
Ochrana hlavy
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Přehled norem
EN 397 · EN 50365

EN 397 – Průmyslové ochranné přilby
Ochrana před padajícími předměty a jejich následky, jako je poranění mozku a zlomenina lebky

Závazné požadavky: Tyto požadavky musí splňovat všechny 
přilby certifi kované podle normy EN 397.
• vertikální tlumení nárazu
•  odolnosti proti průrazu (proti ostrým a špičatým předmě-

tům)
• odolnost proti ohni
•  upevnění pomocí podbradního pásku: Podbradní pásek se

uvolní při minimálně 150 N a maximálně 250 N

Volitelné požadavky: Tyto požadavky může splňovat přilba 
certifi kovaná podle normy EN 397, nejedná se však o povin-
né požadavky.
• velmi nízké teploty (-20 °C nebo -30 °C)
• velmi vysoké teploty (+150 °C)
• elektrická izolace (440 V)
• roztavený kov (MM)
• boční deformace

EN 50365 – Elektricky izolující přilby pro práce na nízkonapěťových zařízeních
Ochrana před úrazy elektrickým proudem a pro zabránění nebezpečnému průchodu proudu tělem přes hlavu

Požadavky: 
•  všechny přilby musí také splňovat požadavky normy EN 397
•  ochrana před střídavým napětím do 1000 V (AC) nebo

stejnosměrným napětím do1500 V (DC)
•  izolující přilby nesmí obsahovat žádné vodivé části.
•  ventilační otvory (pokud jsou přítomny) nesmí umožnit

náhodný kontakt s částmi pod napětím

Velmi nízké tep-
loty (-20 °C nebo 
-30 °C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Velmi vysoké
teploty (+150 °C)

uvex thermo boss

Elektrická izolace
(440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Roztavený kov 
(MM)

uvex pheos

Boční deformace



uvex pheos alpine
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Přehled norem
EN 12492

EN 12492 – Horolezecká přilba
Ochrana před nebezpečím, ke kterému může dojít při horolezeckých aktivitách

Požadavky: 
• tlumení nárazu vertikální, čelní, boční, hřbetní
• odolnost proti průrazu
• nosné zařízení (podbradní pásek se uvolní při min. 500 N)
•  pevnost nosného zařízení: podbradní pásek smí vykazovat 

maximální roztažení o 25 mm
•  účinnost upevňovacího zařízení: přilba nesmí sklouznout 

z hlavy
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 uvex pheos IES
Se systémem IES jsou brýle ihned k dispozici

uvex pheos IES
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče 

sluchu, svítilny a s integrovaným systémem brýlí (IES)
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty 

(-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“)
• tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou 

regulaci šířky – navíc je možné namontovat ochranné brýle uvex pheos, 
uvex pheos s nebo uvex i-works  

• vybavené potním páskem 9760007
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení 

tvaru a pohodlí

Při kombinaci přilby a ochrany zraku je pozice brýlí vždy
závislá na pozici skořepiny přilby. Pokud se přilba při náh-
lém pohybu posune, pohne se také obličejový štít– to může 
být nebezpečné, protože se tím mění světelné podmínky. 

IES znamená Integrovaný systém brýlí a název v sobě 
zahrnuje program: 
Držák na brýle umožňuje, aby ochranné brýle uvex pheos 
zajely pomocí posuvné části do přilby uvex pheos, nebo aby 
si je uživatel nasadil na nos. Posuvná část je opatřena klou-
bovou částí tak, aby se pohyby přilby nepřenášely na brýle. 

Integrated Eyewear System
Ochranné brýle uvex pheos / pheos s / 
i-works jsou zaklapnuty přes nosník do 
klipu v posuvné části připojené k vnitřnímu 
vybavení přilby. 

Způsob fungování brýlí uvex pheos IES
Brýle jsou uloženy ve vymezeném prostoru uvnitř přilby. Pokud je nutné 
ochranné brýle použít, lze je jednoduše a rychle vysunout směrem dolů.

uvex pheos IES se systémem s otočným kolečkem 
Obj. číslo 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Barva bílá žlutá oranžová červená modrá
Provedení s dlouhým kšiltem 
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Velikost 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm 55 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks
Balení karton po karton po karton po karton po karton po

25 ks 25 ks 25 ks 25 ks 25 ks

9772040 9772240 9772340 97725409772140

2013
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Ochrana hlavy
 uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

 uvex pheos B-S-WR
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče 

sluchu a svítilny na přilby
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty 

(-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“)
• tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci

• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou
regulací šířky 

• vybavená potním páskem 9760005
• zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální

přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče 

sluchu a svítilny na přilby
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty 

(-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“)
• tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
• konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení 

(uvex pheos B)
• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou

regulací šířky (uvex pheos B-WR)
• vybavená potním páskem 9760005
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení 

tvaru a pohodlí

uvex pheos B s konvenční vnitřní výbavou
Obj. číslo 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Barva bílá žlutá oranžová červená modrá černá
Provedení s dlouhým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Velikost 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

uvex pheos B-WR se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

uvex pheos B-S-WR se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Barva bílá žlutá oranžová červená modrá tmavě šedá černá
Provedení s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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Ochrana hlavy
uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu 

a svítilny na přilby
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• zcela uzavřená skořepina přilby pro použití při elektrikářských pracích
• splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) 

a postřik kovem (MM = „roztavený kov“) a je schválena podle 
normy EN 50365 (1000 V AC)

• konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení
(uvex pheos E)

• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulací šířky
(uvex pheos E-WR)

• vybavena potním páskem 9760005 (uvex pheos E) nebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos E-S-WR
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče 

sluchu a svítilny na přilby
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• zcela uzavřená skořepina přilby pro použití při elektrikářských pracích
• splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty 

(-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“) a je schválena podle 
normy EN 50365 (1000 V AC)

• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou
regulací šířky 

• vybavena potním páskem 9760009
• zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální

přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos E
Obj. číslo 9770020 9770120
Barva bílá žlutá
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Norma EN 397 EN 397

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

Velikost 51 až 61 cm 51 až 61 cm
VE 1 1

uvex pheos E-WR se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá tmavě šedá
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

uvex pheos E-S-WR se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá tmavě šedá černá
Provedení s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC

Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

uvex pheos E s konvenční vnitřní výbavou
Obj. číslo 9770020 9770120
Barva bílá žlutá
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Materiál HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Velikost 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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Ochrana hlavy
uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic WR · reflexní pásky

uvex pheos reflex set M
• sada vysoce reflexních nálepek
• extrémně vysoký jas díky prizmatické 

fólii
• snadné nalepení
• vhodné pro všechny ochranné přilby 

uvex pheos a uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set L
• ochranná přilba se sadou vysoce 

reflexních nálepek
• dodáváme přilby již opatřené 

nálepkami
• individualizované přilby není 

možné vyměnit

uvex pheos refl ex set L
(barva přilby je volitelná)

  Kontaktujte, prosím, naši 
bezplatnou servisní linku na 
čísle +49 911 9736-0.

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic WR
• tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
• boční eurosloty (30 mm)
• splňuje normu EN 397 a další požadavky na postřik kovem

(MM = „roztavený kov“)
• antistatické podle normy DIN EN 60079-32-2
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení 

tvaru a pohodlí 
• vybavená potním páskem 9760005
• konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení 

(uvex 9780 antistatic)
•  vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou

regulací šířky (uvex 9780 antistatic WR)

uvex pheos reflex set M
Obj. číslo 9790018
Objednací jednotka ks

uvex pheos reflex set L
Obj. číslo Barva Provedení
9772026 bílá uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772126 žlutá uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772226 oranžová uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772326 červená uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772526 modrá uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772926 černá uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772035 bílá uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772138 žlutá uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772236 oranžová uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772437 zelená uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772538 modrá uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772936 černá uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772038 bílá uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772137 žlutá uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772239 oranžová uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772334 červená uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772537 modrá uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9770026 bílá uvex pheos E s reflexní nálepkou
9770126 žlutá uvex pheos E s reflexní nálepkou
9770036 bílá uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou
9770136 žlutá uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou
9770536 modrá uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou

Objednací množství/ 25 ks
Objednací jednotka

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic WR
Obj. číslo 9780020 9780030 9780550
Barva bílá bílá nebeská modrá
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Materiál PP PP PP
Norma EN 397, MM EN 397, MM EN 397, MM

IEC 60079-32 IEC 60079-32 IEC 60079-32
Velikost 51 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

97800309780020 9780550

9790018
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uvex pheos forestry
Správné řešení pro každý požadavek

Rozsáhlé příslušenství
Sada standardně obsahuje čtyřbodový podbradní pásek a signální 
píšťalku. Signální píšťalka umožňuje v případě nouze nepřetržitý zá-
chranný nebo varovný signál na 2 frekvencích a je výrazně hlasitější 
než lidský hlas: Velmi hlasitá pro maximální dosah. 
Je vyrobena z jednoho kusu bez pohyblivých částí, aby byla trvale 
a jistě zajištěna její funkčnost.
Píšťalka je integrována do přilby a je tak v případě nouze „po ruce“. 
Píšťalku je alternativně možné připevnit ke klíčence nebo na šňůrku.

Perfektní „parkova-
cí poloha“ obličejo-
vého štítu a chráni-
čů sluchu
Systém je založen na obličejo-
vém štítu uvex pheos a má tak 
jedinečnou parkovací polohu. Na 
přilbě je vše umístěno velmi blízko 
u sebe a optimálně vyváženě nad 
těžištěm těla. Šíjové svalstvo tak 
není zatíženo zbytečnou zátěží. 
To zajišťuje pohodlné nošení 
a maximální volnost pohybu. 
Nárazy nebo uvíznutí ve větvích 
nad Vaší hlavou je tak minulostí. 
V parkovací poloze (otevřený 
obličejový štít) navíc obličejový 
štít nebrání výhledu.

Vysoký komfort při 
nošení
Díky potnímu pásku a vypolstro-
vání otočného kolečka

Perfektní klima 
v přilbě:
Tři variabilní ventilační otvory 
zajišťují maximální ventilaci. Za 
chladného počasí lze otvory 
pomocí posuvných částí snadno 
zavřít zvenčí.
Ventilace ve směru pohybu zajiš-
ťuje optimální proudění vzduchu. 

Sada uvex pheos forestry 
obsahuje signální píšťalku
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Ochrana hlavy
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

uvex pheos forestry
• sada speciálně přizpůsobená požadavkům na lesnické práce sestávající 

z obličejového štítu pro práce v lesnictví uvex pheos ABS B-S-WR, uvex 
pheos a mušlových chránků sluchu uvex pheos K2P s mechan. úchyty

• polepená sadou nálepek, včetně předmontovaného podbradního pásku 
a signální píšťalky

•  splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C), 
EN 352-3 a EN 1731

• plně integrovaný obličejový štít z kovové mřížky s vysokou transmisí 
(propustností světla) chrání před cizími tělesy a zajišťuje volný výhled

•  vysoce izolační mušlové chrániče sluchu (SNR: 30 dB) systém dokonale 
doplňují a spolehlivě chrání před hlukem řetězových pil a křovinořezů

•  tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci, ventilace ve směru 
pohybu

• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulací 
šířky jednou rukou

uvex pheos ABS
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče 

sluchu a svítilny na přilby
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty 

(-30 °C)
• vysoká boční pevnost
• tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem (9760012) a potním 

páskem (9760009)
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální

přizpůsobení tvaru a pohodlí

Další informace naleznete na
webu uvex-safety.com/en/
forestryset
(nebo naskenováním QR kódu).

uvex pheos forestry - předmontovaná sada
Obj. číslo 9774236 9774237 9774238
Barva žlutá oranžová červená
Provedení s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem
Materiál ABS ABS ABS
Norma EN 397, -30 °C, MM EN 397, -30 °C, MM EN 397, -30 °C, MM

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

Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks
Balení karton po 15 ks karton po 15 ks karton po 15 ks

uvex pheos forestry - náhradní díly
Obj. číslo Objednací jednotka
9790210 kovový náhradní obličejový štít ks
2600214 uvex K2P mechanické ks
9760106 náhradní vnitřní vybavení pheos ABS ks
9760009 potní pásek pheos ABS ks
9790021 4bodový podbradní pásek ks
9790146 signální píšťalka ks

uvex pheos ABS B-S-WR se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9772071 9772171 9772271 9772371
Barva bílá žlutá oranžová červená
Provedení s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem
Materiál ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397, EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks
Balení karton po 24 ks karton po 24 ks karton po 24 ks karton po 24 ks

9774236 9774237 9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos alpine
Ochrana hlavy může mít mnohostranné využití

Uvex pheos alpine slučuje různé 
požadavky z oblasti průmyslu 
(podle EN 397) a horolezectví 
(podle EN 12492) v jedinečném 
provedení.

Vysoká
kompatibilita
Přední a boční sloty umožňují 
snadné připevnění příslušenství.

Mnohostranné
použití
Díky klipu na brýle na zadní 
straně přilby je podle normy 
EN 12492 podbradní pásek ulo-
žen v přilbě a v případě potřeby 
ho lze uvolnit. Součástí je také 
kožený podbradní pásek podle 
normy EN 397.

Komfort
navíc
Díky měkkému potnímu pásku 
a polstrování otočného kolečka.

Klipy pro připevnění uzavřených 
brýlí nebo čelových LED svítilen 
s náhlavním páskem.
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uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• multifunkční přilba pro práce ve výškách a záchranářské práce
•  kombinace vlastností průmyslové ochranné přilby (EN 397) s požadav-

ky na horolezecké přilby (EN 12492)
• lehká skořepina přilby vyrobená z ABS poskytuje ochranu a odolnost
• zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru 
• boční eurosloty (30 mm) pro upevnění mušlových chráničů sluchu 

a obličejového štítu
• k dispozici jsou upevňovací možnosti pro čelové svítilny a uzavřené 

brýle
•  trvale otevřené ventilační otvory
• splňuje normu EN 397 další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
• pevně nýtovaný podbradní pásek (Obj. číslo 970005) pro použití podle

normy EN 397
•  šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení 

tvaru a vysoké pohodlí

•  vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem
pro plynulou regulací šířky

• standardně je přilba dodávaná s černým
potním páskem PU (Obj. číslo 9760009), volitelně
je dostupné také světlý potní pásek z umělé kůže
(Obj. číslo 9760005)

uvex pheos alpine se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem
Materiál ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené ks, balené

jednotlivě v kartonu jednotlivě v kartonu jednotlivě v kartonu jednotlivě v kartonu jednotlivě v kartonu jednotlivě v kartonu jednotlivě v kartonu
Balení karton po 6 ks karton po 6 ks karton po 6 ks karton po 6 ks karton po 6 ks karton po 6 ks karton po 6 ks

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče 

sluchu 
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty 

(-30 °C)
• tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci

• konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení 
(uvex airwing B)

• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou
regulací šířky (uvex airwing B-WR)

• vybavená potním páskem 9760005
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální

přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex super boss
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče 

sluchu 
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• splňuje normu EN 397 další požadavky pro velmi nízké teploty (-20 °C)
• konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení
• vybavena potním páskem 9790004 
• postranní nastavitelné větrací štěrbiny
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální

přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex airwing B s konvenčním vnitřním vybavením
Obj. číslo 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Velikost 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

uvex super boss s konvenčním vnitřním vybavením
Obj. číslo 9750020 9750120 9750520
Barva bílá žlutá modrá
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C
Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

uvex airwing B-WR se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče 

sluchu 
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty 

(-30 °C)
• tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
• konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení 

(uvex airwing B-S)

• vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou
regulací šířky (uvex airwing B-S-WR)

• vybavená potním páskem 9760005
• zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální

přizpůsobení tvaru a pohodlí

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

uvex thermo boss
• ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče 

sluchu a žlábek na odvod vody při dešti
• skořepina přilby je vyrobena z tepelně odolného polykarbonátu pro 

použití při vysokých okolních teplotách
• boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
• splňuje normu EN 397 a dodatečný požadavek (440 V AC a +150 °C)
• konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení 
• vybavena potním páskem 9790004
• šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení 

tvaru a pohodlí

uvex airwing B-S s konvenčním vnitřním vybavením
Obj. číslo 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Velikost 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm 51 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

uvex thermo boss
Obj. číslo 9754000 9754100 9754300
Barva bílá žlutá červená
Provedení s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem s dlouhým kšiltem
Materiál PC vyztužený skleněnými vlákny
Norma EN 397 EN 397 EN 397

+150 °C, 440 V AC +150 °C, 440 V AC +150 °C, 440 V AC
Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

uvex airwing B-S-WR se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem s krátkým kšiltem
Materiál HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Velikost 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm 52 až 61 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks karton po 25 ks

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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Příslušenství

Zimní čepice uvex 
• zimní čepice uvex pro použití ve všech přilbách uvex
• vnější materiál odpuzující vítr a vodu
• reflexní pásek po obvodu
• boční síťovina (v oblasti ucha) pro zvýšenou pozornost uživatele na 

vlivy okolního prostředí
• teplá vnitřní podšívka z fleecu

Kukla uvex Balaclava
• kukla uvex Balaclava jako ideální doplněk zimní čepice – s plynulým 

nastavením velikosti pomocí odkloněného suchého zipu

ochrana šíje uvex  
• ochrana šíje uvex jako ochrana před deštěm, prachem, střepinami 

a slunečním zářením
• pro použití se všemi přilbami uvex
• s klipem na brýle 9790022 pro připevnění ochrany šíje ve skořepině 

přilby uvex pheos

chladící ochrana šíje uvex
• sjedinečnou chladící funkcí – až 8 hodinový chladící účinek, ochrana 

před slunečním zářením

9790065
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí 
dodávky)

9790076
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí
dodávky)

9790075
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí 
dodávky)

9790086
s ochrannou přilbou 
(přilba není součástí dodávky)

papírové čepice · zimní čepice

Zimní čepice uvex Kukla uvex Balaclava ochrana šíje uvex chladicí ochrana šíje
Obj. číslo 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Provedení polyester/fleece polyester/fleece fleece polyester polyester polyester
Barva jasně žlutá jasně oranžová černá oranžová žlutá žlutá
Velikost univerzální velikost univerzální velikost univerzální velikost univerzální velikost univerzální velikost univerzální velikost
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks

papírová čepice zimní čepice
Obj. číslo 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Provedení hygienické čepice pro návštěvníky z zimní čepice z zimní čepice z zimní čepice z zimní čepice z 

měkkého, příjemného fleecu bavlny a vlny polyesteru a vlny polyesteru a vlny bavlny a vlny
Barva bílá námořnická modrá černá černá námořnická modrá
Velikost univerzální velikost univerzální velikost S až M L až XL univerzální velikost
Objednací jednotka 100 ks ks ks ks ks

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Příslušenství

Příslušenství pro uvex super boss a
uvex thermo boss

Příslušenství pro uvex pheos IES

Příslušenství pro uvex pheos E-WR a
uvex pheos alpine

Příslušenství pro uvex pheos, uvex airwing 
a uvex 9780 antistatické

vnitřní vybavení pro uvex super boss potní pásek pro uvex super boss
a uvex thermo boss a uvex thermo boss

Obj. číslo 9790000 9790004
Provedení šestibodové zavěšení textilních plast

pásků s potním páskem
Objednací jednotka ks ks

vnitřní vybavení pro IES potní pásek pro
pro uvex pheos pheos IES 
(nikoli pro pheos E a pheos alpine)

Obj. číslo 9772001 9760007
Provedení šestibodové zavěšení textilních textilem, pěnou

pásků s potní pásek z textilu a s 
klipem na brýle uvex pheos

Objednací jednotka ks ks

vnitřní vybavení pro vnitřní vybavení pro
uvex pheos E-WR uvex pheos alpine

Obj. číslo 9760012 9760011
Provedení šestibodové zavěšení textilních šestibodové zavěšení textilních

pásků s potním páskem pásků s potním páskem
Objednací jednotka ks ks

konvenční vnitřní vybavení vnitřní vybavení pro uvex pheos
pro uvex pheos a uvex airwing a uvex airwing (nikoli pro uvex pheos E)

se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo 9760000 9760001
Provedení šestibodové zavěšení textilních šestibodové zavěšení textilních

pásků s potním páskem pásků s potním páskem
Objednací jednotka ks ks

potní pásek pro uvex pheos alpine Vypolstrování otočného kolečka
a uvex pheos E-WR

Obj. číslo 9760009 9760014
Provedení PU, kůže polyester
Objednací jednotka ks ks

vnitřní vybavení pro potní pásek pro uvex pheos,
uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic,
se systémem s otočným kolečkem uvex airwing a uvex pheos alpine

Obj. číslo 9780001 9760005
Provedení šestibodové zavěšení textilních šestibodové zavěšení textilních

pásků s potním páskem pásků s potním páskem
Objednací jednotka ks ks

9760000

97600119760012

9760001

9780001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005
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Příslušenství

Příslušenství pro uvex pheos, uvex pheos 
alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, 
uvex super boss a uvex thermo boss

kožený podbradní pásek pro uvex pheos (nikoli pro pheos IES a pheos E),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss a uvex thermo boss

Obj. číslo 9790005
Provedení robustní kožené provedení s plastovými oky s kovovými nýty, 

nastavitelná délka
Objednací jednotka ks

vidlicový podbradní pásek kožený podbradní pásek pro
uvex airwing a pheos uvex pheos IES

Obj. číslo 9790007 9790035
Provedení textilní pásek s rychloupínacím robustní kožené provedení se

zapínáním, plastovými oky a plastovými háčky s kovovými nýty, 
podbradní polštářek, nastavitelná délka
nastavitelná délka

Objednací jednotka ks ks

vidlicový podbradní pásek pro uvex pheos (nikoli pro uvex pheos alpine) 
uvex pheos E a uvex 9780 antistatic

Obj. číslo 9790021
Provedení textilní pásek s rychloupínacím zapínáním, plastovým háčkem 

a podbradním polštářkem, nastavitelná délka
Objednací jednotka ks

IES klip na brýle s posuvnou částí držák tužky pro uvex pheos 
pro systém uvex pheos IES a uvex pheos E

Obj. číslo 9772002 9790023
Provedení plast plast
Objednací jednotka ks ks

Klip na uzavřené brýle pro přilbu uvex pheos/
klip na podbradní pásek pro uvex pheos alpine

Obj. číslo 9790022
Provedení textilní pásek s rychloupínacím zapínáním, plastovým háčkem 

a podbradním polštářkem, nastavitelná délka
Objednací jednotka ks

Držák na vizitky
Obj. číslo 9790106
Obsah 10 držáků + 20 karet z PVC
Objednací množství 10 ks

Taška na přilbu uvex pro uložení
slotů přilby a přepravu sada krytek do slotů
pro ochranné přilby uvex

Obj. číslo 9790071 9790077
Provedení polyester plast
Objednací jednotka ks ks

9790035

9790007

9790023

9790022
9790106

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002
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Příslušenství: Svítilny na přilby

KS-6001-DUO
• LED čelová svítilna na přilbu se dvěma samostat-

nými precizními optikami pro dálkové a prostorové 
světlo

• čtyři různé provozní režimy
• kompaktní konstrukce a nízká hmotnost (115 g)
• zdroj napájení: lithium-iontová baterie 1,7 h Ah 
• světelný proud: do max. 200 lumenů 
• intenzita osvětlení: max. 8500 luxů
• doba svícení:  max. 11 hodin
• provozní teplota: -20 °C až +60 °C
• nabíjecí zařízení je součástí dodávky
• doba nabíjení: cca 5 hodin
• třída ochrany: IP67 (prachotěsná a vodotěsná)

stisknout spínač režimy lumen dosah doba svícení

prostorové světlo
normální 80 5 m 11 h
silné 200 10 m 4 h

dálkové světlo
normální 80 80 m 11 h
silné 160 180 m 5,5 h

LED čelová svítilna u-cap sport · adaptér přilby uvex pheos
• LED čelová svítilna se dvěma samostatnými

reflektory pro dálkové a prostorové světlo
• dva různé provozní režimy
• kompaktní konstrukce, s velmi nízkou hmotností 

(55 g, bez baterií)
• zdroj napájení: 3 x baterie AAA (není součástí 

dodávky)
• světelný proud: do max. 190 lumenů
• intenzita osvětlení: cca 4000 luxů
• doba svícení: max. 150 hodin
• provozní teplota: -20 °C až +45 °C
• třída ochrany IP 66 (kompletní ochrana proti prachu 

a intenzivně stříkající vodě)

stisknutí spínače 1s režimy lumen dosah doba svícení

dálkové světlo
střední 40 80 m 70 h
vysoké 100 110 m 30 h
nízké 5 10 m 150 h

prostorové světlo
vysoké 30 7 m 80 h
nízké 10 3 m 150 h

  Všechny čelové svítilny uvex 
LED pasují do předního slotu 
přilby uvex pheos, uvex pheos 
alpine a uvex 9780 antistatic.

uvex čelová svítilna pheos Lights · pheos Lights EX 
• čelová svítilna LED se dvěma samostatnými

reflektory pro dálkové a prostorové světlo
• čtyři různé provozní režimy
• kompaktní konstrukce, velmi nízká hmotnost (80 g), 

extrémně robustní
• zdroj napájení: lithium-iontová baterie 1,7 h Ah
• světelný proud: do max. 115 lumenů
• intenzita osvětlení: max. 6500 luxů 
• doba svícení: max. 11 hodin
• provozní teplota: -20 °C až +50 °C
• nabíjecí adaptér je součástí dodávky

• doba nabíjení: cca 4,5 hodin
• třída ochrany: IP67 (prachotěsná a vodotěsná) 
• 9790063: schválení ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

stisknout spínač režimy lumen dosah doba svícení

prostorové světlo
nízké 55 5 m 11 h
vysoké 115 10 m 5,5 h

dálkové světlo
nízké 55 50 m 11 h
vysoké 115 100 m 5,5 h

LED čelová svítilna KS-6001-DUO
Obj. číslo 9790029 
Provedení pro přilby uvex pheos
Objednací jednotka ks

LED čelová svítilna uvex u-cap sport adaptér přilby uvex pheos
Obj. číslo 9790064 9790069
Provedení pro uvex u-cap sport pro LED čelovou svítilnu uvex u-cap sport pro kombinaci s přilbami uvex pheos

a uvex pheos alpine
Objednací jednotka ks ks

LED čelová svítilna pheos Lights LED čelová svítilna pheos Lights EX
Obj. číslo 9790062 9790063
Provedení pro přilby uvex pheos pro přilby uvex pheos – ATEX
Objednací jednotka ks ks

9790062
9790063

9790064

9790069

9790029
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Ochrana hlavy
Příslušenství: Svítilny na přílby

Suprabeam V3air rechargeable
• LED čelová svítilna s posuvným fokusem pro 

dálkové a prostorové osvětlení
• plynule stmívatelné od 180 do 8 lumenů
• dva různé provozní režimy
• robustní konstrukce s nízkou hmotností (148 g); 

hmotnost je vyvážená baterií na zadní straně
• zdroj napájení: Li-Po baterie 1,4 Ah

• světelný proud: do max. 320 lumenů
• doba svícení: max. 100 hodin
• provozní teplota: -30 °C až +60 °C
• třída ochrany IPX4 (ochrana proti stříkající vodě
• dobře nastavitelný úhel: osvětlení ve vzdále-

nosti nebo přímo před uživatelem ze všech 
směrů)

• dosah do 210 metrů 

Univerzální silikonový pásek pro Suprabeam V3air rechargeable
• pro připevnění na všechny ochranné přilby uvex
• zabraňuje sklouznutí svítilny z přilby 

Suprabeam V3air rechargeable
Obj. číslo 9790213
Provedení s čelním páskem; s výrobkem 9790214 vhodné pro všechny přilby uvex
Objednací jednotka ks

Univerzální silikonový pásek
Obj. číslo 9790214
Provedení pro V3air rechargeable
Objednací jednotka ks

9790213

9790214
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Zorníky obličejového štítu, značení a normy
Správné řešení pro každý požadavek

Polykarbonátové zorníky s povrchovou 
úpravou uvex supravision excellence
Polykarbonát se vyznačuje vysokou odolností pro nárazu. Povrchově 
upravené zorníky mají na vnitřní straně nezamlžovací vlastnosti, zatímco 
zvenčí nabízejí odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Nezamlžovací 
vlastnosti jsou stálé. Díky efektu Nano-Clean lze zorníky velmi snadno 
čistit a jsou méně náchylné k znečištění.

Zorníky z acetátu celulózy
Obličejové štíty pro ochranu obličeje z acetátu celulózy jsou ideální pro 
ochranu před chemikáliemi.

Nylonové mřížky
jsou lehké a nevodivé. Jsou velmi fl exibilní a trvanlivé, a proto se často 
používají v zemědělství a lesnictví.

Síťové mřížky z nerezové oceli
jsou robustní a mají vynikající stabilitu a dlouhou životnost. Mřížky 
z nerezové oceli nabízejí vyšší propustnost světla než nylonové mřížky 
a používají se pro hrubší práce v zemědělství a lesnictví.

Označení
na rámu

Označení
zorníků

Označení podle DIN EN 166

Podrobný
popis
označení rámu a
zorníků naleznete
na straně 17 

EN 166 – Osobní prostředky k ochraně očí
Evropská norma DIN EN 166 všeobecně popisuje všechny požadavky na osobní prostředky k ochraně očí. Podle normy EN 166 sestávají
obličejové štíty z rámu a zorníků.

Přehled norem
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Označení a normy

EN 170 – Filtr proti ultrafialovému záření
V rámci norem upravujících požadavky na výrobky stanovuje norma 
EN 170 ochranné stupně a požadavky na prostupnost pro fi ltry proti 
ultrafi alovému záření. Dlouhodobé působení ultrafi alového světla na 
čočku oka může způsobit ztrátu její průhlednosti. To může vést k

poškození nebo ke ztrátě zraku. Zorníky obličejových štítů podle normy 
EN 170 proto splňují výkonnostní požadavky, které chrání oko před 
ultrafi alovým zářením při nebezpečných pracích.

GS-ET 29
Při práci na elektrických zařízeních a provozních prostředcích pod 
napětím musí být vyhodnoceno riziko pomocí rušivého elektrického 
oblouku. Rušivé elektrické oblouky jsou zpravidla způsobeny zkratem 
mezi elektrickými vodiči.
Princip zkoušky GS-ET 29 je dalším požadavkem pro testování a certi-
fi kaci ochrany obličeje pro elektrikáře. Jedná se o produkt kategorie 3, 

což znamená, že existuje riziko ohrožení zdraví a života. 
S ohledem na různé intenzity rušivých elektrických oblouku lze u certi-
fi kovaných výrobků zjistit, zda jsou vhodné pro dané použití. Rozlišují se 
přitom dvě třídy, třída 1 – do 4 kA a třída 2 – do 7 kA. 

EN 1731 – Ochrana obličeje z pletiva
Evropská norma DIN EN 1731 všeobecně popisuje všechny požadavky na osobní
prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva. Podle normy EN 1731 sestávají
obličejové štíty z rámu a zorníků.

Technické informace uvedené na rámu a zorníku jsou podle normy
EN 1731 uvedeny v tomto pořadí:
• identifi kační značka výrobce
• číslo evropské normy
• symbol pro mechanickou pevnost

Ochrana před rušivými elektrickými oblouky Propustnost denního světla > 50 % a < 75 %*

Ochrana před rušivými elektrickými oblouky do 4 kA Ochrana před rušivými elektrickými oblouky do 7 kA

Propustnost denního světla ≥ 75 % Ochrana před rušivými elektrickými oblouky

Označení podle GS-ET 29

Mechanická pevnost

Bez Minimální pevnost (pouze filtr)

S Zvýšená pevnost (pouze filtr)

F Náraz s nízkou energií (45 m/s)

B Náraz se střední energií (120 m/s)

A Náraz s vysokou energií (190 m/s)

T Testováno při extrémních teplotách (-5 °C, +55 °C)

Před Po 7 kA rušivého
elektrického oblouku

8 1 0 8 2 1



124

Inovativní ochrana obličeje se systémem. 
S uvex pheos faceguard jsme se přizpůsobili anatomii člo-
věka. Těžiště je vyváženo na střed hlavy, což podporuje při-
rozené držení těla. Tenký design zajišťuje optimální volnost 
pohybu, robustní obličejový štít vyrobený z polykarbonátu 
pro jasný výhled. 

Díky technologii povrchové úpravy uvex se zorník na vnitřní 
straně nezamlžuje, na vnější straně je extrémně odolný proti 
poškrábání a chemikáliím. uvex UV400 nabízí
maximální možnou ochranu před UV zářením. Díky široké 
nabídce příslušenství se multisystém přizpůsobí svým ob-
lastem použití a lze jej mnohostranně použít.

uvex i-gonomics
Měřitelně větší odlehčení pro ochranu obličeje
uvex i-gonomics zcela nově defi nuje komfort při nošení: Inovativní produktový systém přesvědčí svým ergonomickým tva-
rem, nízkou hmotností a ideálními klimatickými vlastnostmi. Pro ochranu obličeje to znamená příjemnější pocit při nošení a
optimální pohyblivost – i za extrémních podmínek tak lze kdykoliv dosahovat maximálních výkonů.

uvex pheos faceguard

uvex i-gonomics
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Výpočet Relief indexu:
Relief index se vypočítá jako průměr tří hod-
not indexů (IW) síly, hmotnosti a klimatu – 
v rozsahu od 0 (= špatné) do 5 (= optimální).   

Více informací
k uvex i-gonomics 
Produktový systém.

Měřicí metoda:
Stanovení točivého momentu 
v oblasti šíje* 

Výsledek měření:
Točivý moment = 0,4 Nm (IW 4,0)

Odlehčení od hlavy a šíje, menší 
únava

Měřicí metoda:
referenční zkouška uvex „AntiFog“

Výsledek měření:
výkon AntiFog = 29 bodů (IW 4,8)

Bez zamlžování i při extrémním 
klimatu

Měřicí metoda:
Zvážení ochrany obličeje
bez ochrany sluchu

Výsledek měření:
Hmotnost produktu = 391 g (IW 3,9)

Příjemný pocit při nošení, 
vyšší výkonnost

4,23
Relief index

síla 4,0 

klima 4,8

hmotnost 3,9 

20°

0
0,8 Nm

5
0,3 Nm

4,0

0
0 pt

5
30 pt

4,8

0
700 g

5
300 g

3,9
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Obličejové štíty a ochrana obličeje
Systém obličejových štítů uvex pheos

běžný systém 
ochranných přileb

systém
ochranných
přileb pheos

Perfektní „parkovací poloha“ obličejového štítu a
chráničů sluchu
Není-li obličejový štít potřeba, lze jej zaklapnut přes skořepinu přilby, ochrana sluchu lze 
sklopit zpět do původní polohy. Na přilbě je vše umístěno velmi blízko u sebe a optimálně 
vyváženě nad těžištěm těla. Šíjové svalstvo tak není zatíženo zbytečnou zátěží. To zajišťuje 
pohodlné nošení a maximální volnost pohybu.

Spolehlivá ochrana obličeje
Obličejový štít s nezamlžovacími vlastnostmi a odolný proti poškrábání vyrobený z vysoce 
kvalitního polykarbonátu opticky odpovídá nejvyšší kvalitě. Obličejový štít s přilbou dokonale 
přiléhá: Postříkaný transparentní kryt kšiltu chrání před pronikáním částic na vnitřní stranu 
obličejového štítu. 

uvex pheos uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 2
Obj. číslo 9906002 9906005 9906007
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s mechanickými rameny klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1 klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 2
s mechanickými rameny s mechanickými rameny

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Rám černá černá černá

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník PC čirý, UV 400 PC čirý, UV 400 PC modrý, UV 400

2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení karton po 24 ks karton po 24 ks karton po 14 ks
Náhradní zorník 9906013, jednotlivě balené v PE sáčku 9906012, jednotlivě balené v PE sáčku 9906017, jednotlivě balené v PE sáčku

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic
Obj. číslo 9906003 9906006 9906008
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s magnetickými rameny klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1 klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 2
s magnetickými rameny s magnetickými rameny

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Rám černá černá černá

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník PC čirý, UV 400 PC čirý, UV 400 PC modrý, UV 400

2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení karton po 20 ks karton po 20 ks karton po 14 ks
Náhradní zorník 9906013, jednotlivě balené v PE sáčku 9906012, jednotlivě balené v PE sáčku 9906017, jednotlivě balené v PE sáčku

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006

9906008
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Obličejové štíty a ochrana obličeje
Systém obličejových štítů uvex pheos

Magnetický a mechanický systém zapínání
Všechny obličejové štíty jsou předmontovány s adaptérem přilby. Ten se zaklapne do 
bočního slotu přilby a zůstane zde trvale připevněn. 

Pomocí magnetického zapínacího systému lze kdykoli demontovat připevněné části, 
obličejový štít a mušlové chrániče sluchu. Obličejový štít se jedním kliknutím na bočním 
zapínacím systému oddělí. Při opětovné montáži se díly opět automaticky zasunou. Přilba 
tak může zůstat pohodlně na hlavě. 

U mechanického zapínacího systému lze mušlové chrániče sluchu kdykoliv demontovat 
pomocí bajonetového uzávěru. Mechanický obličejový štít zůstane trvale připevněn 
k přilbě. 

obličejový štít uvex pheos
• polykarbonátové obličejové štíty s technologií povrchové úpravy

uvex supravision excellence
• obličejový štít má na vnitřní straně nezamlžovací vlastnosti, zatímco 

zvenčí nabízí extrémní odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Neza-
mlžovací vlastnosti jsou stálé

• lze snadno čistit díky efektu Nano-Clean
• k dispozici ve dvou provedeních připevnění: mechanická

ramínka nebo samosvorné magnetické zámky
• obličejové štíty 9906002 a 9906003 lze kombinovat s průmyslovými 

ochrannými přilbami:
- uvex pheos B-S-WR 
- uvex pheos E-S-WR
- ochranná přilba pro práci ve výškách uvex pheos alpine
(vyžaduje adaptér obličejového štítu obj. číslo 9790067)

• obličejové štíty uvex pheos SLB 1 (9906005 a 9906006) a uvex 
pheos SLB 2 (9906007 a 9906008) lze kombinovat pouze s průmys-
lovou ochrannou přilbou uvex pheos E-S-WR

• možnost výměny zorníků
• splňuje požadavky norem EN 166 a EN 170
• označeno podle oblasti použití 3 (kapaliny) a 9 (roztavený kov a horké 

pevné látky)
• obličejové štíty uvex pheos SLB 1 jsou certifi kovány jako obličejový štít 

s rušivým elektrickým obloukem třídy 1 (4 kA) podle GS-ET 29
• obličejové štíty uvex pheos SLB 2 jsou certifi kovány jako obličejový 

štít s rušivým elektrickým obloukem třídy 2 (7 kA) podle GS-ET 29
• možnosti kombinace naleznete na následující straně (strana 128)

Magnetický
zapínací systém
pro obličejový štít a mušlové chrániče 
sluchu

Mechanický
zapínací systém
pro obličejový štít a mušlové chrániče 
sluchu
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Obličejové štíty a ochrana obličeje
Systém obličejových štítů uvex pheos – možnosti kombinace a příslušenství

příslušenství k systému obličejového štítu 
uvex pheos

Možnosti kombinace obličejových štítů uvex pheos

Obj. číslo Rám obličejového štítu Obličejový štít Ochrana vhodné přilby Mušlové chrániče sluchu

9906002 mechanické polykarbonát, čirý před mechanic-
kými vlivy (např. 
jiskry, střepy) všechny přilby 

uvex pheos s
krátkým kšiltem

uvex pheos alpine 
(s adaptérem 
obličejového štítu 
9790067)

2600214

9906003 magnetické polykarbonát, čirý před mechanic-
kými vlivy (např. 
jiskry, střepy)

2600215

9906005 mechanické polykarbonát, čirý
s UV absorbérem

před rušivými elek-
trickými oblouky 
do 4 kA (kiloam-
pér)

uvex pheos
E-S-WR

2600214

9906006 magnetické polykarbonát, čirý
s UV absorbérem

před rušivými elek-
trickými oblouky 
do 4 kA (kiloam-
pér)

2600215

9906007 mechanické polykarbonát,
modrý s UV absor-
bérem a částí na 
bradu

před rušivými elek-
trickými oblouky 
do 7 kA (kiloampér)

2600214

9906008 magnetické polykarbonát,
modrý s UV absor-
bérem a částí na 
bradu

před rušivými elek-
trickými oblouky 
do 7 kA (kiloampér)

2600215

adaptér obličejového štítu
Obj. číslo 9790067
Provedení pro kombinaci s přilbou pro práci ve výškách uvex pheos alpine

pro nasazení na vnitřní stranu předního krytu obličejového štítu 
(obličejový štít není součástí dodávky)

Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku

magnetický adaptér přilby
Obj. číslo  9790078
Provedení adaptér přilby při použití mušlových chráničů suchu

uvex pheos K2H magnet (2600215) bez obličejového štítu, 
je potřeba pouze v případě, že není použit obličejový štít

Objednací jednotka pár, balené po dvou v PE sáčku

Ochrana proti slunci/dešti
Obj. číslo 9790074
Provedení pro ochranu před sluncem a deštěm, pro nasazení na vnitřní stranu

přední kryt obličejového štítu, který nelze kombinovat s obličejovými štíty
uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2

Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku

Látkový sáček na obličejové štíty
Obj. číslo 9954362
Provedení sáček na skladování a přepravu obličejových štítů uvex a

přileb uvex, černý
Objednací jednotka ks, balené volně

9790067

9790074

9954362

9790078
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Obličejové štíty a ochrana obličeje
9790 · 9725 · 9726 · obličejový štít pro pracovníky v lesnictví

uvex 9725 · uvex 9726
• obličejové štíty z polykarbonátu a acetátu celulózy s adaptéry pro 

montáž na boční sloty přilby
• snadná výměna zorníků
• nelze kombinovat s mušlovými chrániči sluchu
• vhodné pro přilby uvex airwing a uvex superboss

  Přilba není součástí dodávky!

obličejový štít pro pracovníky v lesnictví 
uvex pheos
• mřížkový kovový obličejový štít pro práci v lesnictví
• vhodný pro přilbu uvex pheos ABS 
• označení obličejového štítu: W EN 1731:2006-F

Další informace naleznete na straně 110/111.

 uvex 9790
• obličejový štít vyrobený z robustního polykarbonátu pro průmyslové 

přilby uvex airwing, pheos a mušlové chrániče sluchu uvex 3200H, K1H 
a K2H

• pro použití u elektrikářských prací se musí použít vhodná přilba pro 
elektrikáře a dielektrické mušlové chrániče sluchu

• zorník obličejového štítu, rám držáku přilby a adaptér je třeba objednat 
jako jednotlivé díly

• pro kombinaci přilby a obličejového štítu (bez mušlových chráničů 
sluchu) jsou nutné přídavné adaptéry (Obj. číslo 9924010)

  Přilba, rám držáku přilby a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí 
dodávky.

Zorník obličejového štítu 9790
Obj. číslo 9790048
Provedení bez povrchové úpravy

klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1 
připevní se k rámu držáku přilby 9790047

Norma EN 166, EN 170, GS-ET 29
Zorník PC čirý, UV 400

2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení karton po 100 ks

Rám držáku přilby pro obličejový štít 9790 Adaptér obličejového štítu 9790
Obj. číslo 9790047 9924010
Provedení rám držáku přilby pro adaptér pro montáž

obličejový štít 9790 (9790048) obličejového štítu bez
mušlových chráničů sluchu

Rám černá
W 166 3 8-1 9 B CE 0196

Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení karton po 90 ks karton po 500 ks

9725 9726
Obj. číslo 9725514 9726014
Provedení zorník z acetátu celulózy zorník z polykarbonátu

uvnitř se nezamlžují bez povrchové úpravy
tloušťka materiálu: 1 mm tloušťka materiálu: 1 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rám černá černá

W 166 3-F CE W 166 3-B CE
Zorník CA čirý, UV 380 PC čirý, UV 400

2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 B CE
Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení karton po 20 ks karton po 20 ks
Náhradní zorník 9050517 9723017

9790047

9790048

9924010

9725514
9726014
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uvex pheos faceguard
Systém ochrany obličeje

Inovativní ochrana obličeje bez přilby. Systém se skládá 
z upevnění k hlavě s nastavitelnou výškou a šířkou a vysoce 
kvalitního polykarbonátového obličejového štítu. Díky tech-
nologii povrchové úpravy uvex nabízí obličejový štít dlouhý 
výhled bez zamlžení a lze jej plynule nastavovat. Mušlové 
chrániče sluchu lze rychle připevnit a odstranit pomocí 
otáčecího mechanismu. To Vám umožní přizpůsobit multi-
systém podle Vašich potřeb.

Další informace naleznete na webu
uvex-safety.com/en/pheosfaceguard 
(nebo naskenováním QR kódu).

Přehled výhod obličejového štítu uvex pheos:
•  plně předmontovaný systém ochrany obličeje – vždy připraven k použití
• široké zorné pole s nejvyšší optickou kvalitou
•  robustní polykarbonátový obličejový štít s povrchovou úpravou proti zamlžení a poškrábání

uvex supravision excellence
•  nízká hmotnost, tenký design a optimální těžiště pro odlehčení páteře
• rozšiřitelný systém s vysokou modularitou
• vyměnitelné jednotlivé díly
• pohodlné nošení také s brýlemi a maskou na ochranu dýchacích cest

Multisystém uvex v detailu

Vnitřní vybavení 
a potní pásek
Příjemně se přizpůsobí 
tvaru hlavy

Odstranitelné
mušlové chráni-
če sluchu
Pro více ochrany

Systém s otočným kolečkem
nastavitelný podle velikosti
se širokou podporou šíje
Plynulé nastavení šířky jednou 
rukou pomocí systému s otočným 
kolečkem pro individuální nastavení 
a pohodlné nošení.
Vhodné pro velikosti hlavy 52-64

Obličejový štít z robustního
polykarbonátu
Zvenčí odolný proti poškrábání
Vnitřní strany mají nezamlžovací 
vlastnosti Ochrana UV400

Individuální nastavení výšky
systému pro individuální přizpůsobení

Plynule uzavíratelný 
obličejový štít
Možnost výměny 
zorníků

Těžiště uprostřed hlavy
Snižuje zatížení
šíjového svalstva
a páteře
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Věděli jste, že naše krční páteř je při úhlu sklonu s nulovým stupněm vystavena zatížení čtyř až pět 
kilogramů? Čím větší je sklon, k čemuž často dochází v řemeslných povoláních, tím větší je zatížení. 
Další informace naleznete v našem blogu odborníků uvex na adrese uvex-safety.com/blog

Konstrukce pro ochranu obličeje a krční páteře
S uvex pheos faceguard jsme se přizpůsobili anatomii člověka. Systém ochrany obličeje 
je umístěn vyváženě uprostřed hlavy. Nízká hmotnost a optimální těžiště, které pod-
porují přirozené držení hlavy, minimalizují přetížení krční páteře a zad. Tenký design 
a široké zorné pole pomáhají podporovat přirozené držení krční páteře. 

uvex pheos faceguard
Systém ochrany obličeje

Příslušenství

uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard s ochranou sluchu
Obj. číslo 9790211 9790212
Provedení předmontovaný systém pro velikosti hlavy 52-64 cm, předmontovaný systém pro velikosti hlavy 52-64 cm, 

polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, 
bez ochrany sluchu s mušlovými chrániči sluchu K1P (SNR: 28 dB), další informace naleznete na straně 99

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352
Rám W 166 39B CE W 166 39B CE 
Zorník PC čirý, UV 400 PC čirý, UV 400

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Objednací jednotka ks, balené jednotlivě v kartonu ks, balené jednotlivě v kartonu

náhradní vnitřní vybavení náhradní potní pásek náhradní zorník obličejového štítu Ochrana proti slunci mušlové chrániče sluchu K1P
Obj. číslo 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216
Provedení plastové vnitřní vybavení textil polykarbonátový zorník k ochraně před sluncem a deštěm mušlové chrániče sluchu pro

pro velikosti hlavy 52-64 cm uvex supravision excellence nasazují se na obličejový štít uvex pheos faceguard SNR 28 dB
povrchová úprava

Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku ks, jednotlivě balené v PE sáčku pár, po dvou v kartonu

9906013 26002169790074

9790211 9790212
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Obličejové štíty a ochrana obličeje
Ochrana obličeje · Uzavřené brýle

uvex 9705 · uvex 9706
• obličejové štíty z acetátu celulózy s integro-

vaným čelním krytem
• snadná výměna zorníků
• nelze kombinovat s ochrannými přilbami
• výklopný mechanismus s možností plynulého 

nastavení
• možnost pohodlného přizpůsobení dané 

velikosti hlavy pomocí otočného uzávěru

uvex 9707 · uvex 9708
• obličejový štít z acetátu celulózy s integrova-

ným čelním krytem a přídavným ochranným 
krytem hlavy z polystyrenu odolným proti 
nárazu

• snadná výměna zorníků
• výklopný mechanismus s možností plynulého 

nastavení
• možnost pohodlného přizpůsobení dané 

velikosti hlavy pomocí otočného uzávěru

uzavřené brýle uvex
s držákem na přilbu

  Přilba a mušlové chrániče sluchu nejsou 
součástí dodávky!

  Pro montáž uzavřených brýlí bez mušlových
chráničů sluchu vyžaduje přídavné adaptéry:
Obj. číslo 9924010

Ochrana obličeje 9705 Ochrana obličeje 9706 Ochrana obličeje 9707 Ochrana obličeje 9708
Obj. číslo 9705014 9706514 9707014 9708514
Provedení bez povrchové úpravy uvnitř se nezamlžují bez povrchové úpravy uvnitř se nezamlžují
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Rám černá černá černá černá

W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE
Zorník CA čirý, UV 380 CA čirý, UV 380 CA čirý, UV 380 CA čirý, UV 380

2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE
Objednací jednotka ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení karton po 15 ks karton po 15 ks karton po 10 ks karton po 10 ks
Náhradní zorník 9060017 9050517 9060017 9050517

uvex ultrasonic
Obj. číslo 9302510
Provedení uvex supravision extreme

omezená ventilace
Norma EN 166, EN 170
Rám modrá, šedá

W 166 34 B CE
Zorník PC čirý

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

Objednací množství 4 ks

uvex ultravision
Obj. číslo 9301544
Provedení uvnitř se nezamlžují
Norma EN 166, EN 170
Rám šedá transparentní

W 166 34 F CE
Zorník CA čirý, UV 380

2-1,2 W 1 FN CE
Objednací množství 4 ks

9705014 9707014

9706514 9708514

9301544

9302510
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Příslušenství
uvex pheos 

9760000 konvenční vnitřní vybavení

9760001 vnitřní vybavení s otočným kolečkem 

9760011 vnitřní vybavení pheos alpine

9760012 vnitřní vybavení uvex pheos E-WR 

9772001 vnitřní vybavení IES 

9780001 vnitřní vybavení antistatic s otočným kolečkem

9760009 potní pásek uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR

9760007 potní pásek IES

9760005 potní pásek béžový

9790035 kožený podbradní pásek IES

9790005 kožený podbradní pásek 

9790021 vidlicový podbradní pásek

9790023 držák tužky 

9772002 IES klip na brýle

9790022 klip na uzavřené brýle

9790065 zimní čepice, žlutá 

9790066 balaclava

9790068 zimní čepice, oranžová

9790075 ochrana šíje, oranžová

9790076 ochrana šíje, žlutá 

9790086 chladicí ochrana šíje

9790106 držák na vizitky

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

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

9790062 LED čelová svítilna pheos Lights

9790063 LED čelová svítilna pheos Lights EX

9790029 LED čelová svítilna KS-6001 Duo 

9790213 suprabeam V3air rechargeable

9790064 LED čelová svítilna u-cap sport 

9790069 adaptér přilby uvex pheos

■  součást standardní dodávky ■ kompatibilní – není kompatibilní
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Příslušenství
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 konvenční vnitřní vybavení

9760001 vnitřní vybavení s otočným kolečkem

9790000 vnitřní vybavení pro uvex super boss / uvex thermo boss

9760005 potní pásek, béžový

9790004 potní pásek pro uvex super boss / uvex thermo boss

9790005 kožený podbradní pásek

9790007 vidlicový podbradní pásek

9790065 zimní čepice, žlutá

9790066 balaclava

9790068 zimní čepice, oranžová

9790075 ochrana šíje, oranžová

9790076 ochrana šíje, žlutá

9790086 chladicí ochrana šíje

9790047 rám držáku přilby uvex 9790

9790048 zorník uvex 9790

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

■  součást standardní dodávky ■ kompatibilní – není kompatibilní
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Ochrana hlavy – vhodná pro Vaši Corporate Identity
Individuální ochrana hlavy

Tampónový tisk na přilbě
(1 až 5barevné)

Potisknutelné oblasti na příkladu uvex pheos.

Jak individuální to může být?
Rádi Vám osobně poradíme o technických možnostech přizpůsobení 
naší ochrany hlavy.

Výšivky a potisk
Oblasti, na které umístit výšivku nebo potisk, na příkladu uvex u-cap sport. 

Vezměte, prosím, na vědomí následující rámcové podmínky:
• minimální objednací množství 25 čepic
• množství dodatečné objednávky: 25 kusů
• počet barev pro výšivky: až 14
• textilní čepice ve speciální barvě: od 1.000 kusů
• jako šablonu je třeba dodat vektorový soubor (.eps, .ai) a obrázkový 

soubor (.jpg, .pdf)

Individualizace na přilbě uvex pheos, uvex airwing,
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Speciální barva od 300 kusů za příplatek
od 600 kusů bez příplatku

od 600 kusů
bez dopadu bez 
příplatku

nová varianta:

–  stávající barva jako varianta pro 
elektrikáře nebo chemiky

od 300 kusů

–  stávající barva se zkráceným 
kšiltem

od 100 kusů

–  stávající přilba, jiné vnitřní vybavení, 
s podbradním páskem

od 25 kusů

Zpracování:  Potisk, nálepky, 
reflexní sada

od 25 kusů
množství dodatečné objednávky: 
25 kusů

Individualizace ochranných čepic proti 
nárazu

Speciální barva od 1.000 kusů

nová varianta:

 – se stávající barvou od 600 kusů

Zpracování: Výšivky, potisk od 25 kusů

Za účelem vybavení Vašich zaměstnanců v souladu s Corporate Identity Vám spo-
lečnost uvex nabízí možnost individualizovat všechny přilby a ochranné čepice proti 
nárazu uvex podle Vašich přání. 

S dotazy se kdykoli můžete obrátit na oddělení zákaznických služeb uvex.
Tel. +49 911 9736-0 · E-mail: Individualisierung@uvex.de
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uvex u-cap sport
Bezpečná ochrana hlavy ve sportovním designu

Integrované tlumicí prvky 
s voštinovou strukturou
Kompletní ochrannou funkci 
podle normy EN 812 předsta-
vuje speciálně vyvinutá nosná 
konstrukce s voštinovou struk-
turou a integrovanými tlumicími 
prvky. 

LED čelová svítilna uvex u-cap sport
s magnetickým připevněním
• snadná manipulace: Svítilnu lze snadno připevnit 

k modelu uvex u-cap sport pomocí magnetické-
ho připevnění a také opět uvolnit.

• kloub umožňuje nastavení svítilny do požadova-
né polohy pro dosažení optimálního osvětlení.

• různé přepínatelné stupně osvětlení.

Plynule nastavitelné
uvex sport u-cap lze rychle 
a bezpečně zafi xovat na 
hlavě pomocí odkloněného 
suchého zipu. 

Spolehlivě chrání a přitom vypadá dobře: uvex u-cap sport je inovativní ochranná 
čepice proti nárazu podle normy EN 812, ve sportovním designu Baseball Cap. 
Ergonomicky tvarovaná tvrdá skořepina s integrovanými tlumicími prvky zajišťuje 
bezpečnost a optimální pohodlí při nošení. Pro jednotný vzhled Vašeho týmu 
je také k dispozici pouze jako textilní čepice – pro zaměstnance bez povinné 
ochranné čepice.

Flexibilita díky designu Armadillo
uvex u-cap sport získává díky designu 

Armadillo fl exibilitu navíc a ergonomicky se 
přizpůsobuje různým tvarům a velikostem 
hlavy. Rozšířený výklenek pro uši zlepšuje 

použití mušlových chráničů sluchu.
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uvex u-cap sport
Různé varianty pro mnohostranná použití

uvex u-cap sport 

vnitřní vybavení uvex u-cap sport Baseball-Cap

LED svítilna uvex u-cap sport vhodná 
pro všechny varianty u-cap sport 
je dostupná na straně 119.

uvex u-cap sport
Obj. číslo 9794409 9794403 9794404 9794442 9794422 9794424
Provedení s krátkým kšiltem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny s krátkým kšiltem (4 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou, 

tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Barva černá černá černá černá černá černá
Velikost 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks

Obj. číslo 9794400 9794401 9794402 9794443 9794423 9794425
Provedení s dlouhým kšiltem (7 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny s dlouhým kšiltem (7 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou, 

tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Barva černá černá černá černá černá černá
Velikost 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks

vnitřní vybavení uvex u-cap sport
Obj. číslo 9794415
Provedení měkké, pohodlné vnitřní vybavení ze síťoviny pro

větší pohodlí při nošení ochranných čepic proti nárazu uvex u-cap.sport
Norma EN 812
Barva černá
Velikost univerzální velikost
Objednací jednotka ks
Balení karton po 60 ks

Baseball-Cap
Obj. číslo 9794110 9794111
Provedení s dlouhým kšiltem (7 cm), s krátkým kšiltem (4 cm),

bez tvrdé skořepiny bez tvrdé skořepiny
Barva černá černá
Velikost 55 až 63 cm 55 až 63 cm
Objednací jednotka ks ks
Balení karton po 60 ks karton po 60 ks

9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425

9794110

9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424

9794415
9794111
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uvex u-cap
uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport hi-viz

LED svítilna uvex u-cap sport
vhodná pro všechny varianty u-cap sport 
je dostupná na straně 119.

uvex u-cap sport
Obj. číslo 9794407 9794408
Provedení s dlouhým kšiltem (7 cm), tvrdá skořepina z ABS,

textilní čepice z bavlny
Norma EN 812 EN 812
Barva námořnická modrá námořnická modrá
Velikost 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednací jednotka ks ks
Balení karton po 60 ks karton po 60 ks

uvex u-cap sport vent
Obj. číslo 9794430 9794420 9794421
Provedení s krátkým kšiltem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, 

textilní čepice z bavlny a síťoviny
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Barva černá černá černá
Velikost 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednací jednotka ks ks ks
Balení karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks

Obj. číslo 9794444 9794416 9794417
Provedení s krátkým kšiltem (4 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou,

tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny a síťoviny
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Barva černá černá černá
Velikost 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednací jednotka ks ks ks
Balení karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz
Obj. číslo 9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491
Provedení s krátkým kšiltem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny v signálních barvách, v souladu s požadavky normy EN 471 – 

zvýšená viditelnost a bezpečnost pro uživatele
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Barva jasně žlutá jasně žlutá jasně žlutá jasně oranžová jasně oranžová jasně oranžová
Velikost 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednací jednotka ks ks ks ks ks ks
Balení karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks karton po 60 ks

9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794490
9794491
9794492

9794480
9794481
9794482
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Ochrana hlavy
Rychlý přehled

Obj. číslo Název Popis Barva Strana
9770120 uvex pheos E Ochranná přilba žlutá 108

9770126 uvex pheos E Ochranná přilba s reflexní nálepkou žlutá 109

9770130 uvex pheos E-WR Ochranná přilba žlutá 108

9770131 uvex pheos E-S-WR Ochranná přilba žlutá 108

9770136 uvex pheos E-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou žlutá 109

9770230 uvex pheos E-WR Ochranná přilba oranžová 108

9770231 uvex pheos E-S-WR Ochranná přilba oranžová 108

9770330 uvex pheos E-WR Ochranná přilba červená 108

9770331 uvex pheos E-S-WR Ochranná přilba červená 108

9770430 uvex pheos E-WR Ochranná přilba zelená 108

9770431 uvex pheos E-S-WR Ochranná přilba zelená 108

9770530 uvex pheos E-WR Ochranná přilba modrá 108

9770531 uvex pheos E-S-WR Ochranná přilba modrá 108

9770830 uvex pheos E-WR Ochranná přilba tmavě šedá 108

9770832 uvex pheos E-S-WR Ochranná přilba tmavě šedá 108

9770931 uvex pheos E-S-WR Ochranná přilba černá 108

9772001 Příslušenství vnitřní vybavení IES 117

9772002 Příslušenství Klip na brýle 118

9772020 uvex pheos B Ochranná přilba bílá 107

9772026 uvex pheos B Ochranná přilba s reflexní nálepkou bílá 109

9772030 uvex pheos B-WR Ochranná přilba bílá 107

9772031 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba bílá 107

9772035 uvex pheos B-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou bílá 109

9772038 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou bílá 109

9772040 uvex pheos IES Ochranná přilba bílá 106

9772071 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná přilba bílá 111

9772120 uvex pheos B Ochranná přilba žlutá 107

9772126 uvex pheos B Ochranná přilba s reflexní nálepkou žlutá 109

9772130 uvex pheos B-WR Ochranná přilba žlutá 107

9772131 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba žlutá 107

9772137 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou žlutá 109

9772138 uvex pheos B-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou žlutá 109

9772140 uvex pheos IES Ochranná přilba žlutá 106

9772171 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná přilba žlutá 111

9772220 uvex pheos B Ochranná přilba oranžová 107

9772226 uvex pheos B Ochranná přilba s reflexní nálepkou oranžová 109

9772230 uvex pheos B-WR Ochranná přilba oranžová 107

9772236 uvex pheos B-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou oranžová 109

9772240 uvex pheos IES Ochranná přilba oranžová 106

9772271 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná přilba oranžová 111

9772320 uvex pheos B Ochranná přilba červená 107

9772326 uvex pheos B Ochranná přilba s reflexní nálepkou červená 109

9772330 uvex pheos B-WR Ochranná přilba červená 107

9772332 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba červená 107

9772340 uvex pheos IES Ochranná přilba červená 106

9772371 uvex pheos ABS 
B-S-WR

Ochranná přilba červená 111

9772430 uvex pheos B-WR Ochranná přilba zelená 107

9772520 uvex pheos B Ochranná přilba modrá 107

9772526 uvex pheos B Ochranná přilba s reflexní nálepkou červená 109

9772530 uvex pheos B-WR Ochranná přilba modrá 107

9772531 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba modrá 107

9772537 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou modrá 109

9772538 uvex pheos B-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou modrá 109

9772540 uvex pheos IES Ochranná přilba modrá 106

9772832 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba tmavě šedá 107

Obj. číslo Název Popis Barva Strana
9050517 Příslušenství Náhradní zorník, CA bez zamlžení čirý 129/132

9060017 Příslušenství Náhradní zorník, CA bez barvy 132

9301544 uvex ultravision Uzavřené brýle s držákem na přilbu šedá
transparentní

132

9302510 uvex ultrasonic Uzavřené brýle s držákem na přilbu modrá, šedá 132

9705014 Příslušenství Ochranný obličejový štít, CA bez barvy 132

9706514 Příslušenství Ochranný obličejový štít, CA bez zamlžení bez barvy 132

9707014 Příslušenství Ochranný obličejový štít, CA bez barvy 132

9708514 Příslušenství Ochranný obličejový štít, CA bez zamlžení bez barvy 132

9723017 Příslušenství Náhradní zorník, PC bez barvy 129

9725514 Příslušenství Obličejový štít, CA bez barvy 129

9726014 Příslušenství Obličejový štít, PC bez barvy 129

9750020 uvex super boss Ochranná přilba bílá 114

9750120 uvex super boss Ochranná přilba žlutá 114

9750520 uvex super boss Ochranná přilba modrá 114

9754000 uvex thermo boss Ochranná přilba bílá 115

9754100 uvex thermo boss Ochranná přilba žlutá 115

9754300 uvex thermo boss Ochranná přilba červená 115

9760000 Příslušenství Vnitřní vybavení, konvenční 117

9760001 Příslušenství vnitřní vybavení s otočným kolečkem 117

9760005 Příslušenství Potní pásek, umělá kůže 117

9760007 Příslušenství Potní pásek, textil/pěna 117

9760009 Příslušenství Potní pásek pheos ABS 111/117

9760011 Příslušenství Vnitřní vybavení pro uvex pheos alpine 117

9760012 Příslušenství Vnitřní vybavení pro uvex pheos E-WR 117

9760106 Příslušenství Náhradní vnitřní vybavení pheos ABS 111

9760107 Příslušenství Vnitřní vybavení faceguard 131

9760108 Příslušenství Potní pásek pro vnitřní vybavení 131

9762020 uvex airwing B Ochranná přilba bílá 114

9762021 uvex airwing B-S Ochranná přilba bílá 115

9762030 uvex airwing B-WR Ochranná přilba bílá 114

9762031 uvex airwing B-S-WROchranná přilba bílá 115

9762120 uvex airwing B Ochranná přilba žlutá 114

9762121 uvex airwing B-S Ochranná přilba žlutá 115

9762130 uvex airwing B-WR Ochranná přilba žlutá 114

9762131 uvex airwing B-S-WROchranná přilba žlutá 115

9762220 uvex airwing B Ochranná přilba oranžová 114

9762221 uvex airwing B-S Ochranná přilba oranžová 115

9762230 uvex airwing B-WR Ochranná přilba oranžová 114

9762231 uvex airwing B-S-WROchranná přilba oranžová 115

9762320 uvex airwing B Ochranná přilba červená 114

9762321 uvex airwing B-S Ochranná přilba červená 115

9762330 uvex airwing B-WR Ochranná přilba červená 114

9762331 uvex airwing B-S-WROchranná přilba červená 115

9762420 uvex airwing B Ochranná přilba zelená 114

9762421 uvex airwing B-S Ochranná přilba zelená 115

9762430 uvex airwing B-WR Ochranná přilba zelená 114

9762431 uvex airwing B-S-WROchranná přilba zelená 115

9762520 uvex airwing B Ochranná přilba modrá 114

9762521 uvex airwing B-S Ochranná přilba modrá 115

9762530 uvex airwing B-WR Ochranná přilba modrá 114

9762531 uvex airwing B-S-WROchranná přilba modrá 115

9762920 uvex airwing B Ochranná přilba černá 114

9770020 uvex pheos E Ochranná přilba bílá 108

9770026 uvex pheos E Ochranná přilba s reflexní nálepkou bílá 109

9770030 uvex pheos E-WR Ochranná přilba bílá 108

9770031 uvex pheos E-S-WR Ochranná přilba bílá 108

9770036 uvex pheos E-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou bílá 109
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Obj. číslo Název Popis Barva Strana
9772920 uvex pheos B Ochranná přilba černá 107

9772926 uvex pheos B Ochranná přilba s reflexní nálepkou černá 109

9772930 uvex pheos B-WR Ochranná přilba černá 107

9772932 uvex pheos B-S-WR Ochranná přilba černá 107

9772936 uvex pheos B-WR Ochranná přilba s reflexní nálepkou černá 109

9773050 uvex pheos alpine Ochranná přilba bílá 113

9773150 uvex pheos alpine Ochranná přilba žlutá 113

9773250 uvex pheos alpine Ochranná přilba oranžová 113

9773350 uvex pheos alpine Ochranná přilba červená 113

9773450 uvex pheos alpine Ochranná přilba zelená 113

9773550 uvex pheos alpine Ochranná přilba modrá 113

9773950 uvex pheos alpine Ochranná přilba černá 113

9774236 uvex pheos forestry žlutá 111

9774237 uvex pheos forestry oranžová 111

9774238 uvex pheos forestry červená 111

9780001 Příslušenství vnitřní vybavení s otočným kolečkem 117

9780020 uvex 9780
antistatic

Ochranná přilba bílá 109

9780030 uvex 9780 
antistatic WR

Ochranná přilba bílá 109

9780550 uvex 9780
antistatic WR

Ochranná přilba nebeská modrá 109

9790000 Příslušenství Vnitřní vybavení 117

9790004 Příslušenství Potní pásek, kůže 117

9790005 Příslušenství kožený podbradní pásek 118

9790006 Příslušenství papírová čepice bílá 116

9790007 Příslušenství vidlicový podbradní pásek 118

9790010 Příslušenství Zimní čepice námořnická 
modrá

116

9790012 Příslušenství Zimní čepice námořnická 
modrá

116

9790015 Příslušenství Zimní čepice černá 116

9790016 Příslušenství Zimní čepice černá 116

9790018 uvex pheos
reflex set M

vysoce reflexní sada nálepek 109

9790021 Příslušenství vidlicový podbradní pásek 111/118

9790022 Příslušenství Klip na uzavřené brýle/klip na podbradní 
pásek

118

9790023 Příslušenství Držák tužky 118

9790029 Příslušenství LED čelová svítilna KS-6001-DUO 119

9790035 Příslušenství kožený podbradní pásek 118

9790047 Příslušenství Rám držáku přilby černá 129

9790048 Příslušenství Zorník obličejového štítu, PC bez barvy 129

9790062 Příslušenství LED čelová svítilna pheos Lights 119

9790063 Příslušenství LED čelová svítilna pheos Lights EX 119

9790064 Příslušenství LED čelová svítilna u-cap sport 119

9790065 Příslušenství Zimní čepice jasně žlutá 116

9790066 Příslušenství Balaclava černá 116

9790067 Příslušenství adaptér obličejového štítu černá 128

9790068 Příslušenství Zimní čepice jasně oranžová 116

9790069 Příslušenství Adaptér přilby pro LED čelovou svítilnu u-cap sport 119

9790071 Příslušenství Taška na přilbu 118

9790074 Příslušenství Ochrana proti slunci/dešti 128

9790075 Příslušenství Ochrana šíje oranžová 116

9790076 Příslušenství Ochrana šíje žlutá 116

9790077 Příslušenství Sada krytek do slotů přilby 118

9790078 Příslušenství Adaptér přilby, magnetický 128

9790086 Příslušenství chladicí ochrana šíje 116

9790106 Příslušenství Držák na vizitky 118

9790146 Příslušenství Signální píšťalka 111

9790210 Příslušenství Kovový náhradní obličejový štít 111

9790211 uvex pheos
faceguard

Systém ochrany obličeje uvex pheos faceguard 131

Obj. číslo Název Popis Barva Strana
9790212 uvex pheos

faceguard
Systém ochrany obličeje s ochranou sluchu
uvex pheos faceguard

131

9790213 Příslušenství V3air rechargeable 120

9790214 Příslušenství Univerzální silikonový pásek 120

9794110 Baseball-Cap s dlouhým kšiltem, vel. 55 až 63 cm černá 137

9794111 Baseball-Cap s krátkým kšiltem, vel. 55 až 63 cm černá 137

9794400 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 52 až 54 cm

černá 137

9794401 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

černá 137

9794402 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

černá 137

9794403 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

černá 137

9794404 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

černá 137

9794407 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

námořnická 
modrá

138

9794408 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

námořnická 
modrá

138

9794409 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 52 až 54 cm

černá 137

9794415 uvex u-cap sport Vnitřní vybavení černá 137

9794416 uvex u-cap sport
vent

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

černá 138

9794417 uvex u-cap sport
vent

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

černá 138

9794420 uvex u-cap sport 
vent

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

černá 138

9794421 uvex u-cap sport 
vent

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

černá 138

9794422 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

černá 137

9794423 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

černá 137

9794424 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

černá 137

9794425 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

černá 137

9794430 uvex u-cap sport
vent

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 52 až 54 cm

černá 138

9794442 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 52 až 54 cm

černá 137

9794443 uvex u-cap sport Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 52 až 54 cm

černá 137

9794444 uvex u-cap sport 
vent

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 52 až 54 cm

černá 138

9794480 uvex u-cap sport
hi-viz

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

jasně žlutá 138

9794481 uvex u-cap sport
hi-viz

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

jasně žlutá 138

9794482 uvex u-cap sport
hi-viz

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 52 až 54 cm

jasně žlutá 138

9794490 uvex u-cap sport
hi-viz

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 55 až 59 cm

jasně oranžová 138

9794491 uvex u-cap sport
hi-viz

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 60 až 63 cm

jasně oranžová 138

9794492 uvex u-cap sport
hi-viz

Ochranná čepice proti nárazu,
velikost 52 až 54 cm

jasně oranžová 138

9906002 Příslušenství Obličejový štít uvex pheos, PC bez barvy 126

9906003 Příslušenství Obličejový štít uvex pheos magnetic, PC bez barvy 126

9906005 Příslušenství Obličejový štít uvex pheos SLB 1, PC bez barvy 126

9906006 Příslušenství Obličejový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, PC bez barvy 126

9906007 Příslušenství Obličejový štít uvex pheos SLB 2, PC modrá 126

9906008 Příslušenství Obličejový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, PC modrá 126

9906012 Příslušenství Náhradní zorník pro obličejový štít pheos bez barvy 126

9906013 Příslušenství Náhradní zorník pro obličejový štít pheos 
SLB 1

bez barvy 126/131

9906017 Příslušenství Náhradní zorník pro obličejový štít SLB 2 modrá 126

9924010 Příslušenství Adaptér černá 129

9954362 Příslušenství Látkový sáček na obličejové štíty 128
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