Pracovní oblečení
Ochranné oděvy

uvex workwear
Udržitelnost

Již více než 90 let vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní výrobky určené
k ochraně lidí při jejich sportovních, volnočasových i pracovních aktivitách.
A kdo chce chránit člověka, ten také musí převzít odpovědnost.
Právě z této mise je odvozen závazek jednat v duchu udržitelnosti
a společenské a sociální odpovědnosti.

Dlouhá životnost výrobků
Na rozdíl od rychle pomíjivých módních trendů je naším cílem vyvíjet
šetrným a udržitelným způsobem výrobky s dlouhou životností. Pro nás
je tudíž nanejvýš důležité, aby naše materiály a použité složení měly
vysokou kvalitu. Proto podrobujeme naše výrobky z oblasti
pracovních oděvů našemu standardu kvality uvex a v naší vlastní
zkušební laboratoři textilu pravidelně testujeme mechanické
namáhání jako pevnost v tahu a proti oděru, ale i odolnost
v praní. Vhodnost k praní si necháváme potvrdit externími
laboratořemi a naše výrobky pak v katalogu označujeme
symbolem WG. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že
toto naše úsilí má pozitivní dopad na úsporu
zdrojů a výrazně prodlužuje životní
cyklus našich výrobků.
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Ochrana lidí
OEKO-TEX® STANDARD 100 –
seznam škodlivých látek společnosti uvex
V duchu naší mise „protecting people“ (ochrana lidí) klademe důraz na to,
aby naše výrobky byly bez jakýchkoli pochyb humánně ekologické. Značka OEKO-TEX® STANDARD 100 zaručuje to, že naše výrobky byly testovány na zdraví škodlivé látky. Od svrchního materiálu přes části výbavy
až po nejmenší patentku či našitou etiketu dbáme už při vývoji na to,
aby vše mělo svou vlastní certifikaci podle OEKO-TEX® STANDARD
100 a abychom následně nechali certifikovat celý výrobek.
Vedle OEKO-TEX® splňují naše materiály rovněž požadavky
našeho seznamu škodlivých látek, který překonává zákonná
nařízení. Podle něj jsou naše výrobky testovány na
nebezpečné škodlivé látky jako například PFC
(perfluorouhlovodíky), pesticidy, těžké kovy nebo
také fenoly, protože nám leží na srdci
ochrana lidí a snížení zatížení
životního prostředí.

Kompetence výrobce
Na rozdíl od setrvávajícího trendu textilního odvětví směrem
k úplnému importu sázíme u nás stejně tak jako v minulosti na
výrobu v Evropě. Design, vývoj, pořízení materiálu a výroba leží
v oblasti naší odpovědnosti coby výrobce.
Jedině tak můžeme zajistit, že vysoké požadavky na kvalitu
společnosti uvex budou důsledně realizovány. Díky našemu
členství amfori BSCI* přebíráme navíc odpovědnost za
neustálé vylepšování pracovních a životních podmínek
v místě a v každé fázi – od výroby až po finální
výrobek. Kratší přepravní cesty, méně emisí
CO² a rychlá znovuobnovitelnost našich
výrobků jsou dalšími důvody
našeho sourcingu
v Evropě.

Udržitelné materiály

Tencel®
Rovněž výběr použitých materiálů je u nás hlavní téma. Naše výroba triček
proto sází na Tencel® – přírodní vlákno získávané z bukového a eukalyptového dřeva. Dřevo pochází z udržitelného lesního hospodářství. Pěstování
probíhá šetrně vůči zdrojům, protože lesy se dodatečně nezavodňují
a protože se tam nepoužívají žádné pesticidy.
Recyklovaný polyester

Abychom ušetřili cenné zdroje, sázíme mj. na recyklovaný polyester vyráběný z prázdných plastových lahví. To jsou pak
láhve roztaveny a upředeny do nových vláken, která se
poté využívají k výrobě našich látek.
Využívání recyklovaného polyesteru snižuje naši
závislost na zemním oleji a snižuje odpad.

ÏOHQDPIRUL6RFL£OQ¯RGSRYÝGQRVWYU£PFL
XGUƿLWHOQRVWLQDƢLFKGRGDYDWHOVN¿FKěHWÝ]Fư
]OHSƢXMHPHVDPIRUL%6&,ZZZDPIRULRUJ

TENCEL® je registrovaná značka skupiny Lenzing.
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kolekce uvex 26
Pocit hrdosti, že vše děláme pro
dobrou věc
Od roku 1926 chrání společnost uvex lidi při práci,
sportu a volnočasových aktivitách. Trendové
barvy a speciální materiály kolekce 26 jsou
důkazem toho, s jakou kvalitou dnes přinášíme
pracovní oděv a design vhodný pro volný čas.
Pro ženy i pro muže. Nošeno s pýchou.

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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kolekce uvex 26
Bunda do deště pánská
Obj. číslo 88354

Funkční kalhoty pánské
S až 4XL

● šafránová

Obj. číslo 88350

● černá

Pletený svetr pánský
42 až 64, 90 až 110

Obj. číslo 88356

● šedá

S až 4XL

Materiál: 100 % recyklovaný polyester, cca 110 g/m²

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Materiál: 100 % bavlna, cca 280 g/m²

Popis: • lehká a funkční • s malým objemem ve složeném
stavu • voděodolný zip a kapuce pro deštivé dny ve
městě • konstrukce rukávů „high rise“ • OEKO-TEX®
Standard 100

Popis: • stylové a ultralehké • z lícové strany otěruvzdorné
• z rubové strany kartáčovaný povrch • tvar chino
s inteligentní 3D konstrukcí střihu • kapsy na zip
• OEKO-TEX® Standard 100

Popis: • s vpletenou náprsní kapsou • měkký materiál
příjemný na dotek • hladký vzhled • OEKO-TEX®
Standard 100



Beanie
Obj. číslo 8835800





Polotriko dámské
● šafránová
● tmavě modrá

univerzální velikost

Obj. číslo 88362
Obj. číslo 88363

● černá
● jahodová

XS až 3XL

Materiál: 60 % bavlna, 40 % akryl, cca 135 g/m²

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester pikový, cca 200 g/m²

Popis: • oboustranná čepice v šafránové a tmavě modré barvě
• měkký a příjemný materiál na dotek • pro chladné dny ve
městě • OEKO-TEX® Standard 100

Popis: • mix materiálů a ležérní střih • čistý design a vypasovaný
střih • OEKO-TEX® Standard 100
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Funkční kalhoty dámské
Obj. číslo 88351

● černá

Polotriko pánské

Mikina dámská
34 až 50

Obj. číslo 88357

● vínová

XS až 3XL

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Materiál: 73 % bavlna, 27 % polyester, cca 280 g/m²

Popis: • stylové a ultralehké městské kalhoty • z lícové
strany otěruvzdorné • z rubové strany kartáčovaný povrch
• tvar chino s inteligentní 3D konstrukcí střihu • kapsy na
zip • OEKO-TEX® Standard 100

Popis: • přiléhavý s hladkým vzhledem • konstrukce
rukávů „high rise“ • sportovní střih • OEKO-TEX®
Standard 100



Parka dámská
Obj. číslo 88353

● tmavě modrá

Materiál: vrchní materiál: 100 % nylon
podšívka: 100 % polyester, cca 170 g/m²

 

Popis: • hřejivá a zároveň větruvzdorná a nepromokavá
• čistý městský vzhled • vatová podšívka pro optimální tepelnou izolaci • tvarovaný vypasovaný střih pro maximální
volnost pohybu • kapsy na zip • OEKO-TEX® Standard 100

Obj. číslo 88352
Obj. číslo 88323

S až 4XL



Popis: • polotriko z mixu materiálů příjemných na dotek
a ležérního střihu • hladký vzhled a volný střih
• OEKO-TEX® Standard 100

Bunda do deště dámská
● tmavě modrá
● olivová

S až 4XL

Materiál: vrchní materiál: 100 % nylon
podšívka: 100 % polyester, cca 170 g/m²



● černá
● bílá

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester pikový, cca 200 g/m²

   

Parka pánská
XS až 3XL

Obj. číslo 88360
Obj. číslo 88361

Popis: • hřejivá a zároveň větruvzdorná a nepromokavá
• čistý městský vzhled • vatová podšívka pro optimální
tepelnou izolaci • tvarovaný střih pro maximální volnost
pohybu • kapsy na zip • OEKO-TEX® Standard 100

Obj. číslo 88355

● šafránová

XS až 3XL

Materiál: 100 % recyklovaný polyester, cca 110 g/m²



Popis: • lehká a funkční s malým objemem ve složeném
stavu • voděodolný zip a kapuce pro deštivé dny ve městě
• konstrukce rukávů „high rise“• vypasovaná • OEKO-TEX®
Standard 100
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kolekce uvex 26
Dámské kalhoty
Obj. číslo 89809

Pánské kalhoty
34 až 50

● petrolejová

Materiál: jako u pánských kalhot



Popis: • sportovní slim-fit kalhoty z prodyšného, nepromokavého a zároveň
elastického materiálu pro vysoké pohodlí při nošení • dvě kapsy na stehnech
a jedna kapsa vzadu se zapínáním na zip • OEKO-TEX® Standard 100 • bez
perfluorouhlovodíků

Prošívaná vesta
Obj. číslo 89449

● petrolejová

Popis: • hřejivá a zároveň lehká • boční kapsy s jemnými
švy a napoleonská kapsa, všechny se zapínáním na zip
• s velmi kvalitními výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100
• bez perfluorouhlovodíků
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● petrolejová

42 až 64, 90 až 110



Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan,
cca 178 g/m2

Popis: • sportovní slim-fit kalhoty z prodyšného, nepromokavého a zároveň elastického materiálu pro vysoké pohodlí při nošení • dvě kapsy na stehnech a jedna kapsa
vzadu se zapínáním na zip • OEKO-TEX® Standard 100 • bez perfluorouhlovodíků

Mikinová bunda
XS až 4XL

Materiál: 100 % polyester, 65 g/m2
podšívka: 100 % polyester, výplň: cca 120 g/m²



Obj. číslo 89434

Obj. číslo 89447

● petrolejová

XS až 4XL

Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 330 g/m2



Popis: • ležérní městské oblečení melanžového vzhledu ve sportovním
duchu s nastavitelnou kapucí • dvě otevřené boční kapsy • s velmi kvalitními
výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100

TENCEL® polotriko
Obj. číslo 89458 pánské
Obj. číslo 89459 dámské

Softshellová bunda
● petrolejová
● petrolejová

Materiál: 60 % Lyocell (TENCEL ), 40 % polyester,
cca 220 g/m2
®

S až 4XL
XS až 3XL

Obj. číslo 89657





Popis: • udržitelný materiál TENCEL® s optimální systémem řízení vlhkosti • léga
s třemi knoflíky • velmi kvalitní nášivka s logem na levém rukávu • OEKO-TEX®
Standard 100

Čepice

Prošívaná bunda

Obj. číslo 8945100

● černá

Univerzální velikost

Materiál: 100 % bavlna





Popis: rovný kšilt se spodní částí v kontrastní barvě
• nastavitelná velikost, aby čepice dobře seděla

TENCEL® je registrovaná značka skupiny Lenzing.

Obj. číslo 89448

● petrolejová

Bermudy
XS až 4XL

Materiál: 100 % polyester, 65 g/m2
podšívka: 100 % polyester, výplň: cca 120 g/m²



XS až 4XL

● petrolejová

Materiál: lícová strana:
85 % polyamid, 15 % elastan
rubová strana: 100% polyester
vsadka:
88 % polyester, 12 % elastan
cca 330 g/m2
Popis: funkční kombinace materiálů • strečové zóny a vysoká prodyšnost umožňují optimální
pohodlí při nošení • čtyři velké přední kapsy a kapsa na paži, všechny se zapínáním na zip
• OEKO-TEX® Standard 100

Popis: • hřejivá a zároveň lehká •s velmi kvalitními výšivkami
• boční kapsy s jemnými švy a napoleonská kapsa, všechny
se zapínáním na zip • OEKO-TEX® Standard 100 • bez
perfluorouhlovodíků

Obj. číslo 89438

● petrolejová

42 až 64

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m2



Popis: • sportovní slim-fit kalhoty z nepromokavého a zároveň elastického materiálu pro vysoké pohodlí při nošení
• dvě kapsy na stehnech a jedna kapsa vzadu se zapínáním
na zip • OEKO-TEX® Standard 100 • bez perfluorouhlovodíků
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uvex suXXeed
Někdo tomu říká padnoucí střih,
funkčnost, styl.
U nás tomu říkáme úspěch.
Kolekce uvex suXXeed skutečně splňuje
všechno do puntíku: promyšlená funkčnost,
sportovní design, dynamické barevné kontrasty,
neobvyklé kombinace materiálů a střih, který
sedí jako ulitý.
Tato důslednost se dobře vyplatí jak u žen, tak
i u mužů. A osvědčuje se v průmyslu i v řemesle
stejně tak jako ve volném čase. S výbavou uvex
suXXeed je každé použití i každý pohyb
přirozený. Pánské kalhoty máme nyní dokonce
ve variantě slim nebo regular fit. Absolutně
sedí – a o to jde. Je neodmyslitelnou součástí
receptu na úspěch.
Padnoucí střih bez kompromisů. Vhodný pro
volný čas.

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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uvex perfeXXion
Nejprve barevně zkombinováno,
potom čistě vypráno.
Zahradnictví a zemědělství, zpracování
dřeva nebo správa budov: všude tam si
vybírají uvex perfeXXion.
A uvex perfeXXion nechává všem volbu.
Neboť tato odolná kolekce nejenže nabízí x
barevných variant, ale dokonce i co se týká
detailů výbavy: Podle potřeby lze bohatě
mixovat a libovolně kombinovat různé
vrchní díly a kalhoty. Materiál je v každém
případě extrémně odolný.
A – co je naprosto důležité –
veškeré zboží lze prát.

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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uvex handwerk –
profisystem metall
Kdo nemá strach z jisker,
ten ovládne každý kov
Žhnoucí třísky, jiskry rozpálené na několik
set stupňů, nebezpečný hluk – tak neobvyklé
bývají podmínky při práci s úhlovou bruskou,
tak velká jsou i rizika.
Při vývoji pracovního oblečení a ochranných
oděvů jsme úzce spolupracovali s celou řadou
kovozpracujících podniků a vývoj těchto
výrobků jsme nechali obohatit o know-how
odborníků z praxe. Přitom vznikala na míru
šitá řešení: jako např. inovativní povrstvení
oblečení, které spolehlivě ochrání proti jiskrám
a nedá už téměř žádnou šanci viditelným
stopám po použití. Ať už sváření, frézování,
flexování nebo montování: oblečení značky
uvex v prémiovém designu lze individuálně
přizpůsobit různým oblastem použití kovozpracujících podniků.

Oblečení uvex protection metal a uvex metal pro
získalo za vítězství renomovanou cenu Red Dot
Design Award 2015.
Oblečení uvex protection metal získalo navíc
ocenění German Design Awards 2017.

Kooperační partner
Spolkového svazu
kovozpracujícího průmyslu

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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uvex new worker
Univerzální pracovní oblečení
s potenciálem přerůstá v klasiku
Po uvex perfect nyní přichází uvex new
worker – v průmyslu osvědčená univerzální
kolekce, která má vše v jednom: je funkční
a pohodlná, moderní a nadčasová, sportovní
a klasická.
Padnoucí střih se strečovými zónami je
extrémně ergonomický. Reflexní prvky
a kapsy na kolenou jsou z osvědčeného materiálu CORDURA®. Kontrastní švy se starají
zcela klasicky o sportovně výrazný vzhled.

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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uvex perfect
Každý si vytvoří vlastní
kombinaci, ale jako tým
máte jeden styl
Sortiment uvex perfect je široký.
A protože všechny díly k sobě v otázce
designu perfektně padnou, lze vše dokonale
vzájemně kombinovat. Jak různé jsou barvy
a materiály, tak rozmanité jsou možnosti pro
sestavení správné výbavy.
Celé týmy se tak mohou podle oblasti činnosti
vhodně obléci a vizuálně se od sebe odlišit.
Potom je certifikované ochranné oblečení
z kolekce uvex perfect nejen symbolem dobré
bezpečnosti – ale i týmového ducha.

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com

270

uvex protection
perfect multi function
Chrání, neobtěžuje, pohodlně
sedí a hodně toho vydrží:
Ochranné oblečení, tak rozmanité
jako pracovní den
Horko, rušivé světelné oblouky, chemikálie:
Pokud pracujete v průmyslu, jste přesně
uprostřed toho všeho často vystaveni
nejrůznějším rizikům. Naše série uvex
protection perfect multi function nabízí
optimální všestrannou ochranu a díky
maximálnímu pohodlí při nošení usnadňuje
nejednu pracovní činnost. Například strečové
vsadky na zádech a kolenou při pohybu
přinášejí úlevu. Zatímco vysoký podíl
přírodních vláken a odolná struktura tkaniny
nechá dýchat odolný materiál.

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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uvex cut
Chrání, když na
Vás práce vycení zuby
Kolekce uvex cut chrání před poraněním každého, kdo pracuje s čepelemi, skleněnými deskami a obrobky s ostrými hranami. Odolné
vrchní díly a kalhoty jsou navíc díky inovativnímu oboustrannému principu a vsadkám
Bamboo TwinFlex® nadmíru pohodlné při
nošení. Neboť zatímco otěruvzdorný polyamid
a skelná vlákna pevná ve střihu z lícové strany
poskytují maximální ochranu, měkká bambusová příze na rubu se stará o optimální klimaregulaci. A stejně tak to zůstává i po
několikerém průmyslovém vyčištění.

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com

Bamboo TwinFlex® Technology je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.
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Polotriko uvex cut quatroflex
Obj. číslo 17266

● černá

S až 3XL

● antracitová (rukávy)

Materiál: polotriko: 55 % bavlna, 45 % polyester, ¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída
ochrany proti pořezání 5, cca 185 g/m2



Popis: • přiléhavý střih z prodyšných funkčních vláken, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • léga s třemi
knoflíky • funkční, vysoce elastický proužek v loketní části • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých švů • ochranná
funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo
TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Polotriko uvex cut quatroflex
Obj. číslo 17267

● černá

S až 3XL

● antracitová (rukávy)

Materiál: polotriko: 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatická vlákna, ¾ rukávu z pleteniny chránící před pořezáním,
podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 195 g/m2



Popis: • přiléhavý střih • rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání •společně se žáruvzdorným základním materiálem z prodyšných funkčních vláken • léga s třemi knoflíky • funkční, vysoce elastický proužek v loketní části • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání
• ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý
materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Velmi
elastické

Směs materiálů

Triko uvex cut quatroflex
Obj. číslo 17268
Obj. číslo 17269

S až 3XL

● černá,
● antracitová (rukávy)
● tmavě šedá melanž, ● antracitová (rukávy)

Materiál: triko: 50 % bavlna, 50 % polyester, ¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388:
2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 160 g/m2



Popis: • přiléhavý střih z jednoduchého žerzeje, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • funkční, vysoce elastický proužek v loketní části • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých
švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti
pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně
chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Kalhoty uvex cut quatroflex
Obj. číslo 17270

● černá,

● antracitová
(přední strana nohavic)

42 až 64,
90 až 110

Materiál: kalhoty: 65 % polyester, 35 % bavlna, přední strana nohavic z pleteniny chránící proti
pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5,
cca 245 g/m2



Popis: • sportovní střih • funkční, vysoce elastický proužek na kolenou • úpletové vložky pro příčné natažení podél bočních švů • gumička v zadní pasovce • dvě kapsy vzadu • ochranná funkce
a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém praní • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý
materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Bamboo TwinFlex® Technology je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo
Dyneema® je obchodní značka společnosti Royal DSM N.V.
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uvex cut

quatroflex
super elastická quattro struktura
probíhající podélně a příčně chrání
a ulevuje loketnímu kloubu

doubleflex
se nosí pohodlně a zachovává
si stabilní tvar a dovoluje
nosit pod trikem i něco
s dlouhým rukávem

nanoflex
přilne příjemně k horní i dolní
části ruky – aniž by tím
utrpěla volnost při pohybu

Bamboo TwinFlex® technology.

Extrémně
Extrémně pohodlné.
Extremelyrobustní.
robust. Extremely
comfortable.
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Ochrana proti pořezání pro speciální pracovní podmínky
Abychom vyhověli rozmanitým a náročným výzvám v oblasti např.
zpracování kovů nebo skla, máme v našem portfoliu navíc trička se
žáruvzdorným materiálem.
Zejména při manipulaci s horkým kovem nabízí vysoký podíl
modakrylu žáruvzdorného materiálu triček s plošnou hmotností
195 g/m² omezenou ochranu proti kontaktnímu teplu až do
250 °C. Díky použité bavlně přitom zůstává zachováno
vysoké pohodlí při nošení. Profesionální oblečení s částečnou ochranou proti pořezání pro každou situaci.

Vnější strana
extrémně odolný

Vnitřní strana
extrémně pohodlný

Ať už čepele, skleněné desky nebo obrobky s ostrými hranami: uvex cut chrání a zároveň se příjemně nosí. To zaručuje
patentovaná Bamboo TwinFlex® Technology s inovativním
oboustranným základem.
Skelná vlákna pevná v tahu a otěruvzdorný polyamid na
lícové straně textilie zaručují maximální ochranu (třída
ochrany proti pořezání 5) – i za extrémních podmínek je na
uvex cut vždy spolehnutí.

Na rubové straně se měkká bambusová příze stará o příjemně chladivý pocit na pokožce a optimální klimaregulaci –
díky tomu váš zaměstnanec i za dodatečného zatížení třeba
za vysokých teplot neztratí nic ze své výkonnosti.
Vlákna Dyneema® odolná proti povětrnostními vlivům
spolehlivě chrání před dalším trháním materiálu. Dokonce i po
několikátém vyprání zůstávají ochranná funkce a pohodlí při
nošení kolekce uvex cut zachovány na maximální úrovni.

Bamboo TwinFlex® Technology je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo | Dyneema® je obchodní značka společnosti Royxal DSM N.V.
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uvex cut doubleflex

Léga s třemi
knoflíky

Polotriko uvex cut doubleflex
Obj. číslo 17262
Obj. číslo 17263
Obj. číslo 17264

● světle šedá, ● antracitová (rukáv + límeček)
● černá,
● antracitová (rukávy)
● černá,
● antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál obj. číslo 17262 a 17263:
polotriko: 55 % bavlna, 45 % polyester, ¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání,
podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 195 g/m2
Materiál obj. číslo 17264:
54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatická vlákna, cca 195 g/m2



(jen pro obj. číslo 17262 a 17263)

Popis: • přiléhavý střih z prodyšných funkčních vláken, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • léga s třemi knoflíky • rukáv zakončen pletenou manžetou
bez rušivých švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně
extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Triko uvex cut doubleflex
Obj. číslo 17265

● tmavě šedá melanž,
● antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál: triko: 50 % bavlna, 50 % polyester,
¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003,
třída ochrany proti pořezání 5, cca 160 g/m2



Popis: • přiléhavý střih z jednoduchého žerzeje, rukávy z materiálu v nejvyšší
třídě ochrany proti pořezání • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na
lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál
• OEKO-TEX® Standard 100

Bamboo TwinFlex® Technology je registrovaná značka společnosti
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo
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uvex cut nanoflex

Polotriko uvex cut nanoflex
Obj. číslo 89881
Obj. číslo 89882
Obj. číslo 89883

S až 3XL

● světle šedá,
● antracitová (rukáv/límeček)
● královská modrá, ● antracitová (rukávy)
● oranžová,
● antracitová (rukávy)

Materiál: polotriko: 55 % bavlna, 45 % polyester, cca 185 g/m2 (obj. číslo 89881)
100 % bavlna, cca 230 g/m2 (obj. číslo 89882); 54 % modakryl, 44 % bavlna,
2 % antistatická vlákna, cca 270 g/m² (obj. číslo 89883)
¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany
proti pořezání 5



(pouze pro obj. číslo 89881 a 89882)

Popis: • přiléhavý střih z prodyšných funkčních vláken, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě
ochrany proti pořezání • léga s třemi knoflíky s kontrastní lemovkou • předloktí s vysoce
elastickými vsadkami • reflexní detail na ramenou (obj. číslo 89883) • ochranná funkce
a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání
z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Triko uvex cut nanoflex
Obj. číslo 17261

● tmavě šedá melanž,,
● antracitová (rukávy)

S až 3XL

Materiál: triko: 50 % bavlna, 50 % polyester, ¾ rukávu z pleteniny chránící proti
pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5,
cca 160 g/m2



Popis: • přiléhavý střih z jednoduchého žerzeje, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě
ochrany proti pořezání • předloktí s vysoce elastickými vsadkami • ochranná funkce
a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100
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Bamboo TwinFlex® Technology je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo
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Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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uvex protection flash
Za tmy k nepřehlédnutí, a za
světla poutavý sportovní vzhled
I když prší, je mlha a tma: venku se pracuje
pořád. Důležité přitom je jenom to, aby byl
každý dobře vidět – i přesto, že není vidět na
krok. Reflexní ochranné oblečení naší kolekce
uvex protection flash sází na intenzivní reflexní
pruhy. A některé modely svítí dokonce samy.
Za to vděčí inovativnímu systému vedení
světla, který jsme vyvinuli společně
s firmou OSRAM®.
Aby byly cargo kalhoty a softshellový materiál
se svým střihem nepřehlédnutelné i za světla,
necháme je mluvit samy za sebe –
koneckonců mají přece design značky uvex.

Video

Více vakatalogu uvex workwear
uvex-safety.com
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Akubaterie
Obj. číslo 8997100
Popis: • mobilní externí akubaterie pro
obj. číslo 17255, 89910, 89909 a 89718
• rozměry: 113x58x12 mm, cca 100 g

Akubaterie pro modely
se spínačem
Obj. číslo 1733200

● bílá

Popis: • mobilní externí akubaterie
pro obj. číslo 17322, 17323, 17324
• rozměry: 93 x 58 x 12 mm, cca 83 g

EN ISO 20471

X1

Vesta
Vesta se spínačem
Obj. číslo 17255
Obj. číslo 17322
(se spínačem)

● reflexní žlutá
● reflexní oranžová
● reflexní žlutá
● reflexní oranžová

M až 3XL

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 245 g/m2



Popis: • aktivní ochrana díky horizontálně a vertikálně probíhajícímu
systému vedení světla • zapínání na suchý zip pro rychlé zapnutí vesty
• alternativně se spínačem pro různé světelné režimy (jen u obj. čísla
17322)
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uvex protection flash
Vedení světla

EN ISO 20471

X2

Softshellová bunda
Obj. číslo 89910

● reflexní žlutá,

● šedá

S až 6XL

Materiál: 100 % polyester, s třívrstvou membránou, cca 240 g/m2



Popis: • větruvzdorná, nepromokavá reflexní softshellová bunda • napoleonská kapsa vlevo a dvě velké boční kapsy se zapínáním na zip • aktivní ochrana díky integrovanému systému vedení světla • vodní sloupec 10 000 mm
• lehký, odolný a prodyšný materiál

EN ISO 20471

X2
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Vesta
Vesta se spínačem

e

1 x kliknutí
trvale

1 x kliknutí
pomalé blikání

1 x kliknutí
rychlé blikání

Obj. číslo 89909
Obj. číslo 89718*
Obj. číslo 17323 (se spínačem)
Obj. číslo 17324 (se spínačem)

třísekundové kliknutí
➜ off/vyp

24

Pl

at
íp
73
ro
,1
ob
23
j. čís
lo 17322, 173

M až 3XL

Materiál: 100 % polyester, mesh



třísekundové kliknutí ➜ on/zap

● reflexní žlutá
● reflexní oranžová
● reflexní žlutá
● reflexní oranžová



Popis: • aktivní ochrana díky vertikálně probíhajícímu systému vedení světla
• zapínání na suchý zip pro rychlé zapnutí vesty • alternativně se spínačem
pro různé světelné režimy (jen u obj. čísla 17323, 17324)
*do vyčerpání zásob
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Určeno zejména pro použití ve stavebním průmyslu

Rychlý přehled
Obj. číslo

Název

Popis

Barva

Č. mod.

17255

uvex protection flash

Vesta

reflexní žlutá / reflexní oranžová

7936

Strana
284

17261

uvex cut nanoflex

Tričko

tmavě šedá / antracitová

7928

280

17262

uvex cut doubleflex

Polokošile

světlešedá / antracitová

7908

279

17263

uvex cut doubleflex

Polokošile

černá / antracitová

7924

279

17264

uvex cut doubleflex

Polokošile

černá / antracitová

7925

279

17265

uvex cut doubleflex

Tričko

tmavě šedá / antracitová

7929

279
275

17266

uvex cut quatroflex

Polokošile

černá / antracitová

7926

17267

uvex cut quatroflex

Polokošile

černá / antracitová

7927

275

17268

uvex cut quatroflex

Tričko

černá / antracitová

7930

275

17269

uvex cut quatroflex

Tričko

tmavě šedá / antracitová

7931

275

17270

uvex cut quatroflex

Kalhoty

černá / antracitová

3850

275

17322

uvex protection flash

Vesta se spínačem

reflexní žlutá / reflexní oranžová

7973

284

17323

uvex protection flash

Vesta se spínačem

reflexní žlutá

7974

285

17324

uvex protection flash

Vesta se spínačem

reflexní oranžová

7974

285

88323

Kolekce uvex 26

Parka pánská

olivová

7302

263

88350

Kolekce uvex 26

Funkční kalhoty pánské

černá

7300

262

88351

Kolekce uvex 26

Funkční kalhoty dámské

černá

7301

263

88352

Kolekce uvex 26

Parka pánská

tmavě modrá

7302

263

88353

Kolekce uvex 26

Parka dámská

tmavě modrá

7303

263

88354

Kolekce uvex 26

Bunda do deště pánská

šafránová

7304

262

88355

Kolekce uvex 26

Bunda do deště dámská

šafránová

7305

263

88356

Kolekce uvex 26

Pletený svetr pánský

šedá

7306

262

88357

Kolekce uvex 26

Mikina dámská

vínová

7307

263

88360

Kolekce uvex 26

Polokošile pánská

černá

7309

263

88361

Kolekce uvex 26

Polokošile pánská

bílá

7309

263

88362

Kolekce uvex 26

Polokošile dámská

bobulová

7310

262

88363

Kolekce uvex 26

Polokošile dámská

černá

7310

262

89434

Kolekce uvex 26

Pánské kalhoty

petrolejová

7411

264

89438

Kolekce uvex 26

Bermudy

petrolejová

7413

265

89447

Kolekce uvex 26

Mikina

petrolejová

7415

264

89448

Kolekce uvex 26

Prošívaná bunda

petrolejová

7404

265

89449

Kolekce uvex 26

Prošívaná vesta

petrolejová

7418

264

89458

Kolekce uvex 26

Pánská polokošile

petrolejová

7419

265

89459

Kolekce uvex 26

Dámská polokošile

petrolejová

7433

265

89657

Kolekce uvex 26

Softshellová bunda

petrolejová

7428

265

89718

uvex protection flash

Vesta

reflexní oranžová

8960

285

89809

Kolekce uvex 26

Dámské kalhoty

petrolejová

7430

264

89881

uvex cut nanoflex

Polokošile

světlešedá / antracitová

7437

280

89882

uvex cut nanoflex

Polokošile

královská modrá / antracitová

7438

280
280

89883

uvex cut nanoflex

Polokošile

oranžová / antracitová

7439

89909

uvex protection flash

Vesta

reflexní žlutá

8960

285

89910

uvex protection flash

Softshellová bunda

reflexní žlutá / šedá

7443

285

1733200

uvex protection flash

Akupack pro modely se spínačem

bílá

9828

284

8835800

Kolekce uvex 26

Čepice

šafránová

7308

262

8945100

Kolekce uvex 26

Čepice

černá

7422

265

8997100

Příslušenství

Akupack

7447

284

286

