana nohou značky uvex je individuálně 
přizpůsobena zdravotním problémům nohou.

   certifi kovaná ortopedická ochrana nohou podle 
EN ISO 20345:2011

  například pohodlné vložky na míru, bezpečnostní prvky
  rozmanitá paleta použitelné bezpečnostní obuvi
   speciální obuv pro extra široké nohy a zdravotní problémy 
(např. diabetici)

  individuální úpravy provedené specialistou z oboru ortopedie

Ortopedie
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Tak špičkovým, jako naše výrobky: know-how a služby společnosti uvex.
Od odborné analýzy potenciálu nebezpečí až po výrobu Vašich individuálních ochranných produktů: jako zkušený 
 specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nabízí uvex komplexní profesionální služby pro oblast individuálních 
osobních ochranných pracovních prostředků – perfektně vyladěné podle požadavků Vašeho podniku.

Technologická kompetence

Kvalifikace pro poradenství

Inovace „made in Germany“

Ať už ochrana zraku, sluchu nebo nohou: individuální osobní 
ochranné pracovní prostředky značky uvex reprezentují 
špičkovou kvalitu a nejmodernější technologie. Naše ino-
vace nastavily nová měřítka v bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci.

   pro individuálně upravené ochranné brýle značky uvex je 
charakteristické vynikající pohodlí při nošení, atraktivní 
design a promyšlená funkčnost

   ochrana sluchu značky uvex je individuálně upravena 
tvaru zvukovodu, čímž zajišťuje optimální pohodlí při 
nošení

   individuálně upravená ochrana nohou značky uvex pomáhá 
účinně korigovat zdravotní problémy, jako jsou snížení 
klenby chodidla, příčně ploché nohy nebo ploché nohy

Fundované know-how specialistů

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky vyža-
dují obzvlášť fundované know-how v oblasti poradenství. 
Proto různé úpravy provádějí kvalifi kovaní odborníci – např. 
optikové, specialisté na akustiku nebo výrobci ortopedické 
obuvi.

Na přání zrealizujeme praktické semináře ve Vašem pod-
niku, abychom určité zaměstnance (např. podnikové lékaře) 
odborně vyškolili v otázce úpravy individuálních osobních 
ochranných pracovních prostředků.

   individuální osobní ochranné pracovní prostředky pro 
každého zaměstnance

   právní jistota díky certifi kovaným výrobkům
   úpravy provedené kvalifi kovanými specialisty
   uvex academy: praktické semináře / dny bezpečnosti

Individuální osobní ochranné prostředky
uvex je Vaším kompetentním partnerem
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Úpravy provedené podle Vašich přání

Podle Vašich požadavků neupravujeme jen naše výrobky, ale 
i naše služby: přijdeme k Vám do fi rmy – v případě potřeby 
samozřejmě i na ranní, odpolední nebo noční směnu.

  úpravy výrobků provedené na přání v podniku
  celorepubliková servisní síť specialistů 
    interní pracovníci z řad odborně kvalifi kovaných 

 specialistů
   profesionální a fl exibilní řešení individuálně sladěná 
s požadavky ve Vaší fi rmě

Zaručeně jednání v duchu udržitelnosti

Ať už ochrana životního prostředí nebo společenská 
angažovanost: se značkou uvex sázíte na partnera, který 
dennodenně žije fi remní odpovědností.

  koncepce udržitelné výroby
   upuštění od používání chemikálií, které vychází z nařízení 
REACH (vlastní seznam zakázaných látek společnosti 
uvex)

  sociální standard uvex pro všechny výrobní pobočky
   sociální angažovanost (např. Nadace Rainera Wintera, 
Vision for the World)

Servisní kompetence

Sociální kompetence

Naše hustá síť s vysoce kvalifi kovanými odborníky na optiku, akustiku a ortopedii zaručuje prvotřídní standard kvality 
značky uvex i ve Vašem blízkém okolí. 
Můžete se tak kdykoli spolehnout na to, že distribuční cesty jsou krátké, že Vaše individuální osobní ochranné pracovní 
prostředky budou perfektně upraveny, a tudíž budou poskytovat optimální ochranu.
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Aplikace uvex RX
Virtuální poradce pro korekční ochranné brýle

Optimální výběr výrobků – 
pohodlně stisknutím tlačítka.

Jaké výhody nabízejí různé typy skel a povrcho-
vých vrstev u inovativních korekčních ochranných 
brýlí značky uvex? Díky praktické aplikaci uvex RX 
najdete velice snadno optimální výrobek vyhovující 
Vašim požadavkům. 

Můžete tak například stisknutím tlačítka vyzkoušet, 
jaký vliv mají určité fi ltry na optické vlastnosti brýlí. 
Nebo se prostřednictvím názorných videí dozvědět, 
jak se ověřuje stabilita skel v ostřelovacích testech. 
Podrobnější informace lze získat stažením obsáh-
lých brožur o výrobcích.

Realistický „průhled“
Aplikace uvex RX například 
umožňuje vyzkoušet si, jaký je 
ve skutečnosti pohled skrze 
multifokální brýle.

Rozmanité informace
Jaké korekční ochranné brýle jsou 
optimální pro Vaše potřeby? 
Aplikace uvex RX nabízí komplexní 
informace – od inovativních detailů 
o výrobcích až po videa s ukázkami 
ostřelovacích testů.

Dokonalý přehled
Aplikace uvex RX 
je pomocník, který 
Vám usnadní výběr 
výrobku.

www.uvex-safety.
com/uvex_app/
uvex-rx



Korekční ochranné brýle



294

uvex RX 5504
• plastová brýlová obruba se zorníky oválného tvaru
• transparentní boční ochrana s integrovaným ochranným lemem na 

okraji zorníků
• dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku

Korekční ochranné brýle
Základní kolekce plastových brýlových obrub

uvex RX 5503
• plastová brýlová obruba se zorníky klasického tvaru
• transparentní boční ochrana s integrovaným ochranným lemem na 

okraji zorníků 
• dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku

uvex RX 5511
• brýlová obruba z kevlaru ve tvaru 

Panto s kovovými stranicemi
• transparentní boční ochrana
• dobře sedí díky anatomicky 

tvarovanému nosníku a snadno 
upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5511
Obj. číslo 6108216 6108217
Ref. č. 5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
Velikost zorníků 49 mm 49 mm
Šířka nosníku 20 mm 20 mm
Barva modrá šedá
Speciální kovová stranice kovová stranice

dříve: uvex 9137 ceramic

uvex RX 5503
Obj. číslo 6109219 6109203 6109204
Ref. č. 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Velikost zorníků 50 mm 54 mm 54 mm
Šířka nosníku 17 mm 17 mm 17 mm
Barva antracitová antracitová zelená, šedá
Speciální kovová stranice s pružinovou stěžejkou

uvex RX 5504
Obj. číslo 6109206 6109207
Ref. č. 5504 1300 55/20 5504 1525 55/20
Velikost zorníků 55 mm 55 mm
Šířka nosníku 20 mm 20 mm
Barva antracitová šedá, průsvitná
Speciální kovová stranice s pružinovou stěžejkou

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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Korekční ochranné brýle
Základní kolekce plastových brýlových obrub

uvex RX 5506
• plastová brýlová obruba pohodlně padnoucího tvaru
• integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků 
• dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku

uvex RX 5506
Obj. číslo 6109210
Ref. č. 5506 1725 56/18
Velikost zorníků 56 mm
Šířka nosníku 18 mm
Barva světle šedá, průsvitná

uvex RX 5502
• plastová brýlová obruba s dokonalým utěsněním
• integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků 

v designu brýlových obrub
• ochrana proti vniknutí částic zdola díky okraji obruby speciálního tvaru
• dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku
• stranice s individuálně nastavitelnou délkou ve čtyřech stupních, 

s měkce tvarovanými komfortními koncovkami stranic, které se dají 
snadno upravit

uvex RX 5502
Obj. číslo 6108215
Ref. č. 5502 1725 56/15
Velikost zorníků 56 mm
Šířka nosníku 15 mm
Barva šedá

dříve: uvex 9134 meteor

5506 1725 56/185502 1725 56/15
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Korekční ochranné brýle
Základní kolekce kovových brýlových obrub

uvex RX 5105
• kovová brýlová obruba plochého tvaru
• transparentní boční ochrana
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku 

a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5105
Obj. číslo 6109107
Ref. č. 5105 1800 50/20
Velikost zorníků 50 mm
Šířka nosníku 20 mm
Barva stříbrná

dříve: uvex 9253 silverstar

uvex RX 5106
• kovová brýlová obruba v nadčasovém designu
• transparentní boční ochrana
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku 

a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5106
Obj. číslo 6109108 6109109
Ref. č. 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Velikost zorníků 50 mm 52 mm
Šířka nosníku 20 mm 20 mm
Barva šedá, mat šedá, mat

dříve: uvex 9254 greystar

uvex RX 5107
• kovová brýlová obruba se zorníky oválného tvaru
• transparentní boční ochrana
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku 

a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5107
Obj. číslo 6109110 6109111
Ref. č. 5107 6200 47/20 5107 6200 49/20
Velikost zorníků 47 mm 49 mm
Šířka nosníku 20 mm 20 mm
Barva zlatá, antik zlatá, antik

dříve: uvex 9154 starlet

uvex RX 5108
• kovová obruba úzkého a výrazného tvaru
• transparentní boční ochrana
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku 

a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5108
Obj. číslo 6109112 6109113
Ref. č. 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Velikost zorníků 54 mm 56 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm
Barva ocelová modrá ocelová modrá

dříve: 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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Korekční ochranné brýle
Základní kolekce kovových brýlových obrub

uvex RX 5102
• kovová obruba v módním „pilot“ designu
• transparentní boční ochrana
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku 

a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5102
Obj. číslo 6109100 6109101
Ref. č. 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Velikost zorníků 51 mm 53 mm
Šířka nosníku 20 mm 20 mm
Barva šedá, mat šedá, mat

dříve: uvex 9256 pilot

uvex RX 5103
• kovová brýlová obruba v nadčasovém designu s dvojitým nosníkem
• transparentní boční ochrana
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným měkkým nosníkům 

a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5103
Obj. číslo 6109104 6109105
Ref. č. 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Velikost zorníků 53 mm 55 mm
Šířka nosníku 17 mm 17 mm
Barva šedá, mat šedá, mat

uvex RX 5101
• kovová brýlová obruba v nadčasovém designu s dvojitým nosníkem
• boční ochrana z kovové síťoviny pro dobrou cirkulaci vzduchu
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným, měkkým nosním 

polštářkům 
• stranice s pružinovou stěžejkou a snadno upravitelnými koncovkami 

stranic

uvex RX 5101
Obj. číslo 6109102 6109103
Ref. č. 5101 1018 54/17 5101 1018 56/17
Velikost zorníků 54 mm 56 mm
Šířka nosníku 17 mm 17 mm
Barva černá, stříbrná černá, stříbrná

uvex RX 5104
• velká kovová brýlová obruba s dvojitým nosníkem
• transparentní boční ochrana 
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným měkkým nosníkům 

a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5104
Obj. číslo 6109106
Ref. č. 5104 6054 56/21
Velikost zorníků 56 mm
Šířka nosníku 21 mm
Barva zlatá, havanna

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
Titanové kovové obruby

Titan je považován za vysoce kvalitní materiál především v letec-
kém a kosmickém průmyslu, ale i ve zdravotní technice. Od roku 
1983 se titan používá jako materiál brýlových obrub. 

Titan je odolný proti korozi a nezpůsobuje žádné alergické reakce.
Díky specifické hustotě 4,5 g/cm³ má titan přibližně poloviční 
hmotnost než ušlechtilá ocel.

   extrémně odolný

   malá hmotnost

   nealergický

   za studena tvarovatelný

   vynikající pohodlí při nošení
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Korekční ochranné brýle
uvex RX ti

uvex RX ti 5900
• titanová brýlová obruba se 

 zorníky oválného tvaru
• transparentní boční ochrana
• brýlová obruba je lehká, nealer-

gická a odolná proti korozi
• velice dobře sedí díky anato-

micky upravitelným měkkým 
nosníkům a snadno upravitelným 
koncovkám stranic

uvex RX ti 5900
Obj. číslo 6109400
Ref. č. 5900 1600 49/20
Velikost zorníků 49 mm
Šířka nosníku 20 mm
Barva titanová modrá

uvex RX ti 5901
• titanová brýlová obruba v nadča-

sovém designu
• transparentní boční ochrana
• brýlová obruba je lehká, nealer-

gická a odolná proti korozi
• velice dobře sedí díky anato-

micky upravitelným měkkým 
nosníkům a snadno upravitelným 
koncovkám stranic

uvex RX ti 5901
Obj. číslo 6109401
Ref. č. 5901 1600 50/20
Velikost zorníků 50 mm
Šířka nosníku 20 mm
Barva titanová modrá

uvex RX ti 5902
• titanová brýlová obruba úzkého 

a výrazného tvaru
• transparentní boční ochrana
• lehký, nealergická brýlový střed 

z pur-titanu a flexibilní stranice 
z beta-titanu

• velice dobře sedí díky anato-
micky upravitelným měkkým 
nosníkům a snadno upravitelným 
koncovkám stranic

uvex RX ti 5902
Obj. číslo 6109402
Ref. č. 5902 1600 52/19
Velikost zorníků 52 mm
Šířka nosníku 19 mm
Barva titanová modrá

dříve: uvex RX ti 9248

5900 1600 49/20

5901 1600 50/20

5902 1600 52/19



300

Korekční ochranné brýle
uvex RX cb

Brýlové obruby uvex RX cb jsou díky speciálnímu tvaru 
a své neobvyklé celkové šířce velice vhodné zejména 
pro osoby s plochým nosním hřbetem, vysokými lícními 
kostmi a/nebo širokými skráněmi. 
Díky upravitelným měkce tvarovaným, komfortním 
koncovkám stranic jsou protiskluzové.

Brýlové obruby uvex RX cb splňují požadavky na zorné 
pole (7.1.1) a boční ochranu (7.2.8) podle EN 166:2002, 
co se týká asijské zkušební hlavy 2M, definováno 
v DIS ISO 18526-4:2018.
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uvex RX cb 5580
• široká plastová brýlová obruba s optimalizo-

vaným tvarem
• integrována boční ochrana a ochranná vrstva 

na horním okraji zorníků v designu brýlových 
obrub

• snadno upravitelné, měkce tvarované 
 komfortní koncovky stranic

• velmi vhodné pro osoby s plochým nosním 
hřbetem, vysokými lícními kostmi a/nebo 
širokými skráněmi

• normováno pro použití s asijskou zkušební 
hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

Korekční ochranné brýle
uvex RX cb

uvex RX cb 5581
• plastová brýlová obruba s maximální šířkou 

skrání
• integrována boční ochrana a ochranná vrstva 

na horním okraji zorníků v designu brýlových 
obrub

• snadno upravitelné, měkce tvarované komfort-
ní koncovky stranic

• velmi vhodné pro osoby s plochým nosním 
hřbetem, vysokými lícními kostmi a/nebo 
širokými skráněmi

• normováno pro použití s asijskou zkušební 
hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580
Obj. číslo 6109232
Ref. č. 5580 3015 57/14
Velikost zorníků 57 mm
Šířka nosníku 14 mm
Barva tmavě modrá, šedá

uvex RX cb 5581
Obj. číslo 6109233
Ref. č. 5581 1542 58/14
Velikost zorníků 58 mm
Šířka nosníku 14 mm
Barva šedá, tmavě červená

6109232

6109233
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Korekční ochranné brýle
varianty osazení základní kolekce plastové/kovové brýlové obruby · uvex RX ti · uvex RX cb

Druh dioptrického zorníku Provedení Parametry zabroušení

Popis
Výška průhledu

Rozměry rámečku

Jednoohniskové, monofokální zorníky

–  korekce zrakové vady do dálky, do blízka nebo na střední 
vzdálenosti

Jednohniskové, jednoohniskové zorníky HD jednoohniskové zorníky HD ≥ střed zorníku

hlavní zorný směr

certifikovaná oblast korekce

Zorníky Comfort
Zorníky Comfort do blízka
– provedení s rozšířenou oblastí vidění do blízka
–  ideální pro pracovní oblasti ve vzdálenosti 30 cm 

až cca 2 m

Zorníky Comfort na různé vzdálenosti
–  výpočet individuální korekce pro definované vzdálenosti 

(1 m, 2 m nebo 4 m)

Jednoohniskové zorníky Relax
–  podpora akomodace díky korekci o +0,5 dpt. v dolní ob-

lasti zorníku

Zorníky Comfort do blízka Standard, 
zorníky Comfort do blízka Optima
Provedení viz strana 318

min. 17 mm

hlavní zorný směr

Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima
min. 17 mm

nulový zorný směr

Jednoohniskové zorníky Relax
min. 17 mm

nulový zorný směr

certifikovaná oblast korekce

Dvouohniskové, bifokální zorníky
–  korekce zrakové vady vidění do dálky a do blízka
–  viditelně zapracovaný segment vidění do blízka
–  rychlý přechod z vidění do dálky na vidění do blízka na 

hraně oblasti určené pro vidění do blízka
–  okamžitá snášenlivost pro „začátečníky“,

protože viditelná hrana pomáhá orientaci

šířka oblasti vidění do blízka 28 mm

certifikovaná oblast korekce

Progresivní, multigresivní zorníky
–  korekce zrakové vady do dálky, do blízka a na střední 

vzdálenosti
–  neviditelně zapracovaná oblast vidění na střední vzdále-

nosti a do blízka
–  hladký přechod z vidění do dálky na vidění do blízka

Progresivní zorníky Standard
–  konvenční vidění do dálky a do blízka
–  dlouhá, úzká progresivní zóna

min. 23 mm

nulový zorný směr

Progresivní zorníky Pro Work
– velká oblast pro vidění do dálky
– široká progresivní zóna
– optimalizovaná oblast pro vidění do blízka

min. 20 mm

nulový zorný směr

Progresivní zorníky Piccolo
–  komfortní vidění do dálky a do blízka
–  zkrácená progresivní zóna, proto dobře vhodné pro ploché brý-

lové obruby

min. 17 mm

nulový zorný směr

Progresivní zorníky Top One
– velice pohodlné, velká oblast pro vidění do dálky a do blízka
– široká, komfortní progresivní zóna
– minimalizovány oblasti neostrého vidění na okrajích

min. 19 mm

nulový zorný směr

Progresivní zorníky Optima, 
progresivní zorníky Optima HD
– individuální čočky nejnovější generace
–  široké, velice pohodlné zorné pole ve všech oblastech vidění
–  optimální zobrazovací vlastnosti díky uvnitř zapracované prog-

resivní zóně >> provedení HD viz strana 318

Optima min. 17 mm

Optima HD min. 16 mm
(závisí na délce koridoru)

nulový zorný směr

certifikovaná oblast korekce
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Materiál Náhrady, volitelné

Plast Silikát Jednoduchý Multi Super UV blue Variomatic
hnědýCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Tvrzené sklo ET ET ET protect Tónování

HD není k dostání

vč. tvrzené vrstvy

Doporučení:
od +/– 4,0 dpt.

vč. tvrzené vrstvy
k dostání pouze

se sadou
Doporučení:

od +/– 6,0 dpt.

vč. tvrzené vrstvy vč. tvrzené vrstvy

k dostání pouze 
se sadou

pouze jed-
noohnis-

kové

pouze jed-
noohnis-

kové

ne pro tvr-
zené sklo

pouze
HI 1,67 

nebo PC

pouze
polykarbonát 
nebo Trivex

+ 10,0 až – 10,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 8,0 dpt.

+ 12,0 až – 13,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 8,0 dpt.

+ 13,0 až – 14,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 8,0 dpt.

+ 9,5 až – 12,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±8,0 dpt.

+ 8,0 až – 11,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 7,0 dpt.

+ 7,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ±4,0 dpt.

+ 7,5 až – 8,5 dpt. v nejsil-
nější tvrzené vrstvě

 cyl. ± 6,0 dpt.

Standard/
Optima pouze Optima pouze Optima Standard/

Optima pouze Optima
ne pro 
tvrzené 

sklo

pouze
HI 1,67 

nebo PC

ne pro 
tvrzené 

sklo

pouze
HI 1,67 

nebo PC

ne pro 
tvrzené 

sklo

pouze
HI 1,67 

nebo PC

+ 9,0 až – 7,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 6,0 dpt.

+ 8,0 až – 8,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 6,0 dpt.

+ 9,0 až – 10,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 6,0 dpt.

+ 9,0 až – 4,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 6,0 dpt.

+ 7,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 až – 4,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ± 4,0 dpt.

 
ne pro 
tvrzené 

sklo

+ 7,0 až – 8,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 8,5 až – 10,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 8,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 10,0 až – 10,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 4,0
Ad. + 3,0

ne pro 
tvrzené 

sklo
pouze polykarbonát

ne pro 
tvrzené 

sklo

pouze
HI 1,67 

nebo PC

pouze
polykarbonát 
nebo Trivex

pouze polykarbonát

ne pro 
tvrzené 

sklo

pouze
HI 1,67 

nebo PC
pouze polykarbonát

pouze 
Optima

pouze 
Optima

ne pro 
tvrzené 

sklo

pouze
HI 1,67 

nebo PC

pouze
polykarbonát 
nebo Trivex

+ 6,0 až – 10,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 9,5 až – 12,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 10,0 až – 12,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 9,5 až – 10,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+6,0 až – 13,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
cyl. ± 4,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 7,5 až – 10,0 dpt. v nej-
silnější tvrzené vrstvě

cyl. ± 6,0 dpt.
Ad. + 3,0

  Tento přehled ukazuje maximální hodnoty korekce, které jsou normovány a certifi kovány 
pro příslušná provedení zorníky. 
Proveditelnost závisí na velikosti brýlové obruby a parametrů centrování.

  Při zjišťování bodů průhledu věnujte prosím pozornost údajům zorného směru.
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Korekční ochranné brýle
uvex RX cd

uvex RX cd 5518
• brýlová obruba ve sportovním designu

atraktivní vzhled a silná kvalita
• bez obsahu kovů
•  příjemně měkké stranice (uvex duo component technology),

neklouzavé, nezpůsobují otlaky 
• dobře padnou díky anatomicky tvarované oblasti nosu

uvex RX cd 5518
Obj. číslo 6109230* 6109231* 6109234*
Ref. č. 5518 1341 54/22 5518 5074 54/22 5518 1333 54/22
Velikost zorníků 54 mm 54 mm 54 mm
Šířka nosníku 22 mm 22 mm 22 mm
Barva antracitová, červená tmavě hnědá, zelená antracitová, modrá

   Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení 
pro uvex RX cd na stranách 310/311.

*  Tyto brýlové obruby splňují požadavky na zorné pole (7.1.1) a boční 
ochranu (7.2.8) podle EN 166:2002, co se týká asijské zkušební hlavy 
2M, definováno v 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
• moderní plastová brýlová obruba v atraktivních módních 

 barvách 
•  dobře padnou díky anatomicky tvarované oblasti nosu
•  průsvitné rámečky na zorníku pro neomezené zorné pole
•  uvex Comfort Slider umožňují individuální úpravy délky a sklonu stranic
•  volitelně lze brýle nosit bez uvex Comfort Slider
• kompletně bez kovu 

uvex RX cd 5520
Obj. číslo 6109236* 6109245*
Ref. č. 5520 1333 54/18 5520 1344 54/18
Velikost zorníků 54 mm 54 mm
Šířka nosníku 18 mm 18 mm
Barva antracitová, modrá antracitová, růžová

Korekční ochranné brýle
  uvex RX cd 5520

   Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex 
RX cd na stranách 310/311.

Příslušenství uvex x-fi t pro ploché ochranné brýle je kompatibilní 
s našimi výrobky uvex RX cd 5520 a lze je získat v našem e-shopu.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

uvex mini LED light 
Obj. číslo 9999100

Jednotka 
k objednání: 1 ks

uvex x-fi t pro náhlavní pásek
Obj. číslo 9958023

Množství k objed-
nání - balení po: 5 ks

uvex Comfort Slider
Obj. číslo 9958024

Jednotka 
k objednání: 1 ks

Obsah: 5 párů

5520 1333 54/18 5520 1344 54/18
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Korekční ochranné brýle
uvex RX cd

uvex RX cd 5515
• plastová brýlová obruba s dokonalým utěsněním
• integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků 

v designu brýlových obrub
• měkký, přestavitelný nosník
• snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stranic

uvex RX cd  5515
Obj. číslo 6109227 6109228* 6109229*
Ref. č. 5515 1347 51/17 5515 1371 53/17 5515 1342 57/17
Velikost zorníků 51 mm 53 mm 57 mm
Šířka nosníku 17 mm 17 mm 17 mm
Barva antracitová, korálová antracitová, petrolejová antracitová, tmavě červená

uvex RX cd 5514
• plastová brýlová obruba s dokonalým utěsněním
• integrována transparentní boční ochrana a ochranná vrstva na horním 

okraji zorníků v designu brýlových obrub
• měkký, přestavitelný nosník
• snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stranic

uvex RX cd 5514
Obj. číslo 6109225* 6109226*
Ref. č. 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
Velikost zorníků 53 mm 55 mm
Šířka nosníku 18 mm 18 mm
Barva černá, modrá černá, červená

   Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení 
pro uvex RX cd na stranách 310/311.

   Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení 
pro 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
• plastová brýlová obruba s polykarbonátovými zorníky pro uživatele, 

kteří nepotřebují žádnou korekci
• zorníky bez působení korekce s antireflexní vrstvou Super – pro mini-

malizaci odrazů na plochách

uvex RX cd 5505 seal
• těsnicí rámečky z pěnového materiálu pro uvex RX cd 5505 k použití 

při manipulaci s prachem, třískami nebo kapalinami
• odpovídá EN 166 „Ochrana proti kapkám a tekutinám“ (označení „3“)

uvex RX cd 5505 plan PC SET
Obj. číslo 6108208 6108209
Ref. č. 5505 9020 55/19 5505 9020 57/19
Velikost zorníků 55 mm 57 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm
Barva matná křišťálová matná křišťálová
Výbava ploché zorníky z polykarbonátu ploché zorníky z polykarbonátu

HC, sada HC, sada
Jednotka k objednání ks ks

uvex RX cd 5505 seal
Obj. číslo 6118000 6118001
Ref. č. 5505 seal 55/19 5505 seal 57/19
Velikost zorníků 55 mm 57 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm
Barva černá černá
Kompatibilní s obj. číslo 6108208 obj. číslo 6108209

obj. číslo 6109208 obj. číslo 6109209
obj. číslo 6109214 obj. číslo 6109215

Jednotka k objednání ks ks

Korekční ochranné brýle
 uvex RX cd

uvex RX cd 5505
• plastová brýlová obruba s dokonalým 

 utěsněním
• integrována boční ochrana a ochranná vrstva 

na horním okraji zorníků v designu brýlových 
obrub pro nanejvýš přiléhavý tvar

• ochrana proti vniknutí částic zdola díky okraji 
obruby speciálního tvaru

• dobře sedí díky anatomicky tvarovanému 
nosníku

• úhlově nastavitelné stranice s individuálně 
nastavitelnou délkou, s měkce tvarovanými 
komfortními koncovkami stranic, které se dají 
snadno upravit

uvex RX cd 5505
Obj. číslo 6109208 6109209 6109214 6109215
Ref. č. 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19 5505 2126 55/19 5505 2126 57/19
Velikost zorníků 55 mm 57 mm 55 mm 57 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Barva transparentní transparentní matná křišťálová matná křišťálová

   Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd 
na stranách 310/311.

5505 2126 55/19 s těsnicím rámečkem
5505 seal 55/19

5505 2900 57/19 s těsnicím rámečkem
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
Obj. číslo 6109237 6109238
Ref. č. 5505 9910 55/19 5505 9910 57/19
Velikost zorníků 55 mm 57 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm
Barva křišťálová matná, zelená křišťálová matná, zelená
Vybavení clona
Zorníky PC fialová, didymium PC fialová, didymium
Značení zorníků 2-2 W 1 F CE 2-2 W 1 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana proti rentgenovému záření
Obj. číslo 6109241 6109242
Ref. č. 5505 9975 55/19 5505 9975 57/19
Velikost zorníků 55 mm 57 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm
Barva křišťálová matná, zelená matná křišťálová
Vybavení clona
Zorníky minerální zorníky s obsahem olova minerální zorníky s obsahem olova
Značení zorníků Pbeq 0,75 Pbeq 0,75

Korekční ochranné brýle
uvex RX cd 5505 flip-up – speciální varianty

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium
• nahoru sklopná clona vč. zorníků z materiálu Didymium bez optické 

intenzity
• zorníků z materiálu Didymium jsou speciální filtry s vysokou absorpcí při 

589 nm 
• filtrují tzv. „blikání žlutého světla sodíkové výbojky“
• polykarbonátové filtry s malou hmotností a vysokou mechanickou 

pevností
• stupeň ochrany 2-2 podle EN 170, mech. pevnost F podle EN 166
• upozornění: zorníky z materiálu Didymium neposkytují větší účinek 

ochrany proti infračervenému záření (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana proti 
rentgenovému záření
• nahoru sklopná clona vč. minerálních zorníků bez optické intenzity, 

které nabízejí ochranu proti rentgenovým paprskům
• ekvivalent olova ochranných zorníků je 0,75   
• zorníky s ochranou proti rentgenovému záření nejsou testovány a zna-
čeny podle 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
Obj. číslo 6109243 6109244
Ref. č. 5505 9965 55/19 5505 9965 57/19
Velikost zorníků 55 mm 57 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm
Barva křišťálová matná, zelená křišťálová matná, zelená
Vybavení clona
Zorník PC CBR65 PC CBR65
Značení zorníků 5-1,4 W 1 FK CE 5-1,4 W 1 FK CE

uvex RX cd 5505 flip-up polarizační filtr
Obj. číslo 6109239 6109240
Ref. č. 5505 9911 55/19 5505 9911 57/19
Velikost zorníků 55 mm 57 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm
Barva křišťálová matná, zelená křišťálová matná, zelená
Vybavení clona
Zorník PC šedý, polarizující PC šedý, polarizující
Značení zorníků 5-3,1 W 1 F CE 5-3,1 W 1 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana při svařování
Obj. číslo 6109218 6109235
Ref. č. 5505 9905 55/19 5505 9905 57/19
Velikost zorníků 55 mm 57 mm
Šířka nosníku 19 mm 19 mm
Barva černá, zelená černá, zelená
Vybavení clona
Zorník PC šedý, ochrana při sváření 5 PC šedý, ochrana při sváření 5

uvex Infradur plus uvex Infradur plus
Značení zorníků 5 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE

Korekční ochranné brýle
uvex RX cd 5505 flip-up – speciální varianty

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65
• nahoru sklopná clona vč. zorníků CBR65 bez optické intenzity
• vysoce kontrastní vidění odolné vůči únavě
• modré světlo je na extrémně světlých pracovištích sníženo až o 50 %
• mírné tónování pro vysoké vizuální požadavky při působení extrémně 

světlého umělého světla a přirozeného světla

uvex RX cd 5505 flip-up polarizační filtr
• nahoru sklopná clona vč. polarizačního filtru bez optické intenzity 
• polarizující filtry jsou propustné jen pro záření z oscilografů – rozptýle-

né záření (např. odrazy z vodních ploch) je potlačeno
• obzvlášť vhodné na pracovištích s vysokým rizikem oslnění (např. 

offshore, prostředí v přístavu, stavební průmysl) a/nebo silně odrážející 
se povrchové plochy 

• stupeň ochrany 5-3,1 podle EN 172, mech. pevnost F podle EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana při svařování
• nahoru sklopná clona se zorníky s ochranou při svařování bez optické 

intenzity
• stupeň ochrany při svařování 5, vhodné pro svařování autogenem 
• nová technologie filtru se zorníky tónovanými do šeda – spolehlivě 

chrání před UV a infračerveným zářením a umožňuje perfektní repro-
dukci barev

• Upozornění: zorníky s ochranou při svařování neposkytují dostatečnou 
ochranu před laserovým zářením!

• stupeň ochrany 5 podle EN 169, mech. pevnost F podle 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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Varianty osazení
 uvex RX cd

Provedení Parametry 
zabroušení

Popis
Výška průhledu

Rozměry rámečku

Jednoohniskové, monofokální zorníky

Jednohniskové, jednoohniskové zorníky HD

Jednohniskové čočky HD
min. střed zorníku

hlavní zorný směr

oblast korekce

Zorníky Comfort

Zorníky Comfort do blízka Standard, zorníky 
Comfort do blízka Optima (provedení viz strana 318)

min. 17 mm
hlavní zorný směr

Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima min. 17 mm
nulový zorný směr

Zorníky Comfort do 
blízka Standard

Zorníky Comfort do 
blízka Optima

Zorníky Comfort na 
různé vzdálenosti 

Optima
Jednoohniskové zorníky 

Relax
Jednoohniskové zorníky Relax min. 17 mm

nulový zorný směr

oblast korekce

Dvouohniskové, bifokální zorníky

šířka oblasti vidění do blízka 28 mm

oblast korekce

Progresivní, multigresivní zorníky

Progresivní zorníky
Standard

Progresivní zorníky
Pro Work

Progresivní zorníky
Piccolo

Progresivní zorníky
Top One

Progresivní zorníky
Optima

Progresivní zorníky
Optima HD

Progresivní zorníky Standard min. 23 mm
nulový zorný směr

Progresivní zorníky Pro Work min. 20 mm
nulový zorný směr

Progresivní zorníky Piccolo min. 17 mm
nulový zorný směr

Progresivní zorníky Top One min. 19 mm
nulový zorný směr

Progresivní zorníky Optima min. 17 mm
nulový zorný směr

Progresivní zorníky Optima HD
min. 16 mm 

(závisí na délce koridoru)
nulový zorný směr

oblast korekce

uvex RX cd 5505 uvex RX cd 5514uvex RX cd 5505 fl ip-up 
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Materiál Náhrady, volitelné

Plast

CR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Jednoduchý 
ET

Multi ET Super ET UV blue
protect

Tónování Variomatic
hnědý

vč. tvrzené vrstvy vč. tvrzené vrstvy

k dostání pouze
se sadou

vč. tvrzené vrstvy vč. tvrzené vrstvy

k dostání pouze 
se sadou

pouze
jednoohnis-

kové

pouze
jednoohnis-

kové

pouze 
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbo-
nát nebo Trivex

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

Standard/
Optima pouze Optima pouze Optima Standard/Optima pouze Optima pouze Optima,

HI 1,67 nebo PC

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze
HI 1,67 nebo PC

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

pouze 
polykarbonát

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbo-
nát nebo Trivex

pouze 
polykarbonát

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze 
polykarbonát

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbo-
nát nebo Trivex

pouze 
Optima

pouze 
Optima

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbo-
nát nebo Trivex

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 

vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

+ 6,0 až – 6,0 dpt. 
v nejsilnější tvrze-

né vrstvě
 cyl. ±4,0 dpt.

  Aby byl zaručen optimální obraz, přepočítávají se objednané hodnoty podle úhlu zorníků a obruby (FSW). 
Varianty osazení pro brýlové obruby uvex RX cd jsou popsány v níže uvedeném přehledu.
Věnujte, prosím, určitě pozornost také tomu, aby brýlové obruby dobře seděly!

  Při zjišťování bodů průhledu věnujte, prosím, pozornost údajům zorného směru.

uvex RX cd 5515 uvex RX cd 5518 uvex RX cd 5520
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uvex RX sp
Životní styl na pracovišti

Brýlové obruby uvex RX sp
Charakteristickým rysem pro kolekci 
uvex RX sp je sportovní design a sym-
patický tvar brýlových obrub.
Všechny ochranné funkce jsou plně 
integrovány do designu brýlových 
obrub – proto není nutné samostatně 
integrovat boční ochranu, jako tomu 
bývá zvykem u běžných brýlí.

Brýlové obruby díky tak zvanému 
designu wrap-around perfektně 
sedí a jejich široké stranice a silně 
vyklenuté zorníky nabízejí maximální 
ochranu.
Stejně jako u všech brýlových obrub 
značky uvex se používají výhradně 
vysoce kvalitní plastové materiály. 

Zorníky uvex HD

Zorníky uvex HD –
maximum individuality

Při výrobě zorníků uvex HD se přihlíží 
k mnoha individuálním parametrům:

• individuální korekční hodnoty
•  parametry centrování (vzdálenost 

očí a výška průhledu)
•  zakřivení brýlové obruby a základní 

křivka zorníků
•  úhel zorníků a obruby a inklinace
• vzdálenost vrcholu rohovky

Pomocí speciálně vyvinutých 
programů se vypočítá obraz podle 
několika tisíc jednotlivých bodů 
zadní plochy zorníku.
Výsledek se započítá přímo do 
Vašeho zorníku uvex optima HD.

Víc individuálně už to nejde!

Zorníky uvex HD jsou k dostání 
v provedeních jednoohniskového 
zorníku HD a progresivní zorníku 
Optima HD.
Vybraní optici nebo Váš poradce 
z fi rmy uvex zjistí Vaše individuální 
parametry.

Sportovní osazení uvex anatomic
Díky výraznějšímu zakřivení brýlových 
obrub uvex RX sp stojí zorníky šikmo 
před okem. Aby kvůli tomu nedochá-
zelo ke vzniku chyb obrazu, používáme 
výhradně speciální sportovní osazení 
uvex anatomic.

To znamená:
•  používáme zorníky, jejichž základní 

křivka je identická se zakřivením 
brýlové obruby. 

•  vaše hodnoty korekce se znovu 
přepočítají podle šikmého postavení 
zorníků a zohlední pro osazení.

Běžné korekční brýle:
Úrovně pravého a levého zorníku jsou téměř naprosto 
shodné.

Brýle s výrazně zakřivenými zorníky:
Úrovně pravého a levého zorníku jsou k sobě hodně 
sklopené.
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uvex RX sp 5512
• sportovní plastová brýlová obruba v designu „Wrap around“ se zakřive-

nými zorníky pro sportovní osazení anatomic
• k dostání sada uvex tight-fit obsahující náhlavní pásek a rámeček 

z pěnového materiálu
• do designu brýlových obrub integrována boční ochrana a ochranná 

vrstva na horním okraji zorníků
• aby pevně držely při práci v extrémních situacích, lze vyměnit stranice 

za náhlavní pásek
• díky rámečku z pěnového materiálu je zaručeno, že budou dokonale 

uzavřené a pevně držet
• velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému, měkkému nosníku
• sportovní krycí stranice z tvrzených a měkkých komponent, aby poho-

dlně seděly a neklouzaly

Oblasti použití v kombinaci se sadou tight-fit:
• práce v extrémních situacích, například nad hlavou nebo ve stísněném 

prostoru
• práce s kapalinami (kapky) nebo třískami a prachem

  Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení 
pro uvex RX sp na stranách 316/317.

Sada uvex tight-fit
Obj. číslo 6118004 6118005
Provedení sada uvex tight-fit pro uvex RX sp 5512 sada uvex tight-fit pro uvex RX sp 5512
Barva hnědá, olivová antracitová, oranžová
Jednotka ks ks
k objednání

uvex RX sp 5512
Obj. číslo 6109220 6109221
Ref. č. 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Velikost zorníků 65 mm 65 mm
Šířka nosníku 16 mm 16 mm
Barva hnědá, olivová antracitová, oranžová

Korekční ochranné brýle
uvex RX sp

5512 5573 65/16 montováno 
se sadou uvex tight-fit 6118004

5512 1348 65/16 montováno 
se sadou uvex tight-fit 6118005

uvex RX sp 5513
• sportovní plastová brýlová obru-

ba v designu „Wrap around“ se 
zorníky s velkými plochami pro 
sportovní osazení anatomic

• do designu brýlových obrub 
integrována boční ochrana 
a ochranná vrstva na horním 
okraji zorníků

• dobře sedí díky anatomicky 
upravitelnému, měkkému nosníku

• sportovní krycí stranice z tvrze-
ných a měkkých komponent, aby 
pohodlně seděly a neklouzaly 

uvex RX sp 5513
Obj. číslo 6109222
Ref. č. 5513 1577 62/16
Velikost zorníků 62 mm
Šířka nosníku 16 mm
Barva šedá, světle zelená

  Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení 
pro uvex RX sp na stranách 316/317.

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

6118004 6118005

5513 1577 62/16
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Korekční ochranné brýle
uvex RX sp

uvex RX sp 5519
• plastová brýlová obruba ve sportovním designu wrap-around
• anatomicky tvarovaný, měkký nosník
• integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků 

v designu brýlových obrub
• clona proti vniknutí částic zdola díky speciálně tvarovanému okraji 

obruby
• snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stranic

uvex RX sp 5519
Obj. číslo 6109223 6109224
Ref. č. 5519 5573 56/21 5519 1371 56/21
Velikost zorníků 56 mm 56 mm
Šířka nosníku 21 mm 21 mm
Barva hnědá, olivová antracitová, petrolejová

  Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení pro uvex 
RX sp na stranách 316/317.

uvex RX sp 5510
• sportovní plastová brýlová obruba v designu „Wrap around“ 

se  zakřivenými zorníky pro sportovní osazení anatomic
• do designu brýlových obrub integrována boční ochrana a ochranná 

vrstva na horním okraji zorníků
• dobře sedí díky anatomicky upravitelnému, měkkému nosníku
• sportovní krycí stranice z tvrzených a měkkých komponentů, aby 

 pohodlně seděly a neklouzaly

uvex RX sp 5510
Obj. číslo 6109216 6109217
Ref. č. 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Velikost zorníků 62 mm 62 mm
Šířka nosníku 17 mm 17 mm
Barva černá matná, světle šedá černá matná, oranžová

  Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení 
pro uvex RX sp na stranách 316/317.

5519 5573 56/21

5510 1217 62/17

5519 1371 56/21

5510 1248 62/17
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 uvex RX goggle
První uzavřené brýle s přímou korekcí

Vždy dokonalý výhled – díky přímému osazení.
uvex RX goggle jsou první uzavřené brýle, které jsou rovnou 
vybaveny ochrannými korekčními zorníky. Proto na rozdíl od 
běžných řešení formou brýlí přes brýle nebo korekční vložky 
přinášejí optimální optickou kvalitu bez chyb obrazu nebo 
doplňkové ztráty světla. uvex RX goggle tak lze bez problémů 
nosit i po delší dobu.

Měření spektrálním fotometrem prokázala, že uvex RX 
goggle vykazují až o 18 % vyšší transmisi než ochranné brýle 
s korekční vložkou nebo brýle přes brýle. Vyšší transmise 
minimalizuje nadbytečnou únavu očních svalů. Dodatečná an-
tirefl exní vrstva korekčních zorníků napomáhá tomuto efektu.

uvex RX goggle
uvex RX goggle
Obj. číslo 6109500
Ref. č. 9500 1379 61/14
Zorník 61 mm
Šířka nosníku 14 mm
Barva antracitová, limetková

  Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení 
pro uvex RX goggle na stranách 316/317.

Flexibilní hák náhlavního pásku
Flexibilní háky náhlavního pásku vyrov-
návají rozdílné šířky obličeje. Pohodlný 
textilní náhlavní pásek drží uvex RX 
goggle bezpečně v jejich poloze.

Promyšlená ventilace
Uspořádání přímých a nepřímých venti-
lačních otvorů zaručuje optimální ochranu 
a dostatečnou cirkulaci vzduchu pro 
docílení příjemného klimatu pro oči.

Hygiena
Brýlový střed z fl exibilního TPU se dá 
snadno vyčistit. Brýle tak lze při silném 
namáhání a extrémních okolních pod-
mínkách udržovat hygienicky čisté.

Přímé osazení
Do rámečku zorníků 
jsou přímo zabudovány 
korekční ochranné zor-
níky podle individuálních 
hodnot.

Včetně pouzdra na 
brýle s přihrádkou 
pro vlastní brýle

Doporučená použití 
pro uvex RX goggle s PC+:
Pracoviště s vysokým rizikem mechanického ohrožení, např. obrábění 
kovů, soustružení, broušení, frézování.

 Mechanická pevnost „B“, 120 m/s

pro uvex RX goggle s Trivex:
Pracoviště s vysokým rizikem chemického nebezpečí, např. práce 
v laboratoři, manipulace s chemikáliemi v malém množství.

 Mechanická pevnost „F“, 45 m/s

 PC+
Používáme vysoce nárazuvzdorný plast polykarbonát a zvětšujeme 
zároveň tloušťku středu zorníků. Aby bylo zaručeno, že zorníky budou 
držet při nárazu, je rámeček brýlí vybaven speciálním nýtem a zorníky 
opatřeny přiměřeně speciální sraženou hranou.

Tím je poprvé pro korekční ochranné brýle dosaženo třídy pevnosti 
„B“. Brýlový střed a zorníky jsou podle toho vyznačeny.
Pro třídu pevnosti „B“ jsou brýle zpředu a zboku ostřeleny kovovou 
kuličkou rychlostí 432 km/h. (srov. EN 166: náraz středně velkou 
energií, 120 m/sec)

Další informace o materiálech zorníků, jejich provedení a značení najdete na našich informativních stránkách 318 až 320.



Z

N

R

N

F

F+0,5
dpt.

F

N

F

N

Z

N

R

N

F

F+0,5
dpt.

F

N

F

N

F

N

F

N

316

Korekční ochranné brýle
 Varianty osazení modelů uvex RX sp · speciální osazení uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510 Důležité upozornění Provedení Parametry 
zabroušení

Popis Výška průhledu
Rozměry rámečku

Jednoohniskové, monofokální zorníky

pro uvex RX sp 5510 platí:
Minimální PD ≥ 32,0 mm
Výška průhledu ≥ střed zorníku

Jednoohniskové
Jednoohniskové čočky 
HD

hlavní zorný směr

Zorníky Comfort

Zorníky Com-
fort do blízka 
Optima

Zorníky Com-
fort na různé 
vzdálenosti 
Optima

Jednoohnis-
kové zorníky
Relax

pro uvex RX sp 5510 platí:
Minimální PD ≥ 32,0 mm
Výška průhledu ≥ střed zorníku

Zorníky Comfort do 
blízka Optima

min. 17 mm
hlavní zorný směr

Zorníky Comfort na růz-
né vzdálenosti Optima

min. 17 mm
nulový zorný směr

Jednoohniskové čočky 
Relax

min. 17 mm
nulový zorný směr

Progresivní, multigresivní zorníky

Progresivní 
zorníky
Pro Work

Progresivní zorníky Optima
Progresivní zorníky 
Optima HD

pro uvex RX sp 5510 platí:
Minimální PD ≥ 32,0 mm
Výška průhledu ≥ střed zorníku

Progresivní čočky 
Pro Work

min. 20 mm
nulový zorný směr

Progresivní čočky 
Optima

min. 17 mm
nulový zorný směr

Progresivní čočky 
Optima HD

min. 16 mm
nulový zorný směr

oblast korekce

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513 
Jednoohniskové, monofokální zorníky

Minimální PD ≥ 32,0 mm
Výška průhledu ≥ střed zorníku

Jednoohniskové
Jednoohniskové čočky 
HD

hlavní zorný směr

Zorníky Comfort

Zorníky 
Comfort do 
blízka 
 Optima

Zorníky Com-
fort na různé 
 vzdálenosti 
 Optima

Jed-
noohnisko-
vé zorníky
Relax

Minimální PD ≥ 32,0 mm
Výška průhledu ≥ střed zorníku

Zorníky Comfort do 
blízka Optima

min. 17 mm
hlavní zorný směr

Zorníky Comfort na růz-
né vzdálenosti Optima

min. 17 mm
nulový zorný směr

Jednoohniskové čočky 
Relax

min. 17 mm
nulový zorný směr

Progresivní, multigresivní zorníky

Progresivní 
zorníky
Pro Work

Progresivní zorníky Optima
Progresivní zorníky 
 Optima HD

Minimální PD ≥ 32,0 mm
Výška průhledu ≥ střed zorníku

Progresivní čočky 
Pro Work

min. 20 mm
nulový zorný směr

Progresivní čočky 
Optima

min. 17 mm
nulový zorný směr

Progresivní čočky 
Optima HD

min. 16 mm
nulový zorný směr

oblast korekce

uvex RX goggle Důležité upozornění Provedení Parametry 
 zabroušení

Popis Výška průhledu
Rozměry rámečku

Jednoohniskové, monofokální zorníky

Při použití PC nebo PC+
Minimální PD ≥ 32,0 mm
Při použití Trivex
Minimální PD ≥ 34,0 mm

Jednoohniskové
Jednoohniskové čočky 
HD

hlavní zorný směr

Progresivní, multigresivní zorníky

Progresivní 
zorníky
Pro Work

Progresivní zorníky Optima
Progresivní zorníky 
 Optima HD

Při použití PC nebo PC+
Minimální PD ≥ 32,0 mm
Při použití Trivex
Minimální PD ≥ 34,0 mm

Progresivní čočky 
Pro Work

min. 20 mm
nulový zorný směr

Progresivní čočky 
Optima

min. 17 mm
nulový zorný směr

Progresivní čočky 
Optima HD

min. 16 mm
nulový zorný směr

oblast korekce
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Materiál Náhrady, volitelné

Plast Normal 
ET

Multi
ET

Super
ET

UV blue pro-
tect Tónování Variomatic hnědýCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex

vč. tvrzené vrstvy vč. tvrzené vrstvy

k dostání pouze
se sadou

vč. tvrzené vrstvy vč. tvrzené vrstvy pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát
nebo Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

+ 5,0 až – 5,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 5,0 až – 5,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 5,0 až – 5,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 5,0 až – 5,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 5,0 až – 5,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 5,0 až – 5,0 dpt. 
v nejsilnější tvrzené vrstvě

 cyl. ±2,0 dpt.

vč. tvrzené vrstvy vč. tvrzené vrstvy

k dostání pouze
se sadou

vč. tvrzené vrstvy vč. tvrzené vrstvy pouze
HI 1,67 nebo 

PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

+ 3,5 až – 3,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 3,5 až – 3,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 3,5 až – 3,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 3,5 až – 3,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 3,5 až – 3,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 3,5 až – 3,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené vrstvě

 cyl. ±2,0 dpt.

Materiál Náhrady, volitelné

Plast Normal 
ET

Multi
ET

Super
ET

UV blue
protect Tónování Variomatic hnědýCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC/ PC+ Trivex

vč. tvrzené vrstvy vč. tvrzené vrstvy

k dostání pouze
se sadou

pouze
HI 1,67 nebo PC pouze polykarbonát nebo 

Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

pouze
HI 1,67 nebo PC

pouze polykarbonát nebo 
Trivex

+ 3,50 až – 3,50 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 3,50 až – 3,50 dpt. 
v nejsilnější tvrzené 
vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

+ 3,5 až – 3,5 dpt. 
v nejsilnější tvrzené vrstvě

 cyl. ±2,0 dpt.

  Aby bylo zaručen optimální obraz, používá se výhradně sportovní osazení anatomic.
Varianty pro osazení brýlových obrub uvex RX sp a uvex RX goggle jsou zobrazeny v níže uvedeném přehledu.
Věnujte, prosím, určitě pozornost také tomu, aby brýlové obruby dobře seděly!

  Při zjišťování bodů průhledu věnujte, prosím, pozornost údajům zorného směru.
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Korekční ochranné brýle
 Typy zaostření

Zorníky Comfort
Zorníky Comfort se používají převážně v oblastech, kde se pracuje 
na monitorech. Díky neviditelně integrovaným oblastem korekce 
ulevují oční čočce při pohledu do blízka a na střední vzdálenosti (tzv. 
podpora akomodace).
Rovněž na celé řadě jiných pracovišť se omezuje optický požadavek 
na oblasti, které jsou od oka vzdáleny jen několik málo metrů.
Zorníky Comfort jsou dobrou alternativou, pokud se korekční 
ochranné brýle používají výlučně na pracovištích a není nezbytně 
nutné vidění do dálky (vzdálenost > 5 m).

Zorníky Comfort do blízka Standard, zorníky Comfort 
do blízka Optima
• ideální řešení pro pracovní oblast ve vzdálenosti 30 cm až cca 2 m 
• středová oblast plochy zorníku vyplyne jako zvolená degrese a je 

upravena na vzdálenost cca 60 až 80 cm 
• dodáváme tři typy, v závislosti na potřebném doplňku na vidění do 

blízka (adice, volitelně v závislosti na věku uživatele brýlí)
• pro objednávku je dostačující údaj hodnot vidění do blízka a poža-

dované provedení (typ A, B, C)
• při objednání varianty Comfort do blízka Optima se vypočítá 

a vyrobí zadní plocha surových zorníků s přihlédnutím ke korekci, 
zakřivení zorníku a vzdálenosti oka

Typ A Typ B Typ C

Degrese**
0,75 dpt

Degrese**
1,25 dpt

Degrese**
1,75 dpt

pod 50 let 50 až 55 let od 55 let

**  Degrese: zeslabení účinku korekce, vychází se z hodnoty vidění do 
blízka!

Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima
• perfektní řešení pro pracovní oblast ve vzdálenosti 30 cm až 1 m, 

2 m nebo 4 m 
• uvedením optické vzdálenosti, která je potřebná na pracovišti, se 

individuálně vypočítají oblasti korekce
• pro objednávku je nutné uvést hodnoty vidění do dálky a do blízka 

(adice), maximální optickou vzdálenost (jeden, dva nebo tři metry) 
a také parametr centrování (vzdálenost oka a výška průhledu) 

Jednoohniskové zorníky Relax
• tento typ zorníků je určen pro osoby cca od 30 let 
• díky neviditelně integrované změně hodnoty korekce o +0,5 dpt. 

v dolní oblasti zorníku se ulevuje oční čočce při pohledu do blízka 
(tzv. podpora akomodace)

• korekce vidění do dálky zůstává nezměněna
• pro objednávku je nutné uvést hodnoty vidění do dálky a parametr 

centrování (vzdálenost oka a výška průhledu)
• jednoohniskové čočky Relax doporučujeme osobám, které ke 

své každodenní práci využívají mobilní zařízení (notebook, tablet, 
smartphone atd.)

Jednoohniskové zorníky
Díky jednoohniskovým zorníkům se korigují zrakové vady při vidění 
do dálky a do blízka.

Víceohniskové zorníky
Navíc ke korekci vidění do dálky vykazují víceohniskové zorníky 
korekci vidění do blízka, popř. také na střední vzdálenosti.
Víceohniskové čočky jsou nutné, pokud už oční čočka není schopna 
vlivem přirozeného procesu stárnutí se přizpůsobovat. Malé objekty, 
blízko před okem, již nejsou ostře rozpoznávány (tzv. stařecká dale-
kozrakost, stařecká krátkozrakost, presbyopie).

Bifokální zorníky
• viditelně zabroušený segment pro oblast vidění do dálky 

(„oblast čtení“)
• rychlý přechod z vidění do dálky na vidění do blízka na hraně oblasti 

vidění do blízka 
• okamžitá snášenlivost, protože viditelná hrana pomáhá orientaci
• oblasti na střední vzdálenosti nejsou korigovány

Multifokální zorníky
• plynulý přechod z vidění do dálky na vidění do blízka, tzv. progresiv-

ní kanál
• neviditelný progresivní kanál koriguje střední vzdálenosti
• ostré obrazy ve všech zorných vzdálenostech
• popřípadě je vyžadována zvykací fáze

Zorníky uvex HD

Zorníky uvex HD – 
maximum individuality

Korekční zorníky uvex optima s takzvaným volným designem jsou 
vyrobeny speciálně pro Vás. Zadní plocha surových zorníků se vypo-
čítá a vyrobí s přihlédnutím k Vaší vlastní korekci, zakřivení zorníku 
a parametrům centrování (vzdálenost oka a výška průhledu).

Při výrobě zorníků uvex HD se přihlíží k dalším individuálním para-
metrům, jako je vzdálenost vrcholu rohovky, úhel zorníku a obruby 
a inklinace.
Pomocí speciálně vyvinutých programů se vypočítá obraz podle 
několika tisíc jednotlivých bodů zadní plochy zorníku. Výsledek se 
započítá přímo do Vašeho zorníku uvex optima HD.
Víc individuálně už to nejde!

Zorníky uvex optima HD jsou k dostání v provedeních jednoohnisko-
vé čočky HD a progresivní čočky Optima HD.

Vybraní optici nebo Váš poradce z fi rmy uvex zjistí Vaše individuální 
parametry.
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Korekční ochranné brýle
Materiál zorníků · antireflexní vrstva · tónování

Materiály zorníků
polykarbonát 
• další označení: PC
• organický materiál s velice vysokou odolností proti lomu 
• pouze podmíněně odolné vůči chemikáliím
• mechanická pevnost, třída „F“ (45 m/s)
• PC+ – polykarbonát se zvýšenou tloušťkou středu, speciálně pro 

uvex RX goggle (viz strana 269)

Trivex™
• organický materiál s vysokou odolností proti lomu 
• malá hmotnost, lze doporučit též při vysokých hodnotách korekce
• velmi dobré optické vlastnosti obrazu též při vysoké korekci
• velmi dobrá odolnost vůči čisticím roztokům, olejům, kosmetickým 

přípravkům 
• dobrá odolnost proti poškrábání
• nejlepší „univerzální materiál na zorníky“
• mechanická pevnost, třída „F“ (45 m/s)

CR39
• další označení: plast
• Bez modifikace nelze aplikovat na ochranné brýle, protože vykazuje 

příliš malou odolnost proti lomu. Zvýšená tloušťka středu je nutná, 
aby se dosáhlo požadované odolnosti proti lomu.

• organický materiál s malou hmotností
• velmi dobré vlastnosti obrazu též při vysoké korekci
• určeno pro práce s chemikáliemi a lakovací práce
• velice dobrá odolnost proti poškrábání díky tvrzené vrstvě (volitelné)
• mechanická pevnost, třída „S“ (zkouška padající kuličkou)

HI (high index), organické materiály zorníků s vysokým 
indexem lomu 
• organické zorníky s indexem lomu 1,6, resp. 1,67 jsou opticky účinnější 

(než CR 39)
• s menším množstvím materiálu a méně zakřivenými plochami vykazu-

je tento zorník požadovaný optický účinek
• zorník je tenčí a estetičtější
• doporučeno při korekci > +/-4,0 dpt.: HI 1,6

doporučeno při korekci > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
• mechanická pevnost, třída „S“ (zkouška padající kuličkou)

Tvrzené sklo
• další informace: brýlové korunové sklo, silikát, minerální sklo, sklo
• Bez modifikace nelze aplikovat na ochranné brýle, protože vykazuje 

příliš malou odolnost proti lomu. Zvýšení odolnosti proti lomu se docílí 
termickým nebo chemickým tvrzením.

• mechanická pevnost, třída „S“ (zkouška padající kuličkou) 
• povrch velice odolný proti poškrábání, určeno pro práce s chemikáli-

emi a lakovací práce
• vysoká hmotnost, nelze doporučit při hodnotách korekce vyšších než 

+/-4,0 dpt.
•  vpálení jisker při svářečských a brusných pracích
•  imploze u tekutého kovu

Antireflex
Antirefl exní vrstva je vrs-
tva, která je napařena na 
přední i zadní stranu čočky. 
Výrazně snižuje odrazy 
z povrchů a ploch. Nabízí 
kosmetickou výhodu a zvy-
šuje transmisi světla.

K dostání jsou
ve třech jakostech:
•  antireflexní vrstva Normal
•  antireflexní vrstva Multi
•  antireflexní vrstva Super

UV blue protect
K materiálu zorníků byl přimíchán speciální absorbér, který komplet-
ně fi ltruje UV záření a navíc snižuje podíl modrého světla.

• zorníky absorbují UV záření do 400 nm ze 100 %, filtrují krátké vlny, 
modré světlo do 410 nm téměř úplně a snižují spektrum od 410 nm 
do 420 nm o 86 %. 

• zorníky uvex UV blue protect zvyšují kontrast a efektivně předchá-
zejí projevům únavy a degeneracím svalů vlivem stárnutí (AMD)

• mechanická pevnost zorníků je zaručena, čiré zorníky s UV blue 
protect dostávají značení 2C-1,2

• UV blue protect je volitelně k dostání pro zorníky z polykarbonátu 
(PC) a HI 1,67 

Tónování
Tónované zorníky účinně chrání proti oslnění při 
vysoké intenzitě světla (např. sluneční světlo) 

Konstantní tónování
• k dostání v hnědé nebo šedé barvě 
• stupně tónování: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Proměnlivé tónování – Variomatic™
•  podle UV záření a teploty změní zorníky samy 

stupeň tónování
• tónování cca 8 % až 80 % v hnědé barvě 
•  dostupné jako korekční ochranné brýle z polykarbo-

nátu a Trivex™ 

Vrstva

Sklo
Vzduch

vlnová délka v nm



W  =  1

W  =  166

W  1  F  CE

W  F  166  CE
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Korekční ochranné brýle
 Certifikace a značení

Individuálně vyrobené korekční ochranné brýle musí být podle 
evropské normy 166 trvale značeny jak na brýlové obrubě, tak i na 
zornících.

Příslušná certifi kace použitých materiálů probíhá v pravidelných 
intervalech nezávislým zkušebním institutem.

Brýlová obruba a zorníky musí být označeny značkou výrobce 
a mechanickou pevností, zorníky navíc ještě optickou kvalitou. 

Podle použitého materiálu zorníků se používají odlišné metody 
zkoušky mechanické pevnosti. Zkušební metody jsou defi novány 
v evropské normě 168.

Pokud je značení mechanické pevnosti na zornících odlišné 
od značení brýlových obrub, pak platí pro celý přístroj sloužící 
k ochraně zraku menší mechanická pevnost.

Upozorňujeme na to, že vzhledem k povinnosti značení ne-
prodáváme neosazené brýlové obruby. Na zkompletovaných 
brýlích neprovádějte žádné změny, které snižují ochrannou 
funkci.

Značení podle EN 166, povinné údaje
Značení zorníků

Identifi kace
výrobce

Optická
kvalita

Mechanická
pevnost

S =  zvýšená pev-
nost

F =  náraz, nízká
energie 
(45 m/s)

B =  náraz, středně 
velká energie
(120 m/s)

Značení brýlových obrub

Identifi kace
výrobce

Mechanická
pevnost

Podklad
normy

S =  zvýšená pev-
nost

F =  náraz, nízká
energie 
(45 m/s)

B =  náraz, středně 
velká energie
(120 m/s)

        Označení shody
               Mechanická pevnost
         Optická kvalita
Výrobce

              Označení shody
     Norma EN
            Mechanická pevnost
     Výrobce

 „F“ je maximální třída mechanické pevnosti, kterou mohou brýle se stranicemi dostat podle EN 166!

Základní požadavky podle EN 166 (výňatek)

• mechanická pevnost

Zvýšená pevnost Nárazuvzdornost,
menší energie

Nárazuvzdornost,
středně velká energie

Zkouška padající 
kuličkou, hození oce-
lové kuličky (44 g) na 
zorník/ brýlový střed 
z výšky 1,30 m

Vstřelení ocelové 
kuličky (0,88 g) na 
zorník/brýlový střed, 
dopadová rychlost 
45 m/s 
(  162 km/h)

Vstřelení ocelové 
kuličky (0,88 g) na 
zorník/brýlový střed, 
dopadová rychlost 
120 m/s 
(432 km/h)

Značka: S Značka: F Značka: B

Dodatečné požadavky podle EN 166 (výňatek)

• odolnost proti kapalinám (kapky, postříkání)
značka: „3“    

• odolnost proti hrubozrnnému prachu (velikost zrn > 5 μm)
značka: „4“

Volitelné požadavky podle EN 166 (výňatek)

• mechanická pevnost normována při extrémních teplotách (+50 °C a –5 °C)
značka: „T“
Toto značení je vždy v kombinaci s mechanickou pevností (např. FT).
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uvex i-3 add
V každé situaci ten nejlepší pohled

Optimální ochrana zraku znamená: 
vidět bezpečně a lépe.
uvex i-3 add jsou ochranné brýle s neviditelně integrovanou dioptrickou 
korekcí pro vidění do blízka. Oko je tak (např. při čtení) výrazně chráně-
no před únavou, patentovaná technologie zorníků se stará o vysokou 
spontánní snášenlivost. uvex i-3 add zároveň nabízejí bezpečnou ochra-
nu a optimální pohodlí při nošení.

Variabilní inklinace 
stranic
Inklinace stranic s pěti 
stupni rastru umožňuje 
individuální úpravu 
a optimální ochranu 
prostoru očí.

Adice
Pro individuální podporu 
vidění do blízka nabízíme 
dvě varianty. 
(+1,0 dpt. a +2,0 dpt.)

uvex supravision
excellence 
Povrchová úprava uvex 
supravision excellence 
nabízí extrémní odolnost proti 
poškrábání na přední straně 
a trvalou ochranu proti zamlže-
ní na zadní straně.

Dokonalost do nejmenšího detailu
Díky patentované technologii zorníků jsou do zadní strany duosférických jednoohnisko-
vých brýlí integrovány dvě progresivní zóny pro vidění do blízka. Plusový účinek v dolní 
oblasti vykazuje +1,0, resp. +2,0 dpt.
Rozhodujícím parametrem kvality a výjimečnosti je to, že díky této patentované výrobní 
technologii není změněna přední plocha, a tím ani základní křivka zorníku.
Díky tomu jsou velice dobrá ochranná vrstva a tvar kombinovány až do boční oblasti 
s výhodami progresivní zadní plochy. 
Další výhodou je to, že progresivní zóna není viditelná a že jsou dodrženy všechny 
bezpečnostní standardy podle normy EN.

Progresivní zóny
Schématické znázornění zorníku ukazuje velkou, opticky bezvadnou, užitečnou zónu. 
Neviditelně integrovaná, optická korekce začíná cca od středu zorníku a plynule zesiluje až 
k dolnímu okraji zorníku. Optického účinku je dosaženo, podle modelu, 1,0 dpt., resp. 2,0 dpt.
Design volného zorníku byl zhotoven podle standardních parametrů a dimenzován pro 
vzdálenost očí cca 64 mm. Ochranné brýle nenahrazují trvale individuálně upravené 
korekční ochranné brýle!

Patent č.: DE 10 2012 207 384

Včetně měkkého pouz-
dra na brýle s hadříkem 
z mikrovlákna

Flexibilní nosní 
polštářky
Mimořádně měkké a na-
stavitelné nosní polštářky 
Softflex se starají o to, aby 
brýle na nose neklouzaly 
a individuálně upravené 
dobře seděly.

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

Obj. číslo 6108210 6108211
Rám antracitová, limetková antracitová, limetková 

W 166 FT CE 0196 W 166 FT CE 0196
Zorník PC bezbarvý  PC bezbarvý  

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Korekce 1,0 dpt. 2,0 dpt.
Jednotka k objednání ks ks

optical lens designed by
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Brýle k zobrazovacím jednotkám

Progresivní zorníky
Progresivní čočky jsou koncipovány tak, aby 
uživatel brýlí viděl ostře na vzdálenost 40 cm 
až do nekonečna. 
V závislosti na konstrukcí se ale uživatel 
musí odchýlit od svého přirozeného držení 
hlavy, aby viděl zaostřeně na obrazovku přes 
prostřední a dolní oblast zorníků. Uživatel brýlí 
musí svou hlavu výrazně zvednout. 
To vede k trvalému nadměrnému namáhání 
zádového a týlního svalstva. 

Jednoohniskové zorníky
Jednoohniskové čočky, jaké se používají 
u brýlí čistě jen na čtení, umožňují uživateli 
brýlí jasné vidění v normální čtecí vzdálenosti 
30 až 40 cm. Ideální je tato vzdálenost pro 
rozpoznání klávesnice nebo pracovní předlohy. 
Pokud ovšem zaměstnanec chce ostře vidět 
také na obrazovku a okolí počítače, musí 
kvůli tomu hlavu snížit a číst přes čtecí brýle. 
Důsledkem toho je trvalé nadměrné namáhání 
zádového a týlního svalstva vlivem nepřiroze-
ného držení  hlavy. 

Zorníky Comfort do blízka
Zorníky Comfort do blízka nabízejí tvar zorníků 
uzpůsobený pracovnímu prostředí počítače 
pro docílení nenamáhavého vidění. 

Výhody jsou:
–  plynulé ostré vidění ve vzdálenosti 30 cm až 

cca 2 m 
–  jasné vidění na klávesnici a pracovní předlo-

hu při ideálním držení hlavy 
–  znatelné snížení obtíží způsobených 

chybným držením hlavy, protože hlava a týl 
zůstávají v přirozené poloze 

Obrázky ozřejmují, jaké držení hlavy se musí zaujmout v závislosti na typu zaostření. 

Problém na pracovištích s monitory

Umístění monitoru, klávesnice a pra-
covní předlohy na pracovištích v kan-
celáři klade speciální požadavky na 
vidění.

Aby dokázal kontinuálně zaostřovat 
odlišné vzdálenosti, je uživatel nucen 
zaujmout nepřirozené držení hlavy 
a těla. 

To může vést k obtížím nejrůznějšího 
charakteru způsobeným chybným 
držením hlavy a těla.

Klesající schopnost oční čočky při-
způsobovat se, nastavit se na odlišné 
vzdálenosti k tomu tíživě přistupuje 
s přibývajícím věkem.

Především činnosti prováděné na 
monitoru nebo u podobných prací, 
které vyžadují zřetelné vidění v mění-
cích se vzdálenostech, se často vysky-
tují projevy únavy vlivem nepřetržitého 
namáhání očního aparátu.

Standardní 
zorníky na 
čtení

Zorníky 
Comfort
do blízka
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Brýle k zobrazovacím jednotkám

Zorníky Comfort do blízka
Pro zaměstnance, kteří musí měnit vzdálenosti 
vidění mezi 30 cm a cca 2 m, jsou ideální 
zorníky Comfort do blízka. Díky jejich speci-
fi cké konstrukci umožňují nenamáhavé vidění 
v požadovaných oblastech.

Konstrukce zorníku

–  V dolní oblasti se nachází běžná korekce 
vidění do blízka, tzv. čtecí hodnota.

–  Směrem nahoru se postupně snižuje hodno-
ta korekce zorníku, v horní oblasti zorníku lze 
jasně vidět na vzdálenost max. cca 2 m.

–  Přechody mezi těmito oblastmi jsou plynulé, 
podobně jako u progresivních čoček.

Materiál zorníků / provedení

 Výhody zorníků Comfort do blízka

–  Ostré vidění bez přechodu ve vzdálenos-
tech 30 cm až cca 2 m. (Tato vzdálenost je 
orientační. Může se měnit podle hodnoty 
korekce.)

–  Vždy komfortnější zorné pole v jednotli-
vých oblastech v porovnání s progresivními 
čočkami. 

–  Podpoření přirozeného držení hlavy na 
pracovišti. Díky tomu se eliminují obtíže vy-
volané chybným držením hlavy jako například 
pnutí týlního svalstva.

Zorníky Comfort do blízka Standard Zorníky Comfort do blízka Optima

Z

N

Z

N

Volitelně z CR 39
nebo silikátu

Optimalizované uspořádání zorných zón,
velice komfortní provedení, k dostání z

CR 39, HI 1,6, HI 1,67 nebo HI 1,74

Antireflex
Pro použití na monitoru doporučujeme zorníky 
s antirefl exní vrstvou.
Antirefl exní vrstva je napařená vrstva oxidu 
kovu, která způsobuje výrazné snížení odrazů 
na přední a zadní straně zorníku.
To vede k vyšší propustnosti světla a lepší 
brilantnosti obrazů. Výsledkem je tak minimali-
zace podráždění očí vlivem odrazů.

Typ zorníku
Výběr typu zorníku podle potřebného doplňku pro vidění do blízka u uživatele brýlí (adice) 
nebo degrese (= zeslabení korekce vidění do blízka směrem nahoru). 
Alternativně lze jako orientační hodnotu přibrat věk uživatele brýlí.

   
Do objednávky uveďte, prosím, typ zorníku, materiál a požadované provedení.

Vrstva

Sklo

Vzduch

antirefl exní vrstva 
Normal

antirefl exní vrstva
Super

Dobrá minimalizace 
odrazů

Maximální snížení 
odrazů

Na každou plochu 
jednou napařený 

kysličník kovu

Na každou plochu 
víckrát napařený 

kysličník kovu

Zbytkový odraz ≈ 4 % Zbytkový odraz < 2 %

Typ A Typ B Typ C

Degrese 0,75 dpt. 1,25 dpt. 1,75 dpt.

Adice < 1,5 dpt. 1,75 až 2,25 dpt.  > 2,25 dpt.

– alternativně Věk
< 50 let

Věk
50 – 55 let

Věk
> 55 let

UV blue
Povrchová úprava uvex UV blue sestává 

z několika vrstev a obsahuje mj. vrstvu, která 

výrazně fi ltruje krátkodobé, viditelné světlo 

v modrofi alové oblasti.

Účinně se tak předchází projevům únavy 

a bolesti hlavy, které vznikají převážně dlouhou 

prací u monitorů a/nebo s digitálními médii.

Systém vrstev uvex UV blue obsahuje také 

vždy antirefl exní vrstvu Super a vrstvu odolnou 

proti poškrábání.
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Brýle k zobrazovacím jednotkám
Kovové brýlové obruby

uvex 3111 uvex 3114 uvex 3115 uvex 3116 uvex 3117 uvex 3118
Obj. čísloj 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
Velikost zorníků 59 mm 52 mm 54 mm 53 mm 48 mm 55 mm
Šířka nosníku 17 mm 16 mm 16 mm 17 mm 20 mm 17 mm
Barva černá, khaki černá bordó hnědá šedá, 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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Brýle k zobrazovacím jednotkám
Kovové brýlové obruby

uvex 3112 uvex 3113 (dříve 3104) uvex 3106 uvex 3107 uvex 3108 uvex 3103 poloobruby
Obj. čísloj 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
Velikost zorníků 54 mm 53 mm 50 mm 55 mm 54 mm 50 mm
Šířka nosníku 17 mm 18 mm 20 mm 17 mm 18 mm 20 mm
Barva černá, modrá černá maron černá kovová kovová

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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Brýle k zobrazovacím jednotkám
Plastové brýlové obruby

uvex 3510 uvex 3512 uvex 3506 uvex 3508
Obj. čísloj 6110046 6110048 6110037 6110039
Ref. č. 3510 1025 52/17 3512 1341 52/18 3506 3329 55/16 3508 1000 54/18
Velikost zorníků 52 mm 52 mm 55 mm 54 mm
Šířka nosníku 17 mm 18 mm 16 mm 18 mm
Barva černá, průsvitnáp antracitová, červená modrá, průhlednáp černá

3506 3329 55/16
3508 1000 54/18

3510 1025 52/17
3512 1341 52/18
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Brýle k zobrazovacím jednotkám
Plastové brýlové obruby

uvex 3513uvex 3513 uvex 3514 uvex 3515
Obj. čísloj 6110059 6110060 6110061
Ref. č. 3513 3000 50/20 3514 5441 49/19 3515 5426 55/18
Velikost zorníků 50 mm 49 mm 55 mm
Šířka nosníku 20 mm 19 mm 18 mm
Barva tmavě modrá havanna, červená havanna, mat

3513 3000 50/20

3514 5441 49/19

3515 5426 55/18
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Brýle k zobrazovacím jednotkám
Titanové brýlové obruby · Brýlové obruby z Nyloru

Titanové kovové obruby Kovové brýlové obruby z Nyloru
uvex 3900 uvex 3901 uvex 2104 uvex 2105

Obj. číslo 6110057 6110058 6110024 6110043
Ref. č. 3900 5500 53/16 3901 1400 56/17 2104 1900 54/18 2105 1174 52/17
Velikost zorníků 53 mm 56 mm 54 mm 52 mm
Šířka nosníku 16 mm 17 mm 18 mm 17 mm
Barva hnědá kovová stříbrná, mat černá, zelená

2105 1174 52/17 

3901 1400 56/17

2104 1900 54/18

3900 5500 53/16
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uvex medicare
Důsledný další vývoj našeho poslání

Jako poskytovatel systému s odbor-
nými znalostmi v oblasti výroby 
pokračuje i uvex důsledně ve svém 
poslání chránit lidi (protecting people) 
v oblasti ortopedie a dále rozšiřuje 
svou nabídku služeb v segmentech 
jednotlivých výplní vložek a úpravy 
bezpečnostní obuvi uvex.
Individuální řešení uvex medicare 
vedou v pracovním světě k nápravě 
zdravotních problémů týkající se 
nohou a nabízejí profesionální orto-
pedická speciální řešení v kombinaci 
s bezpečnostní obuví uvex. Tato řešení 
jsou doprovázena rozsáhlou nabídkou 
služeb.
Vědecké studie znovu a znovu doka-
zují, že více než polovina dospělé 

populace má problémy s nohama, jako 
jsou spadlá klenba, vystouplý kloub, 
příčně ploché či ploché nohy. Účinky 
těchto problémů na celý pohybový 
aparát a také na výkonnost člověka 
jsou nesporné. Postiženým osobám
lze nicméně pomoci použitím profesio-
nálně přizpůsobených řešení pro obuv 
a vložky. Přispět k tomu mohou řešení 
ochrany pro každého jednotlivého 
zaměstnance. Individuálně. Na míru. 
Bezpečně.

Přezkoušení typu je předpokladem – pravidla DGUV 112-191 (BGR 191*) 
V rámci přepracování pravidel DGUV 
112-191 (BGR 191) DGUV bylo nově 
a jednoznačně upraveno používání 
ortopedických vložek v bezpečnostní 
obuvi a individuálně upravené bezpeč-
nostní obuvi. Předchozí postup pro 
nošení vlastních vložek v bezpečnostní 
obuvi proto již není povolen.

Vyloučení odpovědnosti zaměstnava-
tele vůči ortopedickým společnostem 
již není účinné.
Pravidla DGUV 112-191 v zásadě 
vyžadují výhradní použití plně certi-
fi kovaného ortopedického řešení. To 
znamená, že jakékoli změny bezpeč-
nostní obuvi nebo stélky, které mají být 
použity v bezpečnostní obuvi, nesmí 
narušit bezpečnostní vlastnosti, a musí 

být podrobeny přezkoušení typu jako 
kompletní systém samostatně.
Toto je zaručeno společností uvex jako 
výrobcem se samostatným přezkouše-
ním typu. Tato certifi kace zajišťuje, že 
jsou použity pouze přezkoušené
a schválené materiály a komponenty.

Problémy s chodidly – velmi rozšířený fenomén
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Zejména v případě individuálně přizpůsobených produk-
tových řešení je důležité zákazníkům nabídnout rychle 
dostupnou profesionální úpravu na místě. Aby byla zajištěna 
tato péče, spolupracuje uvex na celostátní úrovni s vysoce 
výkonnými specializovanými ortopedickými společnostmi.

Síť certifi kovaných partnerů systému uvex medicare nabízí 
nejen odbornou ortopedickou diagnostiku chodidel a výběr 
nápravných opatření, ale také bezpečnost pro zaměstnava-
tele, protože všechna použitá řešení produktů jsou v sou-
ladu s platnými normami a právními předpisy.

Kromě toho navštíví partneři systému uvex medicare po 
domluvě také Váš podnik, aby zvolili a realizovali vhodná 
opatření pro Vaše zaměstnance. Požádejte Vaši osobní 
kontaktní osobu ve společnosti uvex o nejlepší alternativy 
řešení pro Váš podnik.

Prohlášení o shodě pro certifi kovanou bezpečnostní obuv 
uvex medicare naleznete na adrese:
www.uvex-safety.com/en/ce-medicare

Silná sít
Také ve Vašem regionu

•   Individuální ortopedická speciální řešení pro každého 
jednotlivého zaměstnance.

•   Vyvinuto obuvníky se specializací na ortopedii.
•   Právní jistota při používání ortopedických produktů uvex.
•   Ať už se jedná o přizpůsobené vložky nebo povrchovou 

úpravu obuvi – všechna ortopedická řešení uvex nabízená 
v kombinaci s bezpečnostní obuví uvex jsou certifi kována 
akreditovanými zkušebními laboratořemi.

•   v kombinaci s ortopedickými řešeními uvex medicare 
je certifi kována široká řada bezpečnostní obuvi uvex. 
V celém podniku je možný jednotný vzhled, protože lze 
použít jednu linii obuvi.

•   Úpravy na místě prováděné pracovníkem společnosti uvex
nebo partnerem systému uvex medicare ve Vašem regi-
onu.

•   Bezplatné služby přizpůsobení na míru.
•  Pořádání Dnů zdraví ve Vašem podniku.
•   Osobní dokumentace všech opatření prováděných v rámci 

právních předpisů.

uvex jako partner
Přehled Vašich výhod
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 Nový rozměr ochrany nohou – uvex motion 3XL 

Když je standard řešením 
Mnoho lidí nemůže nosit standardní bezpečnostní obuv kvůli 
problémům s chodidly a často potřebují drahé výrobky na 
míru. S produktem uvex motion 3XL vyvinula společnost 
uvex jako odborník v oblasti bezpečnosti práce bezpeč-
nostní obuv, která představuje pojítko mezi standardní bez-
pečnostní obuví a obuví na míru. uvex motion 3XL vzorně 
splňuje veškeré požadavky na bezpečnost a pohodlí při 
nošení – profesionální a praktické řešení. 

uvex motion 3XL – skutečný
„vesmírný zázrak“ v nevídané šíři!
•   Nákladově efektivní a praktické řešení v oblasti ochrany 

při práci
•   Efektivní snížení pracovní neschopnosti z důvodu nemoci
•   Pozitivní image odpovědného zaměstnavatele
•   Zvýšený pocit pohody zaměstnanců
•   Pohodlí při nošení zvyšuje ochotu tuto obuv nosit

uvex motion 3XL v provedení S3 
splňuje normu pracovní ochrany
EN ISO 20345: 2011.

•   antistatické vlastnosti (ESD)
•   podešev odolná vůči olejům a benzínu
•  absorpce energie v oblasti paty
•   voděodolný svrchní materiál obuvi
•   spolehlivá odolnost proti propíchnutí
•   protiskluzová odolnost SRC

Optimální ochrana při 
práci na každém kroku

Použití obuvi uvex motion 3XL ve spojení s ortopedickou/
lékařskou péčí, profylakticky nebo na základě lékařských 
nálezů (např. pro prevenci typických následků onemoc-
nění nohou v důsledku diabetu) musí být vyhodnoceno 
a provedeno ortopedickým specialistou.

S tímto konstrukčním materiálem lze v odborné oblasti ortopedie vyrábět individuální vložky a provádět úpravy obuvi s nadále 
platnou certifi kací a označením CE, např. odlehčení v případě patní ostruhy, pronace/supinace klínu, polštářek na patu, opatření 
nezbytná pro péči o diabetické nohy tříd rizikového typu 2-3 nebo po operaci.

uvex motion 3XL: více než jen bezpečnostní obuv
uvex motion 3XL nabízí fl exibilní možnosti použití ortopedic-
kých vložek a úpravy obuvi. Objem uvex motion 3XL nabízí 
dostatečný prostor pro vložení silných stélek, jako např. 
stélky přizpůsobené diabetikům.

S3-bezpečnostní polobotky

Ortopedická vložka z pěny 
uvex 3D hydrofl ex® s jádrem EVA

Výplňový a konstrukční materiál 
je vyroben z měkkého vodivého 
materiálu EVA

Konstrukční prvky pro 
individuální úpravu obuvi

uvex nabízí pro
uvex motion 3XL kompletní 

ortopedický balíček:

1

2

3

4

64963

1 2 3
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uvex motion 3 XL Polobotky S3 SRC
Obj. číslo 64963
Šířka >15
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Svrchní materiál prodyšný, hydrofobní

hightech mikrovelur
Velikost 35 až 50

uvex medicare
 uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Polobotky S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• extrémně široké inovativní polobotky
• téměř bezešvá konstrukce svršku obuvi
• výrazné zamezení vzniku otlaků
• převážně bez kovu
• převážně bez silikonu a změkčovadel
• jedna z nejlehčích terapeutických bezpeč-

nostních obuví ve své třídě
• napomáhá zkrátit dobu pracovní neschop-

nosti
• nabízí dostatek prostoru pro stélku přizpůso-

benou diabetikům

Ochranné vlastnosti: 
• splňuje normy ESD (ochrana proti elekt-

rostatickému náboji) se svodovým odporem 
menším než 35 megaohmů

• protiskluzová podešev a nekovová vložka 
odolná proti propíchnutí – přesto vysoká 
flexibilita boty

• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex 
medi-cap – kompaktní, anatomicky tvarovaná, 
s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá

• bezpečná stabilita i na žebříku díky optimální 
stavbě profilu se samočistícími drážkami 
a přídavným stabilním kloubem

Vlastnosti komfortu: 
• vždy perfektní klima chodidla díky prodyšné 

výstelce a svršku
• ergonomická lehká konstrukce a nadprů-

měrné tlumící vlastnosti zvyšují komfort při 
nošení a zabraňují únavě

• pohodlné a téměř bez tlaku
• polstrovaný okraj na lýtku, třívrstvá podšívka
• individuální ortopedický kompletní balíček
• certifikováno jako uvex medicare až do zvý-

šení podešve o 3 cm
• větší prostor pro pohyb v oblasti prstů 1 cm

Oblasti použití:
• střední rozsah použití v odvětvích, jako je 

chemie, doprava a logistika, energetika, strojí-
renství a řemesla

• vhodné také pro terapeutické účely, např. při 
léčbě diabetiků

•  slabost při zdvihání chodidla
•  přecitlivělá kůže
•  nervové poruchy
•  zánět šlach
•  zkrácené šlachy
•  svalová slabost
•  hallux valgus
•  hallux varus
•  hallux rigidus
•  dna
•  artritida
•  patní ostruha
•  kladívkové prsty
•  kuří oka
•  blokády kloubů
•  ztuhlost kloubů
•  deformity kloubů
•  záněty kloubů
•  deformace chodidla

64963
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uvex medicare
Bezpečnostní obuv uvex motion 3XL – funkčnost v každém detailu

Velkorysá šířka chodidel
Výrazně větší než šířka 15. Posky-
tuje dostatek prostoru pro vložení 
silné stélky, jako např. stélky při-
způsobené diabetikům.

Nekovová tužinka a mezipodešev
Podešev a přední tužinka odolná 
proti průniku je vyrobena z high-
-tech plastů a splňuje požadavky 
S3 podle EN ISO 20345: 2011.

Celoobvodové zakrytí jako ochra-
na proti nárazu
Zakrytí podešve po celém obvodu 
zvyšuje ochranu nositele a trvanli-
vost obuvi.

Měkký elastický přechod
Přechod od špičky k jazyku 
chrání hlavní klouby prstů.

Bezpečný a přizpůsobitelný 
šněrovací systém
Velmi měkký vypolstrovaný jazyk 
s vnějším šněrovacím systémem.

Více místa
Větší prostor pro pohyb 
ke snížení vzniku otlaků.

Extrémně vysoká a anatomicky 
tvarovaná přední špička
Obzvlášť vysoká a široká bezpeč-
nostní tužinka prstů uvex medi-cap
nabízí dostatek prostoru pro defor-
movaná chodidla (např. kladívkové 
a drápovité prsty), dlahu, vnitřní botu 
nebo menší obvaz nohy a redukuje 
tak riziko vzniku otlaků. Kromě toho 
nabízí dobrou volnost pohybu prstů 
s přihlédnutím k ose palce.

Srovnání velikostí

normální tužinka

+1 cm

uvex medi-cap
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uvex motion 3XL
„Vesmírný zázrak“

Ortopedický kompletní balíček
Výrobní materiál z měkkého, vodi-
vého materiálu EVA, o tloušťce 6 
mm, v kombinaci s ortopedickou 
vložkou s jádrem EVA.

Minimální použití švů
K zabránění odření má bota 
pouze tři švy, které pracují ve 
směru pohybu nohy v botě. Další 
faktor, který zabraňuje tření.

Prodloužený patní stabilizátor
Prodloužený patní stabilizátor 
uvnitř a vně zajišťuje optimální 
vedení paty. Tím se zlepší statika 
těla a zvýší stabilita.

Polstrovaný svršek obuvi
Speciální polstrování např. 
v zadní části svršku obuvi 
a v oblasti kotníku a Achillovy 
šlachy brání vzniku otlaků.

patní stabilizátor
uvex motion 3XL

Nejvyšší komfort
Třívrstvá podšívka s extra 
měkkým polstrováním.

normální 
pata
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Kde může uvex motion 3XL pomoci

Cukrovka 

Přecitlivělá, suchá kůže, náchylnost k vzniku 
kuřích ok, kladívkové a drápovité prsty až po 
otevřené rány s doprovodnými nervovými 
poruchami, které mohou vést k amputacím: 
ti, kteří trpí syndromem diabetické nohy, jsou 
odkázáni na optimální obuv. Základní pravidlo: 
čím méně otlaků bota na chodidle způsobuje 
(při současně potřebné stabilitě), tím více je 
chůze bez potíží, tím méně se projevují a zhor-
šují již existující symptomy.

Blokády kloubů, zkrácené šlachy, 
patní ostruha

Ortopedické problémy, jako jsou blokády klou-
bů (hlezenního kloubu nebo zánártí) a zkráce-
né šlachy nebo novotvary kostí, jako je patní 
ostruha: pokud jsou již velmi silně rozvinuty, 
nezpůsobují pouze trvalou bolest, ale také čím 
dál tím více omezují vlastní pohyb.

Nesprávné polohy nebo deformace nohy

Ať už přirozené zvláštnosti, jako jsou extrém-
ně široké nebo „silné“ nohy, vrozené defor-
mity nebo časem získané deformity nohou 
následkem nesprávných poloh a deformací 
kloubů (např. hallux valgus, hallux varus, hallux 
rigidus): nejsou-li vypolstrovány pomocí obuvi, 
která optimálně sedí a redukuje možné otlaky, 
dochází obvykle ke zhoršení.

Pooperační problémy, následky úrazu, násled-
ky a pozdější následky operací, pracovních 
nebo sportovních úrazů mohou často trvat 
měsíce nebo roky. Právě chodidla jsou zde 
často postižena: přímo nebo nepřímo v důsled-
ku nečinnosti zejména nohou. Správná obuv 
zajišťuje, že se postižené osoby mohou opět 
rychle a bezbolestně pohybovat. 

Zánět kotníku a artróza

Bolesti v oblasti chodidel mohou být způso-
beny zánětem kotníku, například jako příznaky 
zánětu šlach nebo onemocnění, jako je dna 
nebo artritida. Také artróza zánártí nebo 
hlezenního kloubu způsobuje trvalé bolesti. 
Boty, které poskytují stabilitu při maximální 
pohyblivosti, zde poskytují úlevu.

Problémy v oblasti bérců

Pocit znehybnění, slabost při zdvihání cho-
didla, ztuhlé klouby nebo svalová slabost 
v oblasti bérců vyžaduje ortopedicky vybavené 
vysoké boty. Stabilizací kotníků mohou posti-
žené osoby chránit před podvrtnutím nebo 
zakopnutím, tedy před zraněními, která z toho 
vyplývají. 
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uvex medicare
uvex motion 3XL určuje nová měřítka 

Špičková kvalita ve všech směrech 

Svým anatomickým designem a promyšlenou funkčností patří řada 
uvex motion 3XL k nejlepší bezpečnostní obuvi ve své třídě – a zaručuje 
spolehlivou ochranu a nejvyšší komfort při nošení v každé situaci.

Ve srovnání s běžnou bezpečnostní obuví nabízí řada uvex motion 3XL 
výrazně větší šířku než 15 – čímž se rozšiřuje rozsah ortopedických indikací. 

větší šířka

* podle certifikátu PFI

Polobotky, velikost 42 Objem v cm3 Rozdíl Šířka, dle katalogu/mm* Rozdíl Hmotnost v g* Rozdíl

uvex motion 3XL S3 s konstrukčním 
materiálem/bez konstrukčního materiálu

1010 / 1400 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 (do 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 šířka /251 +14 % 681 – 3 %

uvex 1 S2 710 +42 % 12 /244 +18 % 461 +43 %

Konkurent 6 610 +66 % žádné údaje /245 +17 % 622 +6 %

větší objem
S objemem až 1.400 cm³ nabízí polo-
botky řady uvex motion 3XL dostatek 
prostoru pro použití ortopedických 
vložek, stélky přizpůsobené diabetikům 
nebo dokonce obvazů.

Nejlepší srovnávací hodnoty
Polobotky řady uvex motion 3XL mají 
mnohem větší objem a více než pohodl-
nou šířku, jsou však často lehčí než jiná 
bezpečnostní obuv s daleko menším 
prostorem pro deformované nohy, 
dlahy, vnitřní boty nebo obvazy.   

uvex motion 3XL

nejlepší 
konkurent
nejhorší 
konkurent

Šířka 15

Ve srovnání:

bez konstrukčního materiálu

s konstrukčním materiálem

uvex 
motion 
3XL S3
Polo-
botka

Konku-
rent
1 – 3

Konku-
rent
4 a 5

uvex 
xenova® 

nrj S2

uvex 1
S2

Konku-
rent 6

64963
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Ortopedická vložka na míru uvex Komfort EVA
Obj. číslo 6499902

uvex medicare
Komfortní vložky na míru – technologie výroby vložek pro individuální přizpůsobení

Spiraldynamik® je registrovaná ochranná známka Dr. Christiana Larsena, Bern (CH).

Technologie měkké pěny EVA

Pěna uvex 3D hydroflex®

•  Optimální absorpce a odvádění 
vlhkosti

•  Velmi dobré tlumení exponovaných 
míst, jako je oblast bříška na chodidle 
a paty

• Sametový povrch
• Velmi dobrá odolnost proti oděru

ORTOPEDICKÁ ÚPRAVA
•  Modulová konstrukce
•  Přizpůsobuje se přirozeným 

pohybům

PODPŮRNÉ JÁDRO
•  2 tvrdosti podle Shorea (medi-

um/soft) volitelně použitelné: 
individuálně přizpůsobitelné 
stavbě těla a požadavkům na 
podporu

•  Vysoká funkce podpory, 
vedení a tlumení díky měkké 
zvýšené podšívky v oblasti 
paty

RŮZNÉ ZDRAVOTNICKÉ KONCEPCE
použitelné – v závislosti na 
indikaci:
• konvenční ortopedie
• senzomotorika
• spiraldynamik®

•  podporuje biomechanicky
správné odvíjení chodidla od 
země

• rychle si zvyknete
• vysoký komfort při nošení

Naše ortopedické vložky na míru uvex Komfort a ortopedické úpravy obuvi jsou certifi kovány 
pouze s určitou bezpečnostní obuví.

Abyste se vyhnuli zdravotním rizikům, je bezpodmínečně nutné k produktu zvolit správnou 
bezpečnostní obuv (informace v hlavním katalogu). U necertifi kovaných kombinací nepřebíráme 
odpovědnost.

Pokud máte pochybnosti o správné bezpečnostní obuvi, můžete se na nás samozřejmě obrátit.

Naše ortopedické vložky na míru uvex Komfort a ortopedické úpravy obuvi jsou certifi kovány pod-
le EN ISO 20345:2011 v kombinaci s bezpečnostní obuví uvex, která je v katalogu uvex označena 
symbolem uvex medicare.Všechny výrobky vhodné pro ortopedickou 

ochranu nohou jsou v tomto katalogu ozna-
čeny symbolem uvex medicare.
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Ortopedická úprava obuvi
Obj. číslo 6499911
Provedení ortopedické zvýšení obuvi

do 1 cm na každé straně

Obj. číslo 6499912
Provedení Zvýšení obuvi na další začatý cm

(maximálně 3 cm) na každé straně

Obj. číslo 6499913
Provedení Valivá podešev

Obj. číslo 6499914
Provedení Motýlková podešev

Obj. číslo 6499915
Provedení Zvýšení vnějšího nebo vnitřního okraje

Obj. číslo 6499907
Provedení Výztuž podešví (pouze jako doplněk ve spojení

se základní polohou úpravy obuvi)

uvex medicare
Ortopedická úprava obuvi – profesionální a nenápadná

Valivá podešev
Valivá podešev odlehčuje chodidlo při chůzi. 
Účinek závisí na poloze vrcholu odvalování. 
Tím lze ovlivnit mechanickou délku kroku.

Prohlášení o shodě CE naleznete ke stažení na internetové adrese www.uvex-safety.de/ce-medicare  

Upozornění:  při úpravě obuvi je teplotní odolnost podešve snížena na 60 °C. 
Modelové řady uvex origin a uvex 2 GTX Vibram jsou testovány a certifi kovány s vložkami na míru uvex Komfort. 
Individuální úprava (zvýšení, motýlková podešev atd.) není možná!

Upozornění:  pro Rakousko a Švýcarsko platí případně odchylné regulace.
Bližší informace jsou k dispozici na: www.uvex-safety.at a www.uvex-safety.ch

Zvýšení obuvi
Zvýšení obuvi je potřebné k vyrovnání rozdílů 
v délce nohou. Zvýšení obuvi by mělo činit 
max. 3 cm.

Motýlková podešev
Motýlková podešev s výklenkem slouží 
k odlehčení citlivých metatarzálních hlav tím, 
že odpružuje tlak země pomocí polštářku. 
Dalšího účinku odvalení lze dosáhnout 
změnou vrcholu odvalování (není možné 
u provedení S3).

Zvýšení vnitřního nebo vnějšího okraje 
podešve (supinace/pronace)
V důsledku zvýšení okraje podešve se 
během stání mění úroveň nášlapu nohy nebo 
chodidla a při chůzi směr odvalování.

Ortopedická úprava obuvi

6499911

6499913

6499914

6499915
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uvex academy

Korekční brýle v rámci bezpečnosti práce
Podstatné body, které v sobě spojují 
ochranné brýle korigující oční vady, 
jsou náprava očních vad uživatele brýlí 
a ochrana očí před mechanickými 
a optickými vlivy. Tento seminář dává 
účastníkovi možnost působit ve spo-
lečnosti jako kompetentní kontaktní 
osoba v oblasti korekčních ochranných 
brýlí a jejich úpravy

•  Informace o právních základech, 
základech zkoušek a normách 

•  Zprostředkování znalostí v oblasti 
opticky korigujících ochranných 
brýlích

•  Vysvětlení různých materiálů zorníků 
a obrub, jejich zvláštností a vlastností

•  Vysvětlení různých typů ohnisek 
a jejich optimální využití

•  Posouzení rizik daného pracoviště 
a výběr optimálních korekčních 
ochranných brýlí

•  Schopnost identifi kovat parametry 
korekčních brýlí potřebné pro úpravu

•  Praktické provádění výběru, konzul-
tace a úpravy korekčních ochranných 
brýlí

•  Pokyny pro manipulaci a péči korekč-
ních ochranných brýlí

Cílová skupina
Zaměstnanci společnosti, kteří jsou 
zodpovědní za bezpečnost práce na 
pracovišti, 
příp. kteří provádějí úpravu optických 
ochranných brýlí, 
např. odborníci na bezpečnost, závodní 
lékaři, zaměstnanci služeb závodní 
péče.

Další informace a přihlášku naleznete na uvex-academy.com, telefo-
nicky na čísle +49 911 9736-1710 nebo na adrese academy@uvex.de

Další informace naleznete na 
uvex-academy.com
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