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Silné stránky značky uvex vycházejí ze třech základních hodnot:

Vážení zákazníci,

hodnoty naší značky představují jak odpovědnost, tak i 
 závazek. Při veškerých svých aktivitách děláme vše pro to, 
abychom podnikali v�souladu s�hodnotami značky�– stavíme 
na jejich smyslu a�současně jim pro vás dáváme hmatatelnou 
podobu. Tyto hodnoty představují DNA naší společnosti. 
Jsou součástí našeho příslibu značky a�tvoří základ našich 
klíčových dovedností. 

Hodnota značky „Vedoucí postavení“ vyjadřuje naši snahu 
být vedoucí společností na trhu. Díky špičkovým inovacím 
obsaženým v�našich produktech, technologiích i�službách 
chceme nastavovat laťku a�být průkopníky nových trendů. 
V�rámci této vize pracujeme již delší dobu na nositelných 
technologiích. Vytvořili jsme také uvex techware s�cílem 
 vyvinout zcela nový přístup k�produktům a�službám napříč 
odvětvími. Naším cílem je využít nové dostupné technologie 
snímačů a�optických prvků v�kombinaci s�příslušnými soft-
warovými řešeními, abychom dosáhli nových milníků v�oblas-
ti přidané hodnoty pro zákazníky.

Hodnota značky „Kvalita“ se opírá o�naše globální postave-
ní kvalifikovaného výrobce v�celém řetězci přidané hodnoty. 
Řídíme a�ovládáme celý proces vývoje a�výroby produktů�– 
od počáteční koncepce produktu přes výzkum a�vývoj až po 
zralý konečný produkt. Jedním z�hlavních problémů, na který 
se při tom zaměřujeme, je udržitelnost. 

Pravidelně absolvujeme externí certifikační audity, např. 
 certifikaci ISO�14001 pro výrobu obuvi v�roce 2017, které 
 dokládají náš závazek k�udržitelnosti. Naším cílem je provést 
audit všech ostatních provozoven společnosti uvex podle 
této normy pro systémy řízení z�hlediska životního prostředí.

S�nadšením a�maximálním nasazením odvádíme tu nejlepší 
práci�– chceme zajistit, abyste vy i�vaši zaměstnanci měli 
z�našich produktů dobrý pocit. Chceme, abyste i�vy cítili 
nadšení ze značky uvex. Hodnota značky „Nadšení“ sou-
časně představuje náš závazek k�nejvyšší mezinárodní úrov-
ni zimních sportů, jízdy na kole a�motocyklech, a�v�koneč-
ném důsledku k�ucelené realizaci našeho poslání „protecting 
people“ (ochrana lidí).

My všichni, kteří patříme ke skupině uvex safety group, 
 stojíme za hodnotami naší značky. Jako její velvyslanci vám 
chceme pomoci motivovat vaše týmy a�chránit zdraví za-
městnanců. Důvěřujte nám, našim produktům, službám a 
 řešením�– společně zajistíme, aby pracoviště byla bezpeč-
ným místem.

Správní rada,
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)
Martin Leusmann
Stefan Wehner

Vedoucí postavení. Kvalita. Nadšení.



3

Společnost uvex je inovativním

poskytovatelem značkových systémů
s mezinárodními odbornými znalostmi v oblasti výroby. 
 Disponujeme také nadnárodní vysoce kvalifikovanou sítí 
strategických partnerů – jak v oblasti zajišťování zdrojů, tak 
v oblasti prodeje – což nám umožňuje plnit rozsáhlé poža-
davky trhu i zákazníků.

Stupně vítězů
jsou naším konečným cílem.

Digitální transformace
podporuje naše stávající klíčové dovednosti, vytváří další 
hodnotu pro zákazníky, usnadňuje vývoj nových podnikatel-
ských modelů a přispívá k zajištění našich stávajících a 
 budoucích úspěchů.

Inovace
Vždy zohledňujeme požadavky zákazníků a vyvíjíme, vyrábíme 
a distribuujeme průmyslové a jiné bezpečnostní produkty, 
které splňují nejvyšší standardy v oblasti kvality, funkce a 
inovací. Naší komplexní koncepcí služeb usilujeme o vytvá-
ření měřitelné přidané hodnoty pro zákazníky po celém 
 světě. Děláme vše pro to, abychom byli lídry inovací v našem 
oboru. 

Protecting people
Lidé jsou jádrem všeho, co děláme. Cílem naší společnosti 
je chránit a podporovat lidi v jejich profesním a pracovním 
prostředí. Našim zaměstnancům nabízíme příležitosti k 
 profesnímu a kariérnímu rozvoji v prostředí mezinárodní 
 skupiny.

Kvalita
Jako výrobci klademe na naše produkty a služby extrémně 
vysoké kvalitativní nároky. „Made in uvex“ pro nás znamená 
příslib kvality, který činíme vůči zákazníkům a na který se 
vždy mohou spolehnout. Naším cílem je nalézt efektivní rov-
nováhu ekonomických, ekologických a sociálních závazků.
Abychom toho dosáhli, stanovili jsme náročné normy pro 
naše výrobní závody a produkty, které platí také pro všechny 
partnery v naší síti.

Značka
Značka uvex je naší budoucností. Naším hlavním cílem je, 
aby se zákazníci, dodavatelé i zaměstnanci stali součástí 
hodnoty značky uvex a díky její síle dosáhli svých vlastních 
úspěchů.



4

protecting people – naše  poslání, 
odpovědnost a závazek

Ve společnosti uvex chceme uskutečnit naši vizi a chránit 
lidi udržitelným způsobem. Jako výrobce s vysokým podí-
lem interní výroby jsme schopni ovlivnit většinu aspektů 
řetězce tvorby hodnot. V provozovnách společnosti uvex 
jsme zavedli téměř 300 opatření a projektů na zlepšení 
výsledků v oblasti udržitelnosti.

Při výrobě zohledňujeme dopad všech našich procesů na 
 životní prostředí:
•  Více než 90 % energie, kterou spotřebováváme, je zelená 

energie – ročně uspoříme více než 7000 tun CO2.
•  Výrobní proces ušních zátek nevyužívá vodu a je prakticky 

neutrální ve vztahu k CO2. 
•  Zavedli jsme komplexní systém zpětného využití energie, a 

tím jsme snížili energetickou spotřebu.
•  Naše oddělení výroby ochranné obuvi je certifikováno v 

souladu s normou ISO-14001. Je vůbec první oblastí naší 
společnosti, která tuto certifikaci získala. 

Společnost uvex již několik let dodržuje svůj vlastní sociální 
kodex, vede seznam zakázaných látek a uplatňuje komplexní 
systém řízení kvality:
•  Závazná sociální norma pro všechny dodavatele, která 

 vychází z globálně uznávaných norem, jako jsou normy 
 organizace ILO nebo SA 8000.

•  85 hlavních dodavatelů pravidelně absolvuje audit.
•  Definovaná opatření jsou důsledně implementována na 

 celém světě vyškolenými zaměstnanci společnosti uvex. 
•  Každý rok je v rámci celého řetězce tvorby hodnot prová-

děno více než 10 000 kontrol nebezpečných látek.
•  Systémy, které překračují právní požadavky.
•  80 zaměstnanců se zaměřuje na zajištění optimální kvality 

všech produktů.
•  11 provozoven na celém světě má certifikaci DIN-ISO-9001.

Jako rodinná společnost přikládáme velký význam 
 kontinuitě a zodpovědnému využívání sociálních, envi-
ronmentálních a ekonomických zdrojů – s cílem chránit 
životní prostředí, společnost a zdraví zákazníků.
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Další informace získáte naskenováním kódu QR:
uvex-group.com/en/responsibility/sustainability-report
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Inovativní produkty. 
Made in uvex.

Skupina uvex safety vyvíjí a vyrábí inovativní bezpečnostní produkty pro 
průmysl, které splňují ty nejnáročnější podmínky.
Opírá se při tom o špičkové odborné znalosti, nekompromisní kvalitu a 
strategické řízení inovací.

V sídle uvex-u ve Fürthu v Bavorsku se vyrábí inovativní 
ochranné brýle – od ochranných straničkových brýlí až po 
uzavřené brýle s ochranou proti laseru. Mechanické a optic-
ké vlastnosti jsou testovány ve zkušební laboratoři uvex.

Centrum odborných znalostí v Lünebergu vyrábí sortiment 
nejmodernějších ochranných rukavic značky uvex: interní 
výroba ve všech fázích výrobního procesu – od vývoje příze 
až po individuální konstrukci – zajišťuje vynikající kvalitu 
 produktů.

Závod uvex v saském Ellefeldu se specializuje na firemní 
módu a ochranné oděvy: nabídka služeb pokrývá vše od po-
čátečního nápadu až po dodání zakázkových textilních pro-
duktů.

Označení „made in uvex“, které platí také pro evropské 
 závody, jako jsou švédští odborníci na ochranu sluchu 
SwedSafe nebo výrobci naší obuvi v Itálii, zajišťuje, aby byly 
neustále plněny vysoké požadavky na produkty a služby.



7

Skupina uvex safety vytváří 
přibližně 80 %   
přidané hodnoty
ve vlastních výrobních 
závodech.



2017
NATIONALER
ARBEITGEBER

DEUTSCHLANDS 
BESTE ARBEITGEBER 

IM VERGLEICH

IN KOOPERATION MIT

8

Vynikající.
V oblasti inovací a designu.

Značka uvex má vynikající pověst na celém světě.
Díky prvotřídní výkonnosti získala mnoho národních i 
 mezinárodních ocenění.

Společnost

Systém přileb uvex pheos

v kategorii nástrojů

uvex 1 x-tended support 

uvex u-sonicuvex u-cap sport
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Profesionální systém uvex pro práci s 
kovy

Organizace Deutsche Standards (Německé normy) označila 
značku uvex za značku století, přičemž její inovativní 
ochranné brýle (2016) reprezentují ucelenou produktovou 
kategorii.

V roce 2017 získala společnost uvex cenu Plus X Award – 
největší světové ocenění v oblasti technologií, sportu a 
 životního stylu – jako nejinovativnější značka roku v kategorii 
„nástrojů“.

Společnost uvex, jako jedna z nejinovativnějších společností 
mezi malými a středními podniky v Německu, také opakova-
ně získala pečeť kvality TOP 100 – včetně roku 2013, kdy se 
stala celkovým vítězem.

Prestižní ocenění za design – včetně ocenění iF Product 
 Design Award, Red Dot Design Award či German Design 
Award – potvrzují, že produkty uvex splňují nejvyšší nároky 
na funkčnost a současně dobře vypadají.

Společnost uvex získala 

ocenění Plus X Award 
pro nejinovativnější značku roku 2017.

Podrobné informace o kritériích pro udělení ocenění uplatňovaných vydavateli certifikátů: uvex-safety.com/certificates

uvex 2

uvex pheos cx2
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Díky předávání znalostí mezi skupinami uvex safety a uvex 
sports jsou naše produkty ještě bezpečnější, funkčnější a 
pohodlnější – obě produktové divize mají z této spolupráce 
vzájemný prospěch.

Dokonalou ukázkou byla soutěž Challenge Roth 2017, nej-
větší světový závod v dlouhém triatlonu: skupina uvex safety 
poskytla vybavení pro stavební tým a společnost uvex 
sports vybavila sportovce – tomu se říká úspěšná týmová 
práce.

uvex safety + uvex sports. 
Dokonalý tým.

Produkty značky uvex chrání lidi při práci, 
sportu i ve volném čase.
Společnost uvex je partnerem mezinárod-
ního sportu na nejvyšší úrovni a poskytuje 
vybavení více než 1000 profesionálních 
sportovců na celém světě, např. lyžařské 
brýle, jezdecké přilby či cyklistické přilby.



Ochranné brýle
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Kompaktní konstrukce. Pohodlně sedí.
Kompaktní uzavřené brýle se širokým zorným polem uvex pheos�cx2�sonic 
 compact nabízejí působivou kombinaci lehké konstrukce a�prvotřídního pohodlí 
uživatele�– technologie uvex duo component technology zaručuje přizpůsobení 
brýlí a�pohodlné nošení. Polakování proti zamlžování umožňuje jasné vidění 
v� každé situaci, dokonce i�v�extrémních klimatických podmínkách.

Inovativní ochrana zraku. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele.
Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a�prvotřídního pohodlí: tento inovativní produktový systém je 
dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a�vyznačuje se nízkou hmotností a�optimálním řízením teploty. Ochranné brýle 
jsou i�při dlouhém nošení pohodlné a�zajišťují jasný výhled v�každé situaci.

uvex pheos�cx2�sonic

uvex i-gonomics
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klima 4,7
Úprava proti zamlžování zajišťuje jasný výhled 
i�v�extrémních podmínkách

• Zkušební metoda: test uvex antifog (UHN*) a�plocha ventilace
• Výsledek zkoušky: výkon antifog�= 5�bodů a�plocha ventilace�= 

130�mm²

hmotnost 4,8
Vysoký faktor pohodlí snižuje nástup 
únavy

• Zkušební metoda: vážení brýlí, 
včetně náhlavního pásku

• Výsledek zkoušky: hmotnost�= 34,0�g

4,70 síla 4,6
Optimálně sedí, spolehlivě chrání

• Zkušební metoda: těsnost při 
 stanovené síle přítlaku

• Výsledek zkoušky: otevřený 
 zbývající obvod�= 2,0�cm

Relief Index se vypočítá jako průměr tří hod-
not indexů (HI) síly, hmotnosti a�teploty�– 
v�rozsahu od�0 (= špatné) do 5 (= ideální).

Plocha ventilaceVýkon AntiFog

* Interní norma uvex

4.6

4.7

4.8

Relief-Index

0

130 g

5

30 g

0

0 pt

5

5 pt

0

0 mm2

5

160 mm2

0

25 cm

5

0 cm
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35%
 RV

25% RV

15% RV

-10°C -5°C

uvex supravision sapphire
Polakované zorníky jsou po obou stranách 
 extrémně odolné proti poškrábání a�nabízejí 
vynikající odolnost vůči chemikáliím. Systém 
polakování, který byl rozšířen o�použití nano-
technologie, nabízí znatelné snížení ulpívání 
částic a�snazší čištění. Vodnatá a�olejnatá 
 znečištění lze bez námahy odstranit.

uvex supravision excellence
Polakované zorníky mají na vnitřní straně 
 úpravu antifog, zatímco zvenčí nabízejí extrém-
ní odolnost proti poškrábání a�chemikáliím. 
 Nezamlžovací vlastnosti jsou zachovány i�po 
opakovaném čištění. 
Díky nanotechnologiím zabraňujícím ulpívání 
lze zorníky snadno čistit a�jsou méně náchylné 
k�znečištění.

uvex supravision plus
Polakované zorníky disponují na obou stra-
nách pokročilou funkcí antifog, jsou odolné 
vůči poškrábání a�antistatické. Nezamlžovací 
vlastnosti jsou stálé i�po opakovaném čištění. 
Toto polakování zorníků je vhodné pro oblasti 
s�vysokou vlhkostí.

Základní polakování

sucho 0%�RV

chlad –20�°C

uvex supravision plus

uvex supravision excellence
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100% RV

70% RV 

60% RV

70%

60%

40%

30%

50%

20%

10%

0%

100%

80%

90%

+35°C+12°C+6°C +23°C

Technologie polakování

Najděte si perfektní polakování
1.    Na vodorovné ose zvolte teplotu, která nejlépe vystihuje 

vaše pracovní prostředí.
2.  Definujte vlhkost vzduchu okolí v�procentech a�najděte ji na 

diagonální ose.
3.  Na svislé ose určete stupeň znečištění.
4.  Spojte výše uvedené body do tvaru trojúhelníku.

Část trojúhelníku s�největší plochou vám ukáže vhodné 
 polakování pro vámi stanovenou oblast použití.

znečištění

čisto vlhko 100%�RV�

teplo +35�°C

RV�= relativní vlhkost vzduchu

uvex supravision sapphire
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Speciální polakování

uvex supravision extreme
Polakované zorníky jsou zvenčí odolné proti poškrábání a�zevnitř 
 disponují stálou úpravou antifog. Zorníky se nikdy nezamlží, protože 
 polakování nikdy nedosáhne bodu nasycení. Vhodné pro pracoviště 
s�dlouhodobým vystavením kondenzaci a�vysokým stupněm znečištění. 

uvex supravision variomatic
Polakované zorníky fungují jako samozabarvovací filtry, které se při 
 vystavení UV záření automaticky ztmaví (za 10�sekund) a�znovu se ze-
světlí, když se působení UV záření sníží (po 30�sekundách). Nyní 
 dostupné s�ozkoušenou a�osvědčenou technologií uvex supravision 
 excellence (trvalá úprava antifog uvnitř a�extrémní odolnost proti po-
škrábání zvenčí). Vhodné zejména pro pracoviště s�častým přechodem 
mezi vnitřním a�venkovním, světlým a�tmavým prostředím.

uvex supravision clean
Polakované zorníky lze dezinfikovat autoklávem a�jsou odolné vůči 
 chemikáliím. Úprava antifog na vnitřní straně, zvenčí extrémní odolnost 
proti poškrábání. Vlastnosti úpravy antifog jsou zachovány nejméně po 
10�cyklů v�autoklávu. Polakování zajišťuje skvělé vidění s�kompletní 
ochranou proti zamlžení.

uvex infradur
Polakované zorníky jsou oboustranně odolné proti poškrábání a�minima-
lizují poškození od jisker při sváření. 

uvex infradur plus
Polakované zorníky mají na vnitřní straně úpravu antifog a�zvenčí jsou 
extrémně odolné proti poškrábání a�minimalizují poškození od jisker při 
sváření.
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Značení a�normy

Identifikace výrobce

Číslo normy EN

Oblast použití (v�příslušných případech)

Značka shody

Symbol odolnosti proti rychle letícím 
částicím (v�příslušných případech)

Označení Popis oblasti použití

žádná Všeobecné použití Nespecifikovaná mechanická rizika, riziko UV záření a/nebo IR záření

3 Kapaliny Kapaliny (kapky a�postřik)

4 Hrubý prach Prachové částice�>5�μm

5 Plyn a�jemný prach Plyn, pára, mlha, kouř a�prachové částice�<5�μm

8 Elektrické oblouky způsobené zkraty Elektrické oblouky způsobené zkraty v�elektrických zařízeních

9 „Roztavený kov a�horké částice“ Postřik roztaveným kovem a�průnik horkých částic

Mechanická pevnost

žádná bez mechanické pevnosti (pouze filtry)

S zvýšená pevnost (pouze filtry)

F náraz o�nízké energii (45�m/s)

B náraz o�střední energii (120�m/s)

A náraz o�vysoké energii (190�m/s)

T testováno při�extrémních teplotách (–5�°C a�+55�°C)

Číslo stupnice (pouze filtry)

Identifikace výrobce

Optická třída

Symbol mechanické pevnosti

Mechanická pevnost

žádná bez mechanické pevnosti (pouze filtry)

S zvýšená pevnost (pouze filtry)

F náraz o�nízké energii (45�m/s)

B náraz o�střední energii (120�m/s)

A náraz o�vysoké energii (190�m/s)

T testováno při�extrémních teplotách (–5�°C a�+55�°C)

Symbol nepřilnavosti roztaveného kovu a�odolnosti 
proti průniku horkých pevných částic (nepovinné)

Symbol odolnosti povrchu proti poškození jemnými 
částicemi (nepovinné)

Symbol odolnosti proti zamlžování (nepovinné)

Značka shody

Značení rámečku

Značení zorníku
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Tónování zorníků
Řešení zorníků pro každé světelné prostředí

AMBER
Ochrana: UV�400
UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 88�%
Normy: EN�166, EN�170

Ochrana proti mechanickým 
rizikům bez oslnění se 
 zvýšením kontrastu

CBR�65
Ochrana: UV�400
Značení: 5-1.4
Propustnost: 65�%
Normy: EN�166, EN�172

Ochrana nabízející uvolňující, 
ostré vidění
uvex sportstyle (str.�25) 
uvex pheos�cx2 (str.�27)

AR (antireflexní)
Ochrana: UV�400
UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 96,5�%
Normy: EN�166, EN�170

Optimální antireflexní 
ochrana s�vysokým stupněm 
propustnosti světla 

uvex sportstyle (str.�25) 
uvex�i-3, uvex�i-3�s (str.�28, 29)

ČIRÝ
Ochrana: UV�400
UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 91�%
Normy: EN�166, EN�170

Ochrana proti mechanickým 
rizikům bez oslnění

74–100% propustnost 58–80% propustnost

není nutné tónování s�ochranou proti oslnění



19

Tónování zorníků

CBR

POLAVISION
Ochrana: UV�400
Značení: 5-3.1
Propustnost: 14�%
Normy: EN�166, EN�172

Redukce dráždivých odlesků 
od povrchu pomocí filtrace 
rozptýleného světla
uvex polavision (str.�42)

HNĚDÝ
Ochrana: UV�400
Značení: 5-2.5
Propustnost: 20�%
Normy: EN�166, EN�172

Ochrana proti oslnění přiroze-
ným světlem se zachováním 
rozeznávání signálních barev 
a�efektem zvýšení kontrastu

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 12�%
Ochrana: UV�400
Značení: 5-3.1
Propustnost: 12�%
Normy: EN�166, EN�172

Ochrana proti oslnění umě-
lým i�přirozeným světlem
uvex�i-3 (str.�28)

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 53�%
Ochrana: UV�400
Značení: 5-1.7
Propustnost: 53�%
Normy: EN�166, EN�172

Ochrana při proměnlivých 
světelných podmínkách
uvex pheos / uvex pheos�s 
(str.�32), 
uvex i-works (str.�30), 
uvex skybrite�sx2 (str.�39)

ŠEDÝ 14�%
Ochrana: UV�400
Značení: 5-3.1
Propustnost: 14�%
Normy: EN�166, EN�172

Ochrana proti oslnění přiroze-
ným světlem se zachováním 
rozeznávání signálních barev
uvex astrospec�2.0 
(str.�31), uvex u-sonic 
(str.�48)

ŠEDÝ 23�%
Ochrana: UV�400
Značení: 5-2.5
Propustnost: 23�%
Normy: EN�166, EN�172

Ochrana proti oslnění přiroze-
ným světlem se zachováním 
rozeznávání signálních barev

8–18% propustnost18–29% propustnost43–58% propustnost

je doporučeno tónování s�ochranou proti 
oslnění

je
 d
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uvex i-vo (str.�36), uvex skyper (str.�38), uvex ultrasonic (str.�49)
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uvex academy
Průmyslové ochranné brýle 

Praktický úvodní seminář zaměřený na výběr, 
používání a�výhody ochrany zraku 

•  Základní použití osobních ochranných prostředků pro ochranu zraku, zejména 
seznámení s�produkty na ochranu proti mechanickému nebezpečí, chemiká-
liím, záření (např. ochrana při sváření) a�produkty navrženými pro speciální ob-
lasti použití

•  Praktické předvedení a�vyhodnocování nebezpečí, která vyplývají z�mechanic-
kých rizik, infračerveného a�ultrafialového záření (např. při procesech sváření 
nebo pracích s�chemikáliemi), ilustrace případovými studiemi

• Posuzování rizika poranění očí na pracovišti
•  Objasnění možností, jak lze těmto rizikům na konkrétních pracovištích účinně 

předcházet
•  Vyčerpávající přehled požadavků na průmyslovou ochranu zraku, norem, ob-

lastí použití, vyhodnocení rizik a�péče o�prostředky určené k�ochraně zraku
•  Informace o�zatřídění ochranných prostředků podle jejich značení a�oblasti 

použití jednotlivých typů vybavení

Cílová skupina 
Pracovníci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost práce a�ochranu zdraví 
zaměstnanců v�rámci společnosti, např. pracovníci bezpečnosti práce, podniko-
ví zdravotníci či specialisté nákupního oddělení 

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete rezervovat místo, navštivte 
web uvex-academy.de, zavolejte na číslo +420 494 531 331 nebo zašlete e-mail 
na adresu info@uvex.cz
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Ochranné brýle odpovídající vaší firemní identitě
Ochrana očí s�„osobností“

Vytvořte svému týmu nezaměnitelnou image: ochranné brýle uvex nabízejí roz-
manité možnosti pro individuální design�– od vytištění loga společnosti na boku 
straniček po výrobu rámečků ve vašich firemních barvách. Můžete tak dokonale 
sladit ochranné prostředky s�firemní identitou. Tisk loga na straničky

(1 až 4�barvy)
K�tisku barevného loga na straničky je 
vhodné použít přímý tiskový proces.

Rámečky ve firemních barvách
„Vaše“ ochranné brýle jsou rozpoznatelné 
na první pohled: rámeček je navržen 
v� barvách vaší společnosti.

Vložky do straniček
Doplnění názvu vaší společnosti 
do měkkých částí straniček je 
současně exkluzivní a�decentní.

Jak individuální můžete být?
Rádi vám osobně poradíme ohledně technických možností pro 
 přizpůsobení našich ochranných brýlí. 
Můžete také využít náš online konfigurátor produktů na adrese:

www.uvex-safety.com/configurator

(nebo naskenujte QR kód).
Zde si můžete online vybrat a�navrhnout požadovaný model 
 ochranných brýlí.

Berte prosím v�úvahu následující minimální množství pro objednání:
• Tisk na straničky�– nejméně 500�ks
• Kombinace zorníku a/nebo rámečku, s�a�bez tisku na straničky. 

 Minimálně 2�500�ks
• Vyražení loga�/ přizpůsobení firemním barvám�/ individuální 

náhlavní  pásek�/ laserové gravírování�– minimálně 5�000�ks
• Přizpůsobené příslušenství je dostupné na vyžádání

Přizpůsobené příslušenství
Možnost vytištění vašeho loga 
na brýlové pouzdro

Laserové gravírování na 
 zorníku
I�po zakázkovém laserovém 
gravírování si zorníky zacho-
vávají 100%�funkčnost

Výšivka na náhlavním 
pásku
Přizpůsobte si brýle 
a� nechte si vyšít logo spo-
lečnosti na náhlavní pásek
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uvex x-fit
Stabilita díky konstrukci�x

Ochrana UV�400
dostupná také se zorníkem amber 
nebo jako protisluneční filtr

Inovativní konstrukce 
 kloubových straniček
bez obsahu kovu

Dokonale sedí a�kryjí 
celou oblast očí
vhodné pro každou velikost hlavy

Lehké ochranné 
straničkové brýle
váží pouhých 23�gramů

Technologie polakování 
uvex supravision

Konstrukce�x
zajišťuje stabilitu

Ochranné straničkové brýle uvex x-fit váží pouhých 23�gramů. Tyto spor-
tovní ochranné brýle vždy zapůsobí�– poskytují optimální pokrytí očí a�pro 
uživatele jsou vysoce přijatelné.
Díky zorníkům s�konstrukcí�x a�transparentním straničkám jsou brýle uvex 
x-fit skutečně nepřehlédnutelné.



23

Ochranné straničkové brýle
 uvex x-fit

 uvex x-fit 
• Klasické ochranné straničkové brýle s�dobrým pokrytím celé oblasti očí
• Lehké�– váží pouhých 23�gramů
• Technologie polakování uvex supravision
• Inovativní konstrukce kloubových straniček
• Bez kovových součástí

uvex x-fit
Obj.�číslo 9199.265 9199.085 9199.280 9199.286
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám modrý průsvitný šedý průsvitný šedý průsvitný šedý průsvitný

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC, šedý 23�% PC, amber

UV�400 UV�400 protisluneční filtr UV�400 UV�400
2C-1,2�W1�FTKN�CE 2C-1,2�W1�FTK�CE 5-2,5�W1�FTKN�CE 2C-1,2�W1�FTKN�CE

Balení 5 5 5 5

9199.265

9199.085

9199.280

9199.286
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uvex sportstyle
23�g, 100%�výkon

Ať je vaše průmyslové pracovní prostředí jakékoli, brýle uvex sportstyle přináší perfektní 
kombinaci výkonu, bezpečnosti a�stylu. Výrazný, dobře přiléhající rámeček sportovního 
 designu a�technologie polakování zorníků uvex s�jedinečnou odolností proti poškrábání 
a�úpravou antifog poskytují široké zorné pole. Ergonomický tvar a�extra měkký nastavitelný 
nosník umožňují uživateli pohodlné nošení po celý den.

Dokonale sedí
u�každého tvaru a�velikosti hlavy.

Opravdová
lehkost
pouze 23�g

Vynikající pohodlí uživatele
díky technologii uvex duo-component 
technology kombinující tvrdé a�měkké 
materiály.

Dostupné rovněž
s�ochranou proti slunci
ve sportovním designu (UV�400)

Optimální vidění
díky inovativním 
zorníkům.

Technologie polakování
uvex supravision
pro nedostižně jasné vidění.

měkký vnitřek

robustní vnějšek
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Ochranné straničkové brýle
 uvex sportstyle

 uvex sportstyle 
• Lehounké ochranné brýle ve sportovním 

 designu
• Optimální vidění díky geometrii zorníků uvex
• Technologie polakování uvex supravision
• Měkký nastavitelný nosník a�měkké protisklu-

zové koncovky straniček (technologie uvex 
duo component technology) zajišťují spolehli-
vé usazení bez otlaků

Oblasti použití:
• uvex supravision�AR: pracovní podmínky se 

silným nebo smíšeným osvětlením
• uvex supravision variomatic: práce ve vodním 

prostředí

uvex sportstyle
Obj.�číslo 9193.376 9193.265 9193.280 9193.838 9193.880 9193.080 9193.064
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision�AR uvex supravision uvex supravision plus uvex supravision

extreme excellence extreme super antireflexní variomatic oil & gas extreme
protisluneční filtr zorníky samozabarvovací zorníky protisluneční filtr

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám černý, petrolejově modrý černý, limetkový bílý, černý černý, modrý černý, antracitový černý, šedý bílý, černý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý PC, světle zelený PC čirý PC CBR�65

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 5-2,5�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FT�CE 5-1,1<2�W�1�FTN�CE 2C-1,2�W�1�FT�KN�CE 5-1,4�W�1�FT�KN�CE

Balení 5 5 5 5 5 5 5

9193.376

9193.080

9193.265

9193.280

9193.064

9193.880

9193.838
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uvex pheos�cx2
Pohodlí, které dokonale sedí

Dostupné také v�provedení 
amber nebo jako  protisluneční 
filtr
s�ochranou UV�400

Technologie x-twist
pro spolehlivé usazení, pohodlí a�ochra-
nu, ergonomické přizpůsobení individu-
álnímu tvaru hlavy díky speciálně navr-
ženému rámečku s�mírně pruživým 
efektem

Značka�„X“
moderní, sportovní 
design

Ochrana očí X-tended
měkký díl je připojen přímo k 
 zorníku

Vynikající ventilace
pro zdravé oči

Technologie polakování
uvex supravision
pro nedostižně jasné vidění.

Dokonale sedí
na každém tvaru 
 obličeje

Robustní 
tvrdé části

Pohodlné 
měkké části
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Ochranné straničkové brýle
 uvex pheos�cx2

 uvex pheos�cx2 
• Ochranné brýle značky�„X“ v�moderním, sportovním designu
• Pohodlná ochrana s�ochranou očí X-tended 
• X-twist technology pro zamezení sklouzávání brýlí, komfort a ochranu
• Duosférický zorník poskytuje vynikající pole vidění
• Velké zorné pole
• Inovativní technologie uvex duo component technology pro maximální 

pohodlí uživatele
• Vynikající ventilace v oblasti očí
• Lze snadno kombinovat s�dalšími OOPP

  Dostupné také jako uzavřené brýle se širokým zorným polem 
(viz strana�47)

uvex pheos�cx2
Obj.�číslo 9198.256 9198.237 9198.285 9198.257 9198.258 9198.064 9198.275
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

excellence excellence excellence excellence excellence excellence sapphire
protisluneční filtr protisluneční filtr

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám černý, světle modrý bílý, černý černý, žlutý modrý, šedý červený, šedý bílý, černý modrý, šedý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC, šedý 23�% PC, amber PC čirý PC čirý PC CBR�65 PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�CE 5-2,5�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 5-1,4�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FT�K�CE

Balení 5 5 5 5 5 5 5

9198.256
9198.275

9198.257

9198.237 9198.258

9198.0649198.285
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Ochranné straničkové brýle
 uvex�i-3

 uvex�i-3 · uvex�i-3�s
• Módní, tříkomponentní brýle s�inovativními funkcemi
• Bez obsahu kovů
• Dostupné ve standardní velikosti nebo v�užším provedení
• Spolehlivá ochrana díky individuálnímu přizpůsobení: víceúrovňový 

sklon straniček umožňuje uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly 
tvaru jeho obličeje 

• Měkký nastavitelný nosník, měkké protiskluzové koncovky straniček 
a�kloubové straničky bez obsahu kovu (3-component technology) 
 zajišťují uživateli vysoké pohodlí bez otlaků

Oblasti použití:
• uvex supravision�AR: pracovní podmínky 

se silným nebo smíšeným osvětlením
• uvex supravision variomatic: práce na pobřeží 

nebo na moři

uvex�i-3 Náhradní zorník
Obj.�číslo 9190.885 9190.175 9190.838 9190. 839 9190.258
Provedení AF na vnitřní straně uvex supravision plus uvex supravision�AR uvex supravision�AR uvex supravision excellence

protisluneční filtr, stříbrná oil & gas super antireflexní zorníky super antireflexní zorníky
zrcadlovka

Norma EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý, světle šedý černý, světle šedý černý, modrý černý, modrý –

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE –
Zorník PC, stříbrná zrcadlovka, šedý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
5-3,1�W�1�FT�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FT�CE 2C-1,2�W�1�FT�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE

Balení 1 5 1 5 5

uvex�i-3
Obj.�číslo 9190.275 9190.070 9190.280 9190.220 9190.281 9190.880
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision variomatic

zvýšený kontrast protisluneční filtr samozabarvovací zorníky
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�172
Rám antracitový, modrý grafitový, olivový černý, světle šedý antracitový, žlutý černý, světle šedý černý, antracitový

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC, amber PC, šedý 23�% PC, světle zelený

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTK�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 5-2,5�W�1�FTKN�CE 5-1,1<2�W�1�FKN

Balení 5 5 5 5 5 5

9190.275

9190.880

9190.070

9190.220 9190.885

9190.175

9190.838
9190.839

9190.280

9190.281

144 mm uvex i-3 

135 mm uvex i-3 s



29

Ochranné straničkové brýle
 uvex�i-3�s

bez antireflexní 
vrstvy

uvex�i-3�AR

Polakování
Oboustranné antireflexní polakování nabízí 100% ochranu 
UV�400 a�propustnost více než 96,5�%�– rušivé odrazy 
jsou tím efektivně potlačeny.

Propustnost (průhlednost)
Díky antireflexní vrstvě nabízejí brýle uvex�i-3�AR vyšší 
propustnost než ochranné brýle s�běžnou technologií 
 polakování�– zajišťují tak dokonalé vidění bez odrazů.

uvex�AR�– maximální 
ochrana proti UV záření
s�vynikající světelnou 
 propustností  

P
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st

 (p
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st

) v
�%

viditelné spektrum
Vlnová délka (v�nm)

Polakování uvex�AR s�UV�400

Polakování uvex bez uvex�AR 
UV�400

Konkurenční AR polakování UV�380

uvex�i-3�s
Obj.�číslo 9190.075 9190.065 9190.080
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision plus

užší provedení užší provedení oil & gas
užší provedení

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám antracitový, limetkový modrý, šedý černý, šedý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTK�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE

Balení 5 5 5

uvex�i-3�s Těsnicí rámeček Příslušenství
Obj.�číslo 9190.086 9190.039 9190.001 9958.009
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision�AR těsnicí rámeček pro brýle uvex�i-3 Šňůrka k�brýlím uvex�i-3 a�uvex�i-3�s

protisluneční filtr super antireflexní zorníky standardní velikost
užší provedení užší provedení

Norma EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám modrý, šedý černý, modrý černý antracitový, šedý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC, šedý 23�% PC čirý

UV�400 UV�400
5-2,5�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FT�CE

Balení 5 5 5 5

>96,5�%

Model uvex�i-3�s 
dostupné od května 2018

Těsnicí rámeček pro brýle uvex�i-3, standardní velikost

Příslušenství: 
Šňůrka k�brýlím uvex�i-3 a�uvex�i-3�s

9190.075

9190.080

9190.086

9190.065 9190.039

100

380400 780

50

75
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Ochranné straničkové brýle
uvex i-works

 uvex i-works 
• Ochranné straničkové brýle ve sportovním designu: atraktivní vzhled 

a�robustní kvalita
• Bez obsahu kovů
• Technologie polakování uvex supravision
• Technologie duo component technology kombinuje tvrdé a�měkké 

 části�– měkké protiskluzové koncovky straniček zajišťují pevné usazení 
bez otlaků

• Nízkoprofilové straničky s�možností připevnění praktické šňůrky
• Lze snadno kombinovat s�dalšími OOPP
• Vhodné pro přilby uvex s�integrovaným systémem brýlí IES, 

viz strana 102

uvex i-works
Obj.�číslo 9194.171 9194.175 9194.270 9194.365 9194.885
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence AF na vnitřní straně

protisluneční filtr stříbrná zrcadlovka
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám antracitový, modrý antracitový, zelený antracitový, šedý černý, žlutý černý, šedý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC, šedý 23�% PC, amber PC, stříbrná zrcadlovka, šedý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 5-2,5�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 5-1,7�W�1�FTN�CE

Balení 5 5 5 5 5

9194.171
9194.175

9194.270
9194.365

9194.885
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Ochranné straničkové brýle
uvex astrospec�2.0 · uvex astrospec

 uvex astrospec�2.0
• Inovativní styl celosvětově nejoblíbenějších 

straničkových brýlí uvex astrospec
• Panoramatický zorník s�integrovanou boční 

ochranou zajišťuje optimální ochranu celé 
 oblasti očí

• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: 
víceúrovňový sklon straniček umožňuje uživa-
teli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly 
 tvaru jeho obličeje

• Systém ventilace uvex s�těsněním ve tvaru 
 labyrintu zvyšuje pohodlí očí

• Měkké protiskluzové koncovky straniček 
(uvex duo component technology) brání vzni-
ku tlakových bodů

• Díky ploché skládací konstrukci lze brýle 
snadno uložit do náprsní kapsy

uvex astrospec�2.0
Obj.�číslo 9164.065 9164.275 9164.285 9164.220
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zvýšený kontrast
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám modrý, světle modrý antracitový, petrolejově černý, limetkový černý, žlutý

modrý
W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE

Zorník PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400 PC, amber, UV�400
2C-1,2�W�1�FTK�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE

Balení 5 5 5 5

Obj.�číslo 9164.387 9164.246 9164.187
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision plus

protisluneční filtr protisluneční filtr oil & gas
Norma EN�166, EN�172 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám černý, šedý neonově oranžový, černý černý, šedý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC, šedý 14�%, UV�400 PC, šedý 23�%, UV�400 PC, čirý, UV�400

5-3,1�W�1�FTKN�CE 5-2,5�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE
Balení 5 5 5

 uvex astrospec
• Jeden ze světově nejprodávanějších modelů 

ochranných brýlí
• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: 

víceúrovňový sklon a�čtyři různé délky strani-
ček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, 
aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje

• Integrovaná boční ochrana
• Panoramatický polykarbonátový zorník 

s�plochým tvarem pro neomezený výhled
• Měkké koncovky straniček duo-flex

uvex astrospec
Obj.�číslo 9168.035 9168.017 9168.065 9168.265
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám žlutý, černý žlutý, černý modrý modrý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC, čirý, UV�400 PC, šedý 23�%, UV�400 PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400

2-1,2�W�1�F�DIN�CE 5-2,5�W�1�F�DIN�CE 2-1,2�W�1�F�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE
Balení 5 5 5 5

9164.065

9164.275 9164.2859164.220

9164.3879164.187 9164.246

9168.035 9168.017 9168.065
9168.265
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Ochranné straničkové brýle
 uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos�s blue

9192.765
9192.726 

užší provedení

 uvex pheos
• Moderní ochranné brýle s�elegantním designem 

a�duosférickou technologií zorníku
• Bez obsahu kovů
• Dostupné ve standardní velikosti nebo v�užším pro-

vedení
• Trvale udržitelné provedení vyrobené s�užitím obno-

vitelných rostlinných materiálů (uvex pheos blue 
a�uvex pheos�s blue)

• Set zahrnující nasazený těsnicí rámeček s�měkkým 
polstrováním a�přizpůsobený náhlavní pásek 
(uvex�pheos guard)

• Dodatečná ochrana obočí s�ochranou Eye plus 
 Protection: zkosená hrana v�horní části

• Měkké protiskluzové koncovky straniček (technolo-
gie uvex duo component technology) brání vzniku 
otlaků

• Velmi velké zorné pole
• Lze snadno kombinovat s�dalšími OOPP
• Vhodné pro přilby uvex s�integrovaným systémem 

brýlí IES, viz strana 102

uvex pheos
Obj.�číslo 9192.225 9192.385 9192.285 9192.881 9192.215 9192.245
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence AF na vnitřní straně uvex supravision excellence uvex supravision excellence

standardní velikost standardní velikost, standardní velikost, standardní velikost, standardní velikost standardní velikost,
zvýšený kontrast protisluneční filtr protisluneční filtr, protisluneční filtr

stříbrná zrcadlovka
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám černý, zelený černý, žlutý černý, šedý světle šedý, šedý světle šedý, šedý černý, oranžový

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC, amber PC, šedý 23�% PC, stříbrná zrcadlovka, šedý PC čirý PC, šedý 23�%

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FKN�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 5-2,5�W�1�FKN�CE 5-1,7�W�1�F�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 5-2,5�W�1�FKN�CE

Balení 5 5 5 5 5 5

uvex pheos uvex pheos blue uvex pheos�s blue
Obj.�číslo 9192.280 9192.281 9192.080 9192.765 9192.726
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

standardní velikost standardní velikost, standardní velikost, standardní velikost, užší provedení,
protisluneční filtr oil & gas s�užitím obnovitelných s�užitím obnovitelných

rostlinných materiálů rostlinných materiálů
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý, šedý černý, šedý černý, šedý pískový, modrý pískový, modrý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FKN�CE 5-2,5�W�1�FKN�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE

Balení 5 5 5 5 5

9192.225 9192.215

9192.385

9192.245

9192.881

9192.280

9192.080

9192.285
9192.281
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Ochranné straničkové brýle
 uvex pheos�s · uvex pheos guard · uvex pheos�s guard

9192.180
9192.680

užší provedení

9192.181
9192.681

užší provedení

9192.725
užší provedení

9192.710
užší provedení

9192.785
užší provedení

9192.282
užší provedení

9192.745
užší provedení

9192.283
užší provedení

9192.891
užší provedení

Příslušenství: 9192.001�/ 9192.002
těsnicí rámeček�/ těsnicí rámeček pro užší provedení

Příslušenství: 9958.020
náhlavní pásek

uvex pheos�s
Obj.�číslo 9192.725 9192.785 9192.745 9192.891 9192.710 9192.282 9192.283
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision AF na vnitřní straně uvex supravision uvex supravision uvex supravision

excellence excellence excellence excellence extreme extreme
užší provedení užší provedení užší provedení, užší provedení, užší provedení užší provedení užší provedení,

protisluneční filtr protisluneční filtr protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám bílý, zelený antracitový, šedý bílý, oranžový světle šedý, šedý černý, limetkový černý, šedý černý, šedý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC, šedý 23�% PC, stříbrná zrcadlovka, PC čirý PC čirý PC, šedý 23�%

šedý
UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FKN�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 5-2,5�W�1�FKN�CE 5-1,7�W�1�F�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 5-2,5�W�1�FKN�CE

Balení 5 5 5 5 5 5 5

uvex pheos guard uvex pheos�s guard
Obj.�číslo 9192.180 9192.181 9192.680 9192.681
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

standardní velikost standardní velikost, užší provedení užší provedení, protisluneční filtr
protisluneční

vč. těsnicího rámečku filtr vč. těsnicího vč. těsnicího rámečku vč. těsnicího rámečku
a�náhlavního pásku rámečku a�náhlavního a�náhlavního pásku a�náhlavního pásku

pásku
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám černý, šedý černý, šedý černý, šedý černý, šedý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý PC, šedý 23�%

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FKN�CE 5-2,5�W�1�FKN�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 5-2,5�W�1�FKN�CE

Balení 4 4 4 4

Příslušenství
Obj.�číslo 9192.001 9192.002
Provedení těsnicí rámeček pro těsnicí rámeček pro

uvex pheos uvex pheos�s
standardní velikost užší provedení

Barva černá černá
Balení 5 5

Obj.�číslo 9958.020
Provedení náhlavní pásek pro přilby uvex pheos

a�uvex pheos�s
Barva šedá, černá
Balení 5
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Ochranné straničkové brýle
uvex super�g

 uvex super�g 
• Ultralehké ochranné brýle ve sportovním designu se straničkami bez kloubu 
• Měkký nosník 
• Extrémně tenké zorníky zaručují vynikající optickou čirost
• Aerodynamicky optimalizované zorníky skloněné dopředu zajišťují výbornou ventilaci a�pohodlí 

v�oblasti okolo očí
• Maximální pohodlí uživatele díky lehké konstrukci: pouhých 18�gramů
• Bez obsahu kovů

Obj.�číslo 9172.265 9172.220 9172.281
Náhradní zorník
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zvýšený kontrast protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám námořnicky modrý titanový antracitový, limetkový

W�166�FT�DIN�CE W�166�FT�DIN�CE W�166�FT�DIN�CE
Zorník PC čirý PC, amber PC, šedý 23�%

UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE 5-2,5�W�1�FTKN�DIN�CE

Balení 5 5 5

uvex super�g
Obj.�číslo 9172.210 9172.110 9172.085 9172.185 9172.086
Náhradní zorník 9172.255
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

oil & gas protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám křišťálový křišťálový titanový černý, šedý titanový

W�166�FT�DIN�CE W�166�FT�DIN�CE W�166�FT�DIN�CE W�166�FT�DIN�CE W�166�FT�DIN�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC, šedý 23�%

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FT�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FT�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE 5-2,5�W�1�FT�DIN�CE

Balení 5 5 5 5 5

9172.210
9172.110

9172.085
9172.265

9172.185

9172.2209172.086

9172.281
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Ochranné straničkové brýle
uvex super fit · uvex super fit�ETC

 uvex super fit
• Lehké ochranné brýle ve sportovním designu s�kloubovými straničkami
• Měkký nastavitelný nosník
• Aerodynamicky optimalizované zorníky skloněné dopředu zajišťují výbornou ventilaci 

a�pohodlí v�oblasti okolo očí
• Vynikající pohodlí uživatele díky lehké konstrukci vážící pouhých 21�gramů
• Permanentní oboustranné polakování antifog�– eliminuje riziko zamlžení 

(uvex super fit�ETC)

Oblasti použití:
• uvex supravision clean: sterilní pracovní 

prostředí (laboratoře, nemocnice, čisté prosto-
ry, výroba potravin)

• Oboustranné polakování ETC: vysoká vlhkost 
a�střídavé teploty (práce v�tunelech, mrazír-
nách, gastronomii a�potravinářském průmyslu)

Zorníky uvex s�polakováním ETC se nezamlžují. 
Na zorníku se namísto kapiček vytvoří vodní vrstva.

uvex�ETCPolakování antifog po 
8�sekundách.uvex super fit�CR uvex super fit�ETC

Obj.�číslo 9178.385 9178.315 9178.500 9178.415
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision clean ETC na obou stranách

zvýšený kontrast lze dezinfikovat autoklávem
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý, bílý bílý, limetkový bílý, světle modrý bílý, šedý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC, amber PC čirý PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FTN�DIN�CE

Balení 5 5 5 5

uvex super fit
Obj.�číslo 9178.065 9178.265 9178.286 9178.185
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision plus

protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám námořnicky modrý, bílý námořnicky modrý, bílý černý, bílý černý, bílý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FT�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE 5-2,5�W�1�FTKN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE

Balení 5 5 5 5

9178.065 
9178.265

9178.185

9178.5009178.385

9178.3159178.286 9178.415
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Ochranné straničkové brýle
uvex i-vo

 uvex i-vo 
• Módní ochranné brýle s�nastavitelnými straničkami
• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon 

a�různé délky straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby 
 vyhovovaly tvaru jeho obličeje 

• Straničky s�měkkými koncovkami uvex quattroflex a�měkkými díly 
v� oblasti nosu a�čela zajišťují pohodlné usazení bez otlaků

• Tvar zorníků zajišťuje neomezené periferní vidění

Obj.�číslo 9160.120 9160.265 9160.275 9160.285 9160.268
Náhradní zorník 9160.255 9160.255 9160.255 9160.255
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s�náhlavním páskem protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám modrý, šedý modrý, oranžový černý, šedý modrý, šedý modrý, oranžový

– W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC, hnědý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�166�F�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 2C-1,2�W�1�FTKN�CE 5-2,5�W�1�FTKN�CE

Balení 5 5 5 5 5

uvex i-vo
Obj.�číslo 9160.520 9160.065 9160.068 9160.076 9160.085
Náhradní zorník 9160.052 9160.055 9160.318 9160.055
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire

zvýšený kontrast protisluneční filtr protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám modrý, oranžový modrý, oranžový modrý, oranžový černý, šedý modrý, šedý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC, amber PC čirý PC, hnědý PC, šedý 23�% PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�FT�CE 2C-1,2�W�1�FT�CE 5-2,5�W�1�FT�CE 5-2,5�W�1�FT�CE 2C-1,2�W�1�FT�CE

Balení 5 5 5 5 5

9160.076

9160.275

9160.520 9160.085
9160.285

9160.265 9160.065 

9160.120
9160.268

9160.068
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 uvex�CR
Ochranné brýle, které lze dezinfikovat autoklávem, a�mnohem více

Inovativní technologie polakování�– 
první ochranné brýle 
s�úpravou antifog, které 
lze dezinfikovat autoklávem

Společnost uvex vyvinula první ochranné brýle s polaková-
ním antifog, které lze dezinfikovat autoklávem. Vhodné pro 
pracoviště se speciálními požadavky, jako jsou laboratoře, 
kliniky, čisté provozy a�potravinářský průmysl.
Ať už se jedná o�ultralehké straničkové brýle nebo o�uzavře-
né ochranné brýle, brýle uvex�CR poskytují ideální ochranu 
zraku ve všech oblastech použití, a�navíc jsou opakovaně 
sterilizovatelné autoklávem (nejméně 10x až 20x, vždy po 
dobu 20�minut při teplotě 121�°C).

uvex�CR�– profesionální ochranné brýle, 
které splňují hygienické normy.

 uvex super fit�CR
• Lehké ochranné brýle ve sportovním designu s�klou-

bovými straničkami a�technologií uvex x-stream
• Extrémně tenké zorníky zaručují vynikající optickou 

čirost
• Aerodynamicky optimalizované zorníky skloněné 

dopředu zajišťují výbornou ventilaci 
a�pohodlí v�oblasti okolo očí

• Vynikající pohodlí uživatele díky lehké konstrukci

 uvex super f�OTG�CR
• Brýle pro použití přes dioptrické 

brýle s�kloubovými straničkami
• Neomezené periferní vidění
• Měkké koncovky straniček pro 

větší pohodlí

 uvex ultrasonic�CR
• Uzavřené brýle ve sportovním designu, které jsou 

rovněž vhodné jako brýle přes brýle
• Zorníky lze měnit
• Vysoká mechanická pevnost (B: 120�m/s)
• Široké panoramatické zorné pole
• Kombinace tvrdých a�měkkých prvků umožňuje 

dlouhodobé používání bez otlaků

uvex super fit�CR
Obj.�číslo 9178.500
Provedení uvex supravision clean

lze dezinfikovat autoklávem
Norma EN�166, EN�170
Rám bílý, světle modrý

W�166�FT�CE
Zorník PC čirý

UV�400
2C-1,2�W�1�FTKN�DIN�CE

Balení 5

uvex super f�OTG�CR
Obj.�číslo 9169.500
Provedení uvex supravision clean

lze dezinfikovat autoklávem
Norma EN�166, EN�170
Rám bílý, světle modrý

W�166�FT�CE
Zorník PC čirý

UV�400
2C-1,2�W�1�FKN

Balení 5

uvex ultrasonic�CR
Obj.�číslo 9302.500
Náhradní zorník 9302.259
Provedení uvex supravision clean

lze dezinfikovat autoklávem
Norma EN�166, EN�170
Rám transparentní, bílý

W�166�349�B�CE
Zorník PC čirý

UV�400
2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE

Balení 4

9302.5009169.5009178.500
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Ochranné straničkové brýle
uvex skyper · uvex skyper�s

 uvex skyper
• Individuálně nastavitelné ochranné brýle
• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon a�pět různých 

délek straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
• Boční ochrana proti odleskům

 uvex skyper�s
• Individuálně nastavitelné ochranné brýle, užší 

provedení brýlí uvex skyper
• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: 

víceúrovňový sklon a�pět různých délek stra-
niček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, 
aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje

• Boční ochrana proti odleskům

uvex skyper
Obj.�číslo 9195.265 9195.075 9195.020 9195.078 9195.278
Náhradní zorník 9195.255 9195.055 9195.118
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

zvýšený kontrast protisluneční filtr protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�172
Rám modrý černý černý černý černý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC, amber PC, hnědý PC, hnědý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 2-1,2�W�1�F�DIN�CE 2-1,2�W�1�F�DIN�CE 5-2,5�W�1�F�DIN�CE 5-2,5�W�1�FKN�DIN�CE

Balení 5 5 5 5 5

uvex skyper�s
Obj.�číslo 9196.065 9196.265
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

Užší provedení brýlí uvex skyper Užší provedení brýlí uvex skyper
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám modrý modrý

W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�F�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE

Balení 5 5

9195.265

9195.075

9195.020 9195.078
9195.278

9196.065
9196.265
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Ochranné straničkové brýle
uvex skyper�sx2 · uvex skybrite�sx2

 uvex skyper�sx2
• Ochranné brýle se speciálním tvarem zorníku pro vyšší lícní kosti
• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon a�pět různých 

délek straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
• Boční ochrana proti odleskům

 uvex skybrite�sx2 
• Ochranné brýle se speciálním tvarem zorníku 

pro vyšší lícní kosti, v�transparentní barvě
• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: 

víceúrovňový sklon a�pět různých délek stra-
niček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, 
aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje

• Boční ochrana proti odleskům

uvex skyper�sx2
Obj.�číslo 9197.020 9197.265 9197.065 9197.266
Náhradní zorník 9197.055
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

zvýšený kontrast protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám modrý modrý modrý modrý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC, amber PC čirý PC čirý PC, šedý 23�%

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�F�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 2-1,2�W�1�F�DIN�CE 5-2,5�W�1�FKN�DIN�CE

Balení 5 5 5 5

uvex skybrite�sx2
Obj.�číslo 9197.260 9197.880
Provedení uvex supravision excellence provedení brýlí uvex skyper�sx2

provedení brýlí uvex skyper�sx2 v�transparentních barvách straniček
v�transparentních barvách straniček protisluneční filtr, stříbrná zrcadlovka

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám transparentní, modrý transparentní, stříbrný

W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC, stříbrná zrcadlovka, šedý

UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 5-1,7�W�1�F�DIN�CE

Balení 5 5

9197.020

9197.265
9197.065

9197.266

9197.260

9197.880
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Ochranné straničkové brýle
uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor

 uvex meteor
• Klasické brýle se dvěma zorníky
• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení:  nastavitelné straničky 

umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obli-
čeje

• Díky ploché konstrukci lze brýle snadno uložit do náprsní kapsy

uvex meteor
Obj.�číslo 9134.005 9134.002
Provedení uvex supravision sapphire bez povrchové úpravy

průměr zorníku 56�mm průměr zorníku 56�mm
šířka nosníku 15�mm šířka nosníku 15�mm

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám šedý, transparentní šedý, transparentní

W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý tvrdosklo

UV�400 UV�380
2-1,2�W�1�FK�DIN�CE W1�S�DIN�CE

Balení 5 5

 uvex cybric · uvex cyberguard 
• Sportovní ochranné brýle se dvěma zorníky
• Velké pokrytí obličeje
• Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon stra-

niček umožňuje uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho 
obličeje

• Straničky s�koncovkami uvex quattroflex se čtyřmi komfortními polštářky 
zajišťují pohodlné usazení bez otlaků za ušima

• Brýle uvex cyberguard se stupněm ochrany�3 (kapaliny) a�4 (hrubý 
prach)

uvex cybric uvex cyberguard
Obj.�číslo 9188.075 9188.076 9188.175 9188.881 9188.121
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision plus protisluneční filtr uvex supravision plus

protisluneční filtr brýle uvex cybric bez straniček,
s�náhlavním páskem
a�všestranným měkkým rámečkem

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám černý, oranžový černý, oranžový černý, oranžový černý, oranžový černý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�34�CE
Zorník PC čirý PC, šedý PC čirý PC, modrá zrcadlovka PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�F�DIN�CE 5-2,5�W�1�F�DIN�CE 2-1,2�W�1�F�DIN�CE 5-2,5�W�1�F�DIN�CE 2-1,2�W�1�F�DIN�CE

Balení 5 5 5 5 5

9188.075
9188.175

9188.076

9188.881

9188.121

9134.005
9134.002
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Ochranné straničkové brýle
uvex skyguard�NT · uvex skylite

uvex skylite
• Brýle poskytující vynikající 

 ochranu v oblasti očí 
• Integrovaná matná boční 

 ochrana

uvex skyguard�NT
Obj.�číslo 9175.260 9175.261 9175.160 9175.275
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

nastavitelná délka straniček protisluneční filtr, nastavitelná délka straniček obzvláště vhodné pro použití v�kombinaci s�přilbami
nastavitelná délka straniček

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám modrý, šedý modrý, šedý modrý, šedý šedý, oranžový

W�166�34�F�CE W�166�34�F�CE W�166�34�F�CE W�166�34�F�CE
Zorník PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 5-2,5�W�1�FKN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE

Balení 5 5 5 5

uvex skylite
Obj.�číslo 9174.095 9174.096 9174.065 9174.066
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire

protisluneční filtr protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám červený, metalický červený, metalický modrý modrý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý PC, šedý 23�%

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�F�DIN�CE 5-2,5�W�1�F�DIN�CE 2-1,2�W�1�F�DIN�CE 5-2,5�W�1�F�DIN�CE

Balení 5 5 5 5

 uvex skyguard�NT
• Brýle poskytují všestrannou ochranu
• Měkké těsnění z�TPU je tvořené vstřikováním a�chrání proti částicím, prachu a�postřiku 

(stupeň ochrany�3�– kapaliny a�4�– hrubý prach)
• Spolehlivá ochrana díky individuálnímu přizpůsobení: víceúrovňová délka straniček umožňuje 

uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
• Pružné měkké díly se přizpůsobí každému tvaru obličeje

9175.260
9175.160

9175.261

9175.275

9174.095

9174.096

9174.065

9174.066
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Ochranné straničkové brýle
uvex polavision · uvex futura · uvex ceramic

9180.015
9180.125

9182.005
užší provedení

 uvex futura  
• Klasické brýle s�velkým zorným polem
• Spolehlivá ochrana díky individuálnímu přizpůsobení: víceúrovňový 

sklon a�čtyři různé délky straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle 
tak, aby vyhovovaly jeho obličeji

• Měkké koncovky straniček duo-flex pro zvýšené pohodlí

uvex futura
Obj.�číslo 9180.015 9180.125 9182.005
Náhradní zorník 9180.055 9180.155 9182.055
Provedení uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus sapphire
standardní velikost standardní velikost užší provedení

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám hnědý hnědý hnědý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�FK�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�FK

Balení 5 5 5

 uvex polavision 
• Pohodlné ochranné brýle s�polarizačním filtrem
• Polarizační filtr chrání před odlesky a�oslněním 

(např. vodní plochy či leštěné materiály)
• Eliminuje jasné odlesky způsobující nepříjemné oslnění a�zajišťuje 

 uživateli pohodlnější výhled

Oblasti použití:
• Pracoviště s�plochami odrážejícími světlo (vodní plochy, řidiči, 

 stavebnictví)

uvex polavision
Obj.�číslo 9231.960
Provedení odolné proti poškrábání

protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�172
Rám černý, bílý

W�166�F�CE
Zorník PC, šedý 14�%

UV�400
5-3,1�W�1�F�CE

Balení 1

uvex ceramic
Obj.�číslo 9137.005
Provedení uvex supravision sapphire

průměr zorníku 49�mm
šířka nosníku 20�mm

Norma EN�166, EN�170
Rám šedý, černý

W�166�F�DIN�CE�0196
Zorník PC čirý

UV�400
2C-1,2�W�1�FK�CE

Balení 5

 uvex ceramic 
• Ochranné brýle v�provedení se dvěma zorníky
• Speciálně určené pro užší obličej
• Kombinace plastových bočních krytů s�kovovým rámečkem

9231.960

9137.005
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Ochranné straničkové brýle
uvex winner�MT · uvex mercury

 uvex winner�MT
• Brýle bez okrajů s�kovovým rámečkem a�odpruženými straničkami
• Optimální pokrytí očí
• Anatomicky nastavitelný, měkký nosník

uvex winner�MT
Obj.�číslo 9159.005 9159.016 9159.105 9159.116 9159.118
Provedení oboustranně odolné proti oboustranně odolné proti odolné proti poškrábání, odolné proti poškrábání, odolné proti poškrábání,

poškrábání poškrábání úprava antifog úprava antifog úprava antifog, protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám šedá ocel šedá ocel šedá ocel šedá ocel šedá ocel

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC, zelený PC čirý PC, zelený PC, šedý 23�%

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�F�CE 2-1,7�W�1�F�CE 2-1,2�W�1�FKN�CE 2-1,7�W�1�FKN�CE 5-2,5�W�1�FKN�CE

Balení 5 5 5 5 5

 uvex mercury
• Tenké ochranné brýle s�kovovým rámečkem
• Transparentní boční ochrana umožňuje vynikající periferní vidění
• Díky ploché konstrukci lze brýle snadno uložit do náprsní kapsy

uvex mercury
Obj.�číslo 9155.005
Provedení uvex supravision sapphire 

průměr zorníku 54�mm
šířka nosníku 19�mm

Norma EN�166, EN�170
Rám modrá ocel

W�166�F�CE
Zorník PC čirý

UV�400
2-1,2�W�1�FK�DIN�CE

Balení 5

9159.005
9159.105

9159.016
9159.116

9159.118

9155.005
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Brýle přes brýle
uvex�9161 · uvex super�OTG

 uvex�9161 
• Brýle pro použití přes dioptrické brýle
• Panoramatický zorník s�integrovanou boční 

ochranou pro optimální pokrytí očí
• Nastavitelné straničky se přizpůsobí každému 

tvaru obličeje, brýle dokonale sedí a�poskytují 
optimální ochranu

• Neomezené periferní vidění
• Straničky s�koncovkami duoflex pro usazení 

bez otlaků

 uvex super�OTG
• Brýle pro použití přes dioptrické brýle
• Panoramatický zorník s�integrovanou boční ochranou zajišťuje optimální pokrytí oční oblasti 
• Bez obsahu kovů
• Vysoce flexibilní straničky bez kloubu poskytují zvýšené pohodlí�bez sklouzávání

uvex super�OTG
Obj.�číslo 9169.065 9169.080 9169.081 9169.260
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám námořnicky modrý černý černý námořnicky modrý 

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�F�CE 2C-1,2�W�1�F�CE 5-2,5�W�1�F�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE

Balení 5 5 5 5

uvex�9161
Obj.�číslo 9161.005 9161.305 9161.014
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision plus bez polakování, s�polykarbonátovými straničkami
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám modrý, černý modrý, černý čirý

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�F�CE 2C-1,2�W�1�F�CE 2C-1,2�W�1�F�CE

Balení 5 5 5

9161.005
9161.305 9161.014

9169.065
9169.260

9169.0819169.080
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Brýle přes brýle
uvex super f�OTG

 uvex super f�OTG 
• Brýle pro použití přes dioptrické brýle
• Panoramatický zorník s�integrovanou boční ochranou pro optimální po-

krytí očí 
• Straničky plynule přecházejí na měkký flexibilní materiál a�zajišťují zvý-

šené pohodlí a�bezpečné usazení

Oblasti použití:
• uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí (laboratoře, 

 nemocnice, čisté prostory, výroba potravin)

uvex super f�OTG
Obj.�číslo 9169.585 9169.586 9169.500 9169.580 9169.615 9169.850
Provedení uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision clean uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision variomatic

protisluneční filtr lze dezinfikovat autoklávem zvýšený kontrast
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám černý, bílý černý, bílý bílý, světle modrý černý, bílý černý, bílý černý, bílý

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý PC, amber PC, oranžový PC, světle zelený

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�525 UV�400
2-1,2�W�1�F�CE 5-2,5�W�1�F�CE 2C-1,2�W�1�FKN�CE 2C-1,2�W�1�FT�CE 2-1,4�W�FT�CE 5-1,1<2�W�1�FKN�CE

Balení 5 5 5 5 5 5

9169.585 9169.580

9169.586

9169.500

9169.615

9169.850
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uvex pheos�cx2�sonic
Kompaktní konstrukce. Prvotřídní pohodlí.

Brýle uvex pheos�cx2�sonic s�lehkou, kompaktní konstrukcí 
jsou vítaným společníkem při jakékoli práci. Tyto funkční 
uzavřené brýle s�širokým zorným polem nabízejí působivé 
pohodlí, a�díky technologii polakování uvex supravision 
 poskytují jasný výhled i�při extrémních klimatických podmín-
kách.

Kryt očí X-tended
pro dokonalé pokrytí celé 
oční oblasti

Ultralehké uzavřené brýle s 
 širokým zorným polem
Váží pouhých 34�gramů

Vynikající ochrana
díky pružně přizpůsobitel-
ným měkkým dílům

Dokonale sedí
díky technologii uvex duo 
 component technology a 
 měkkému čelu a�nosníku 
 vstřikovanému přímo na zorník

Zvenčí odolné proti poškrábání, 
uvnitř proti zamlžení
díky polakování uvex supravision 
extreme

Kompaktní konstrukce
Lze snadno kombinovat 
s�dalšími OOPP

Vysoká mechanická 
pevnost (120�m/s)
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Uzavřené ochranné brýle
 uvex pheos�cx2�sonic

 uvex pheos�cx2�sonic 
• Nejlehčí kompaktní uzavřené brýle s�širokým zorným polem uvex (34�gramů)
• Vysoká mechanická pevnost�B (120�m/s)
• Označení�3 (kapaliny), 4 (hrubý prach) a�T (extrémní teploty)
• Strojně vstřikované prvky v oblasti čela a nosníku dále vylepšují komfort nošení
• Technologie polakování uvex supravision
• Velmi měkký a�lehký textilní náhlavní pásek pro bezpečné a�pohodlné usazení
• Lze snadno kombinovat s�dalšími OOPP

uvex pheos�cx2�sonic
Obj.�číslo 9309.275 9309.286
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision extreme

protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172
Rám bílý, černý bílý, černý

W�166�3�4�BT�CE W�166�3�4�BT�CE
Zorník PC, čirý, UV�400 PC, šedý 23�%, UV�400

2C-1,2�W�1�BT�KN�CE 5-2,5�W�1�BT�KN�CE
Balení 5 5

9309.275

9309.286
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Uzavřené ochranné brýle
uvex u-sonic

9308.048 přídavný zorník

 uvex u-sonic
• Malé, kompaktní a�lehké uzavřené ochranné brýle
• Vysoce kompatibilní s�dalšími OOPP
• Ergonomická konstrukce s�měkkými flexibilními díly�– přizpůsobí se 

 každému tvaru obličeje
• Vysoká mechanická pevnost (B: 120�m/s)

• Široký, plně nastavitelný náhlavní pásek s�nízkým přítlakem zajišťuje 
 vynikající pohodlí pro uživatele

• Nízká hmotnost�– jen 69�g
• Nepřímý systém ventilace pomáhá udržovat příjemné klima okolo očí

uvex u-sonic
Obj.�číslo 9308.245 9308.240 9308.246 9308.247 9308.147 9308.123
Náhradní zorník 9308.242 9308.241 9308.242 9308.242
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision excellence

protisluneční filtr snížená ventilace snížená ventilace oil & gas

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám šedý, limetkový šedý, limetkový šedý, žlutý černý, červený černý, šedý antracitový, růžový

W�166�34�B�CE W�166�34�B�CE W�166�34�B�CE W�166�34�B�CE W�166�34�B�CE W�166�34�B�CE
Zorník PC čirý PC, šedý 23�% PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�BKN�CE 5-2,5�W�1�BKN�CE 2C-1,2�W�1�BKN�CE 2C-1,2�W�1�BKN�CE 2C-1,2�W�1�BKN�CE 2C-1,2�W�1�BKN�CE

Balení 5 5 5 5 5 5

Přídavný zorník
Obj.�číslo 9308.248 9308.048
Náhradní zorník 9308.242
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

s�přídavným zorníkem (šedý 14�%) protisluneční filtr
a�magnetickým náhlavním páskem

Norma EN�166, EN�170, EN�172 EN�166, EN�172
Rám šedý, oranžový

W�166�34�B�CE
Zorník PC čirý PC, šedý 16�%

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�BKN�CE 5-3,1�W�1�CE

Doplňkový zorník uvex supravision sapphire
PC, šedý 14�%
protisluneční filtr, UV�400
5-3,1�W�1�CE

Balení 5 1

9308.245 9308.147

9308.246

9308.248

9308.240 9308.123

9308.247
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Uzavřené ochranné brýle
uvex ultrasonic

 uvex ultrasonic
• Uzavřené ochranné brýle ve sportovním designu, které lze rovněž nosit 

přes dioptrické brýle
• Zorníky lze měnit
• Vysoká mechanická pevnost (B: 120�m/s)
• Široké panoramatické zorné pole
• Kombinace tvrdých a�měkkých dílů zajišťuje těsnění bez otlaků pro 

 pohodlné celodenní nošení

Oblasti použití:
• uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí 

(laboratoře, nemocnice, čisté prostory, výroba potravin)

uvex ultrasonic
Obj.�číslo 9302.245 9302.285 9302.247 9302.286 9302.275
Náhradní zorník 9302.255 9302.255 9302.257 9302.256
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme

protisluneční filtr protisluneční filtr
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám šedý, oranžový černý, šedý šedý, oranžový černý, šedý antracitový, limetkový

W�166�349�B�CE W�166�349�B�CE W�166�349�B�CE W�166�349�B�CE W�166�349�B�CE
Zorník PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400 PC, hnědý, UV�400 PC, šedý, UV�400 PC, čirý, UV�400

2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE 2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE 5-2,5�W�1�B�9�KN�DIN�CE 5-2,5�W�1�B�9�KN�DIN�CE 2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE
Balení 4 4 4 4 4

Obj.�číslo 9302.600 9302.601 9302.281 9302.500
Náhradní zorník 9302.255 9302.255
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision clean

snížená ventilace s�gumovým náhlavním páskem s�neoprenovým náhlavním páskem lze dezinfikovat autoklávem
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám modrý, šedý černý, červený černý, šedý transparentní, bílý

W�166�349�B�CE W�166�349�B�CE W�166�349�B�CE W�166�349�B�CE
Zorník PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400

2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE 2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE 2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE 2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE
Balení 4 4 4 4

9302.245

9302.286

9302.285

9302.275

9302.247

9302.600 9302.601

9302.281

9302.500
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Uzavřené ochranné brýle
uvex ultravision

 uvex ultravision
• Klasické uzavřené ochranné brýle s�neomezeným zorným polem
• Lze nosit přes dioptrické brýle
• Dostupné se zorníky z�polykarbonátu nebo acetátu celulózy
• Zorníky lze měnit

• Vysoká mechanická pevnost zorníku z�polykarbonátu (B: 120�m/s) 
nebo acetátu celulózy (F: 45�m/s)

• Inovativní nepřímý systém ventilace pomáhá udržovat příjemné 
 mikroklima okolo očí  

Upozornění: 
Zorníky z�acetátu celulózy (CA) nepasují do modelů určených pro 
polykarbonátové (PC) zorníky a�naopak.

uvex ultravision
Obj.�číslo 9301.714 9301.716 9301.906 9301.105 9301.633
Náhradní zorník 9300.517 9300.517 9300.956 9301.255
Provedení úprava antifog úprava antifog úprava antifog uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s�vrstvou pěny široký nosník, obzvláště vhodné v uzavřená ventilace
kombinaci s�protiprachovými polomaskami

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám transparentní šedý transparentní šedý transparentní šedý transparentní šedý červená

W�166�34�F�CE W�166�34�F�CE W�166�3�F�CE W�166�349�B�CE W�166�3459�B�CE
Zorník CA, čirý, UV 380 CA, čirý, UV 380 CA, čirý, UV 380 PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400

2-1,2�W�1�FN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE 2C-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE
Balení 1 1 1 1 1

Obj.�číslo 9301.116 9301.815 9301.613 9301.813
Náhradní zorník 9301.255 9301.255 9301.255
Provedení uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s�vrstvou pěny uzavřená horní ventilace plynotěsné s�odtrhovacími fóliemi, 2�ks
oil & gas náhradní fólie: 9300.316

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám transparentní šedý transparentní šedý žlutý transparentní šedý

W�166�34�B�CE W�166�349�B�CE W�166�3459�B�CE W�166�349�B�CE
Zorník PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400

2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE 2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE 2C-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE 2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE
Balení 1 1 1 1

9301.714
9301.815

9301.105

9301.716

9301.613

9301.633

9301.906

9301.8139301.116
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 Uzavřené ochranné brýle k�upevnění na přilbu�– uvex ultrasonic a�uvex ultravision
• Uzavřené ochranné brýle ke kombinaci s�přil-

bou a�chrániči sluchu uvex�K1H a�uvex�K2H 
(chrániče sluchu nejsou součástí balení)

• Připevnění brýlí uvex ultrasonic nebo uvex 
 ultravision bez chráničů sluchu vyžaduje 
 dodatečné adaptéry (9924.010)!

 uvex ultravision faceguard
• Kombinuje uzavřené ochranné brýle s�obliče-

jovou maskou
• Kompletní utěsnění očí a�ochrana obličeje

Uzavřené ochranné brýle
uvex ultravision faceguard · uzavřené ochranné brýle k�upevnění na přilbu

Uzavřené ochranné brýle Ochrana obličeje Ochrana obličeje
s�ochranou obličeje

Obj.�číslo 9301.555 9301.317 9301.318
Provedení uzavřené ochranné brýle pro všechny modely brýlí�9301 pro všechny modely brýlí�9301

s�ochranou úst s�PC zorníkem s�PC zorníkem
uvex supravision excellence (kromě�9301.906) nezkompletováno, (kromě�9301.906) nezkompletováno, 

bez brýlí bez brýlí
bez povrchové úpravy bez povrchové úpravy

Norma EN�166, EN�170 – –
Rám transparentní šedý – –

W�166�349�B�CE – –
Zorník PC čirý – –

UV�400 – –
2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE – –

Balení 1 1 1

uvex ultrasonic uvex ultravision Adaptér
Obj.�číslo 9302.510 9301.544 adaptér pro připojení
Provedení uvex supravision extreme úprava antifog na vnitřní straně bez mušlových chráničů

snížená ventilace sluchu
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám modrý, šedý transparentní šedý

W�166�349�B�CE W�166�34�F�CE
Zorník PC, čirý, UV�400 CA, čirý, UV 380

2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FN�DIN�CE
Balení 4 1 1�pár

9301.544 9924.010

9301.3179301.3189301.555

9302.510
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Uzavřené ochranné brýle
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex�9405

 uvex carbonvision 
• Uzavřené ochranné brýle s�nízkoprofilovou přiléhavou konstrukcí
• Nízká hmotnost pouhých 46�g
• Vysoce kompatibilní s�dalšími OOPP
• Přiléhavý rámeček a�vysoká mechanická pevnost (B: 120�m/s)

uvex carbonvision
Obj.�číslo 9307.375 9307.276 9307.365
Provedení uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

protisluneční filtr s�neoprenovým náhlavním
páskem

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�172 EN�166, EN�170
Rám černý, šedý černý, šedý černý, šedý

W�166�34�B�CE W�166�34�B�CE W�166�34�B�CE
Zorník PC čirý PC, šedý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�B�KN�DIN�CE 5-2,5�W�1�B�KN�CE 2-1,2�W�1�B�KN�DIN�CE 

Balení 5 5 5

 uvex�9305
• Klasické uzavřené ochranné brýle se zorníkem z�acetátu celulózy 

a�systémem ventilace
• Mechanická pevnost F: 45�m/s

uvex�9305
Obj.�číslo 9305.514 9305.714
Provedení úprava antifog na vnitřní straně úprava antifog na vnitřní straně

s�gumovým náhlavním páskem s�textilním náhlavním páskem
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám transparentní šedý transparentní šedý 

W�166�34�F�CE W�166�34�F�CE
Zorník CA čirý CA čirý 

UV�380 UV�380
W�1�FN�DIN W�1�FN�DIN�CE

Balení 4 4

 uvex�9405
• Klasické uzavřené ochranné brýle se zorníkem z�acetátu celulózy 

a�systémem ventilace
• Mechanická pevnost F: 45�m/s

uvex�9405
Obj.�číslo 9405.714
Náhradní zorník 9400.517
Provedení úprava antifog na vnitřní straně
Norma EN�166, EN�170
Rám transparentní šedý

W�166�34�F�CE
Zorník CA čirý 

UV�380
W�1�FN�DIN�CE

Balení 4

9307.375

9307.365

9307.276

9405.7149305.514

9305.714
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Ochrana při sváření

Nová generace ochranných brýlí pro svářeče�– s�šedě 
 tónovanými zorníky v�různých třídách ochrany. Inovativní 
technologie chrání před UV a�infračerveným zářením a 
umožňuje bezchybné rozlišování barev odpovídající proti-
slunečním filtrům uvex. 

Speciální povrchová úprava uvex infradur plus má úpravu 
antifog, která brání zamlžení vnitřní strany zorníku, zatímco 
vnější strana extrémně odolná proti poškrábání minimalizu-
je poškození jiskrami při sváření.

Široká nabídka ochranných svářecích straničkových i 
 uzavřených brýlí uspokojí každého�– řešení, které zvyšuje 
pohodlí a�usnadňuje práci uživatele.

Upozornění: nepoužívat při sváření elektrickým obloukem.

IR/UV filtr pro zvýšenou 
bezpečnost

Ochranné filtry 
proti slunci/oslnění

Značení�K a�N 
u�zorníků s�polakováním 
uvex infradur plus

Nové šedé tónování nabízí 
vyšší ochranu proti nárazu 

než tradiční produkty se 
zeleným svářečským 

 tónováním

Bezchybné rozeznávání 
barev 

Všechny produkty pro ochranu při sváření 
mají polykarbonátové zorníky, které poskytují 
vynikající ochranu proti nárazu, UV a�IR 
 záření a�oslnění.

Produkty neposkytují ochranu proti 
 laserovým paprskům!

Odborné poradenství týkající se bezpečnosti 
a�výběru správných laserových ochranných 
brýlí vám poskytnou naši specialisté. 

Kontaktujte je na čísle +420 494 531 331.

uvex-laservision.com
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Ochrana při sváření
uvex i-vo · uvex super fit

 uvex i-vo
• Módní ochranné brýle s�nastavitelnými 

 straničkami
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu 

proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření
• Spolehlivá ochrana díky individuálnímu při-

způsobení: víceúrovňový sklon a�různé délky 
straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle 
tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje

• Straničky s�měkkými koncovkami uvex 
quattroflex a�měkkými díly v�oblasti nosu 
a�čela zajišťují pohodlné usazení bez otlaků

• Tvar zorníků nabízí neomezené periferní 
 vidění

 uvex super fit 
• Lehké ochranné svářecí brýle ve sportovním 

designu s�kloubovými straničkami
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu 

proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření
• Ultratenký přiléhavý zorník poskytuje maxi-

mální optickou čirost a�vynikající zorné pole
• měkký nastavitelný nosník
• Lehká konstrukce (21�g) zvyšuje pohodlí 

 uživatele

uvex i-vo
Obj.�číslo 9160.041 9160.043 9160.045
Provedení uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

st. ochrany při sváření�1,7 st. ochrany při sváření 3 st. ochrany při sváření 5
Norma EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169
Rám černý, zelený černý, zelený černý, zelený

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC, šedý  PC, šedý  PC, šedý  

UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR
1,7�W�1�FTKN�CE 3�W�1�FTKN�CE 5�W�1�FTKN�CE

Balení 5 5 5

uvex super fit
Obj.�číslo 9178.041 9178.043
Provedení uvex infradur plus uvex infradur plus

st. ochrany při sváření�1,7 st. ochrany při sváření 3
Norma EN�166, EN�169 EN�166, EN�169
Rám černý, zelený černý, zelený

W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC, šedý  PC, šedý  

UV�400�+ IR UV�400�+ IR
1,7�W�1�FTKN�CE 3�W�1�FTKN�CE

Balení 5 5

9160.041

9160.043

9178.041 9178.043

9160.045
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Ochrana při sváření
uvex futura

 uvex futura 
• Brýle v�klasickém stylu s�velkým zorným polem
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření

• Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: 
víceúrovňový sklon a�čtyři různé délky straniček umožňují přizpůsobit 
brýle každému tvaru obličeje

• Měkké koncovky straniček duo-flex zajišťují spolehlivé usazení bez 
otlaků

uvex futura
Obj.�číslo 9180.141 9180.143 9180.144 9180.145 9180.146
Náhradní zorník 9180.056 9180.057 9180.058 9180.059 9180.060
Provedení uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

st. ochrany při sváření�1,7 st. ochrany při sváření 3 st. ochrany při sváření 4 st. ochrany při sváření 5 st. ochrany při sváření 6
Norma EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169
Rám černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC, šedý PC, šedý PC, šedý PC, šedý PC, šedý 

UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR
1,7�W�1�FTK�CE 3�W�1�FTK�CE 4�W�1�FTK�CE 5�W�1�FTK�CE 6�W�1�FTK�CE

Balení 5 5 5 5 5

9180.141

9180.143

9180.144

9180.145

9180.146
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Ochrana při sváření
uvex�9116

 uvex�9116
• Kompaktní bezpečnostní svářecí brýle s�přiléhavou konstrukcí a 

 anatomicky tvarovaným nosníkem
• Boční kryty s integrovaným chráničem obočí pro zvýšenou ochranu
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření

• Speciálně tvarované rámečky poskytují ochranu proti vniknutí částic 
zespodu

• Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: 
víceúrovňový sklon a�čtyři různé délky straniček umožňují přizpůsobit 
brýle každému tvaru obličeje

• Nastavitelné, měkké a�pohodlné koncovky straniček 

uvex�9116
Obj.�číslo 9116.041 9116.043 9116.044 9116.045 9116.046
Provedení uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

st. ochrany při sváření�1,7 st. ochrany při sváření 3 st. ochrany při sváření 4 st. ochrany při sváření 5 st. ochrany při sváření 6
Norma EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169
Rám černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený

W�166�S�CE W�166�S�CE W�166�S�CE W�166�S�CE W�166�S�CE
Zorník PC, šedý PC, šedý PC, šedý PC, šedý PC, šedý 

UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR
1,7�W�1�FTK�CE 3�W�1�FTK�CE 4�W�1�FTK�CE 5�W�1�FTK�CE 6�W�1�FTK�CE

Balení 5 5 5 5 5

9116.041 9116.043

9116.044

9116.045

9116.046
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Ochrana při sváření
uvex�9104 

 uvex�9104
• Kompaktní bezpečnostní svářecí brýle s�přiléhavou konstrukcí a�anato-

micky tvarovaným nosníkem
• Boční kryty a�integrovaný chránič obočí pro zvýšenou ochranu
• Se sklopným a�snadno vyměnitelným filtrem
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření

• Speciálně tvarované rámečky poskytují ochranu proti vniknutí částic 
zespodu

• Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: 
víceúrovňový sklon a�čtyři různé délky straniček umožňují přizpůsobit 
brýle každému tvaru obličeje

• Nastavitelné, měkké a�pohodlné koncovky straniček

uvex�9104
Obj.�číslo 9104.041 9104.043 9104.044 9104.045 9104.046
Provedení uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus

se sklopným a�snadno se sklopným a�snadno se sklopným a�snadno se sklopným a�snadno se sklopným a�snadno
vyměnitelným filtrem vyměnitelným filtrem vyměnitelným filtrem vyměnitelným filtrem vyměnitelným filtrem

Norma EN�166, EN�169, EN�170 EN�166, EN�169, EN�170 EN�166, EN�169, EN�170 EN�166, EN�169, EN�170 EN�166, EN�169, EN�170
Rám černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený

W�166�S�CE W�166�S�CE W�166�S�CE W�166�S�CE W�166�S�CE
Zorník PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400 UV�400 UV�400 UV�400
2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE 2-1,2�W�1�FKN�DIN�CE

Doplňkový zorník PC, šedý, UV�400�+ IR PC, šedý, UV�400�+ IR PC, šedý, UV�400�+ IR PC, šedý, UV�400�+ IR PC, šedý, UV�400�+ IR
1,7�W�1�FTK�CE 3�W�1�FTK�CE 4�W�1�FTK�CE 5�W�1�FTK�CE 6�W�1�FTK�CE
uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur
st. ochrany při sváření�1,7 st. ochrany při sváření 3 st. ochrany při sváření 4 st. ochrany při sváření 5 st. ochrany při sváření 6

Balení 5 5 5 5 5
Náhradní sklopný díl 9104.081 9104.083 9104.084 9104.085 9104.086

9104.041 9104.043

9104.044

9104.045 9104.046
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Ochrana při sváření
 uvex astrospec�2.0

Stupně ochrany při sváření a�doporučené použití dle normy EN�169

Stupeň ochrany Použití Použitý plyn Rychlost toku plynu (l/h)

1,7 pomocníci svářeče, záření při vedlejších pracích – –

3 lehké sváření plamenem – –

4 sváření a�tvrdé pájení acetylén <70

5 sváření a�tvrdé pájení
sváření plamenem

acetylén
kyslík

   70�– 200
900�– 2�000

6 sváření a�tvrdé pájení
sváření plamenem

acetylén
kyslík

   200�– 800
2�000�– 4�000

 uvex astrospec�2.0
• Inovativní vývoj celosvětově nejoblíbenějších ochranných straničkových 

brýlí uvex astrospec
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření
• Panoramatický polykarbonátový zorník s�integrovanou boční ochranou 

zajišťuje optimální ochranu celé oční oblasti

• Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: 
víceúrovňový sklon a�čtyři různé délky straniček umožňují přizpůsobit 
brýle každému tvaru obličeje 

• Systém ventilace uvex s�integrovaným chráničem obočí pro větší po-
hodlí

• Měkký nastavitelný nosník a�měkké protiskluzové koncovky straniček 
(uvex duo component technology) zajišťují pohodlné usazení bez otlaků

• Díky ploché skládací konstrukci lze brýle snadno uložit do náprsní kapsy

uvex astrospec�2.0
Obj.�číslo 9164.141 9164.143 9164.144 9164.145 9164.146
Provedení uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

st. ochrany při sváření�1,7 st. ochrany při sváření 3 st. ochrany při sváření 4 st. ochrany při sváření 5 st. ochrany při sváření 6
Norma EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169
Rám černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC, šedý PC, šedý PC, šedý PC, šedý PC, šedý 

UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR
1,7�W�1�FTKN�CE 3�W�1�FTKN�CE 4�W�1�FTKN�CE 5�W�1�FTKN�CE 6�W�1�FTKN�CE

Balení 5 5 5 5 5

9164.141 9164.143 9164.144

9164.145 9164.146
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Ochrana při sváření
uvex�9161 · uvex super f�OTG

 uvex super f�OTG 
• Svářecí brýle s�kloubovými straničkami pro 

použití přes dioptrické brýle
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu 

proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření
• Neomezené periferní vidění
• Měkké koncovky straniček pro zvýšené 

 pohodlí

 uvex�9161
• Svářecí brýle pro použití přes dioptrické brýle
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření
• Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: 

víceúrovňový sklon a�čtyři různé délky straniček se přizpůsobí každému tvaru obličeje
• Neomezené periferní vidění
• Pohodlné usazení bez otlaků díky měkkým straničkám uvex duoflex

uvex�9161
Obj.�číslo 9161.141 9161.143 9161.144 9161.145 9161.146
Provedení uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

st. ochrany při sváření�1,7 st. ochrany při sváření 3 st. ochrany při sváření 4 st. ochrany při sváření 5 st. ochrany při sváření 6
Norma EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169
Rám černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený černý, zelený

W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE W�166�F�CE
Zorník PC, šedý PC, šedý PC, šedý PC, šedý PC, šedý 

UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR
1,7�W�1�FT�CE 3�W�1�FT�CE 4�W�1�FT�CE 5�W�1�FT�CE 6�W�1�FT�CE

Balení 5 5 5 5 5

uvex super f�OTG
Obj.�číslo 9169.541 9169.543 9169.545
Provedení uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

st. ochrany při sváření�1,7 st. ochrany při sváření 3 st. ochrany při sváření 5
Norma EN�166, EN�169 EN�166, EN�169 EN�166, EN�169
Rám černý, zelený černý, zelený černý, zelený

W�166�FT�CE W�166�FT�CE W�166�FT�CE
Zorník PC, šedý PC, šedý PC, šedý 

UV�400�+ IR UV�400�+ IR UV�400�+ IR
1,7�W�1�FT�KN�CE 3�W�1�FT�KN�CE 5�W�1�FT�KN�CE

Balení 5 5 5

9169.541 9169.543 9169.545

9161.141 9161.143 9161.144

9161.145 9161.146 
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Ochrana při sváření
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

 uvex ultrasonic flip-up 
• Uzavřené ochranné svářecí brýle ve sportov-

ním designu, které lze rovněž nosit přes 
 dioptrické brýle

• Zorníky lze měnit
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu 

proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření
• Vysoká mechanická pevnost (B: 120�m/s)
• Široké panoramatické zorné pole
• Kombinace tvrdých a�měkkých dílů zajišťuje 

účinné těsnění bez otlaků pro pohodlné 
 celodenní nošení

uvex ultrasonic
Obj.�číslo 9302.043 9302.045
Náhradní sklopný díl 9302.083 9302.085
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence

se sklopným a�snadno vyměnitelným filtrem se sklopným a�snadno vyměnitelným filtrem
Norma EN�166, EN�169, EN�170 EN�166, EN�169, EN�170
Rám černý, zelený černý, zelený

W�166�349�B�CE W�166�349�B�CE
Zorník PC, čirý, UV�400 PC, čirý, UV�400

2-1,2�W�1�B9�KN�DIN�CE 2-1,2�W�1�B9�KN�DIN�CE
Doplňkový zorník PC, šedý, UV�400�+ IR PC, šedý, UV�400�+ IR

uvex infradur uvex infradur
3�W�1�CE 5�W�1�CE
st. ochrany při sváření 3 st. ochrany při sváření 5

Balení 4 (uvex ultrasonic flip-up, kompletní souprava) 4 (uvex ultrasonic flip-up, kompletní souprava)
1 (náhradní sklopný díl) 1 (náhradní sklopný díl)

 uvex ultravision 
• Uzavřené ochranné svářecí brýle v�klasickém 

stylu s�neomezeným zorným polem
• Lze nosit přes dioptrické brýle
• Se sklopným a�snadno vyměnitelným filtrem
• Bezchybné rozeznávání barev
• Nová technologie filtru kombinuje ochranu 

proti UV a�IR záření
• Minimální poškození od jisker při sváření
• Vysoká mechanická pevnost polykarbonáto-

vého zorníku (B: 120�m/s)
• Nepřímý systém ventilace pomáhá udržovat 

příjemné klima v oblasti očí 

uvex ultravision
Obj.�číslo 9301.145
Náhradní zorník 9301.185
Provedení uvex infradur plus

st. ochrany při sváření 5
Norma EN�166, EN�169
Rám černý

W�166�3�B�CE
Zorník PC, šedý, UV�400�+ IR

5�W�1�BKN�CE
Balení 1

9302.043

9302.045

9301.145
9301.185
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laservision
Inovativní řešení ochrany proti laseru

LASERVISIONN GmbH & Co. KG
Telefon: +420 494 531 331
E-Mail: info@uuvex.cz · uvex-sa- fety.y..cc. z

Laserové ochranné brýle a�kabinová okna
Na základě fyzikálních vlastností, jako je intenzita záření či zaostření ko-
herence, je laserové záření potenciálně nebezpečné, zejména pro zrak. 
Tato rizika jsou řešena platnými normami (EN�207 a�EN�208) a�bezpeč-
nostními předpisy (OStrV a�TROS Laser) upravujícími ochranu proti 
 laseru, které předepisují používání ochrany zraku proti laseru.
V�oblasti ochranných brýlí proti laserovým technologiím disponujeme 
více než 30letými zkušenostmi. Tyto ochranné brýle, na základě úpravy 
povrchu zorníků nebo speciálních absorpčních zorníků a�plastů, tvoří 
stěžejní bod produktového portfolia společnosti laservision. Zároveň na-
bízíme široký sortiment skleněných a�plastových filtrů v�podobě tabulek 
určených k�montáži do strojů, zástěn či závěsů.

Aktivní ochranné systémy
V�případě automatizovaných provozů laserového zařízení (tj. provozů, 
které nejsou pod nepřetržitým dohledem) vyžaduje evropská norma 
EN�60825-4 pro zařazení do zkušební třídy�T1 dobu životnosti krytu 
30�000�sekund. Výkon a�intenzita záření laseru se však neustále 
zvyšují, proto tuto dobu již nelze zajistit pasivním ochranným systé-
mem, zejména u�materiálů oken.
Systém aktivních kabinových oken laservision řeší tento problém ide-
álním a�jednoduchým způsobem�– zapojením integrovaného snímače 
LaserSpy do bezpečnostního okruhu laserového systému. Jestliže 
laserové záření zasáhne plastové okno výkonem dostačujícím k 
 aktivaci snímače zabudovaného do tabulky, laser se ihned vypne tak, 
aby nedošlo k�průchodu nebezpečného záření skrz okno. Takto je 
zákazníkům nabízen kompletní systém s�certifikací CE třídy�T1 
dle�platné směrnice o�strojních zařízeních, který lze snadno integro-
vat do rámu konstrukce daného stroje. Kombinace s�aktivním systé-
mem kabinových stěn vytváří kompletní, certifikovatelné řešení pro 
průmyslová vysoce výkonná laserová zařízení provozovaná ve vlno-
vém rozsahu od 820 do 1100�nm.

Školení
Ve spolupráci s�uvex academy nabízí společnost laservision modulo-
vý program kurzů v�oblasti laserové bezpečnosti. Tento program 
 zahrnuje nejen povinné roční školení laserové bezpečnosti pro pra-
covníky zabývajíc se laserovou bezpečností, ale také semináře pro 
pokročilé, stáže v�oblasti laserové bezpečnosti a�kurzy zaměřené na 
techniky měření.
Jako spolehlivý poskytovatel laserové ochrany je společnost 
 laservision aktivním partnerem různých národních i�mezinárodních 
výborů pro normalizaci a�ve spolupráci s�domácími a�mezinárodními 
výzkumnými institucemi se podílí na projektech v�oblasti laserové 
bezpečnosti.

Ochrana zastíněním
Alternativně lze laserové záření mechanicky zastínit, a�tímto způsobem 
ochránit potenciálně ohrožené osoby v�provozech využívajících laser. 
Takovouto ochranu proti záření zajišťují například závěsy, zástěny nebo 
i�pevně instalované příčky či izolační stěny. Tyto lze instalovat na praco-
višti nebo mohou být součástí stroje či strojního zařízení. Společnost la-
servision nabízí jak standardní řešení, tak i�řešení zhotovená na základě 
specifických požadavků zákazníka, vždy provedená v�souladu s�platnými 
normami. Vzhledem k�rozmanitosti možných materiálů a�řešení spolu-
pracujeme se zákazníky přímo na pracovišti, abychom společně určili 
nejlepší možné řešení zjištěných rizik spojených s�laserovým zářením.
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Příslušenství
Příslušenství pro čištění uvex

Čistící stanice uvex
• Obsahuje

2x 9971.000
1x 9972.100
1x 9973.100

Čistící tekutina uvex
• 0,5�l�čistící tekutiny
• Vhodná pro všechny druhy zorní-

ků

Plastová pumpička 
• Pro čistící tekutinu 

uvex�9972.100

Čistící ubrousky
• Náhradní balení ubrousků bez 

obsahu silikonu
• Cca. 700�ks
• Antistatické
• Vhodné pro všechny zorníky 

uvex

 Vlhčené ubrousky 
uvex
• 100�ks v�boxu
• Bez obsahu silikonu
• Nejsou antistatické
• Baleno jednotlivě
• Pro všechny zorníky uvex

Čistící tekutina uvex
• Upozornění:

Nepasuje do čistící stanice uvex

 Vlhčené ubrousky uvex
Obj.�číslo 9963.000
Balení 5

• Nástěnný držák pro jednotlivě 
balené vlhčené ubrousky

• Obsahuje montážní příslušenství

Nástěnný držák
Obj.�číslo 9963.001
Balení 1

Čistící tekutina uvex
Obj.�číslo 98972.101
Obsah 500�ml
Balení 5

Čistící stanice uvex
Obj.�číslo 9970.002
Balení 1

Čistící tekutina uvex
Obj.�číslo 9972.100
Obsah 500�ml
Balení 1

Plastová pumpička
Obj.�číslo 9973.100
Balení 1

Čistící ubrousky
Obj.�číslo 9971.000
Balení 1

9973.100

9970.002

9972.101

9963.000

9972.100

9971.000

9963.001
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Příslušenství
Stojan uvex · Hadřík z�mikrovlákna uvex

 Hadřík z�mikrovlákna uvex
• Pro čištění zorníků brýlí

 Stojan uvex
• S�integrovaným zrcadlem
• Pro čtyři ochranné straničkové brýle a�jedny uzavřené brýle se širokým 

zorným polem

Stojan uvex
Obj.�číslo 9957.503
Balení 1

Hadřík z�mikrovlákna uvex
Obj.�číslo 6119.801
Balení 5

9957.503

6119.801
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Příslušenství
Etue na ochranné brýle uvex

 Etue na ochranné brýle uvex
• Etue s�pevnou skořepinou v�mo-

derním designu
• Extrémně robustní konstrukce 

chrání brýle proti nárazu
• Měkké vnitřní polstrování
• Poutko na opasek pro snadné 

nošení
• Praktická karabina
• Navrženo speciálně pro brýle se 

silně zaobleným zorníkem (např. 
uvex i-vo) 

 Etue na ochranné brýle uvex
• Extrémně robustní etue
• Zesílený zip pro větší pevnost
• Poutko na opasek
• Dodatečný prostor na náhradní 

zorníky
• Vhodné pro všechny straničkové 

brýle uvex (kromě 9169) 

 Etue na ochranné brýle uvex
• Etue na uzavřené ochranné brýle 

se zipem a�poutkem na opasek
• Velká a�velmi robustní
• Dodatečný prostor na náhradní 

zorníky
• Vhodná pro straničkové a 

 uzavřené brýle 

Etue na ochranné brýle uvex
Obj.�číslo 9954.600
Balení 5

Etue na ochranné brýle uvex
Obj.�číslo 9954.500
Balení 5

Etue na ochranné brýle uvex
Obj.�číslo 9954.501
Balení 5

9954.600

9954.500

9954.501
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Příslušenství
Etue na ochranné brýle uvex

 Etue na ochranné 
brýle uvex
• Pružná etue z�robustního nylono-

vého materiálu
• Boční zip pro rozšíření prostoru
• Individuálně nastavitelné zapíná-

ní na suchý zip
• Poutko na opasek
• Vhodná pro všechny straničkové 

brýle

 Etue na ochranné 
brýle uvex
• Pružná etue z�robustního nylono-

vého materiálu
• Individuálně nastavitelné zapíná-

ní na suchý zip
• Poutko na opasek
• Pro modely uzavřených brýlí 

uvex�9308 a�uvex�9307

 Ochranný sáček z�mikrovlákna uvex
• Elegantní ochranný sáček z 

 mikrovlákna
• Pro modely straničkových brýlí 

uvex

• Elegantní ochranný sáček z 
 mikrovlákna

• Pro uzavřené ochranné brýle 
a�brýle přes brýle uvex

 uvex SECU Box
• Úložný box pro montáž na stěnu
• Pro straničkové a�uzavřené brýle: 

2�uzavřené brýle nebo 
3�straničkové brýle nebo 
1�uzavřené brýle a�2�straničkové 
brýle 

Etue na ochranné brýle uvex
Obj.�číslo 6118.002
Balení 1

Ochranný sáček z�mikrovlákna uvex
Obj.�číslo 9954.355
Balení 5

Etue na ochranné brýle uvex
Obj.�číslo 9954.650
Balení 5

Ochranný sáček z�mikrovlákna uvex
Obj.�číslo 9954.360
Balení 5

uvex SECU Box
Obj.�číslo 9957.502
Balení 1

6118.002

9954.650

9954.355

9957.502

9954.360
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Příslušenství
Náhlavní pásky a�šňůrky k�brýlím uvex

 Náhlavní pásek k�brýlím uvex
• Vhodný pro všechny ochranné 

brýle uvex (kromě straniček 
 duoflex)

• Zarážka pro individuální nastave-
ní délky pásku

 Náhlavní pásek k�brýlím uvex
• Plně nastavitelný
• Neobsahuje kovy

 Náhlavní pásek k�brýlím uvex pheos
• Pro připojení k�brýlím uvex pheos 

ve standardní i�malé velikosti
• Neobsahuje kovy
• Individuální nastavení délky

viz strana�32, 33

 Šňůrka k�brýlím uvex�i-3
• Šňůrka k�brýlím uvex�i-3 

a�uvex�i-3�s

viz strana�28, 29

Náhlavní pásek k�brýlím uvex
Obj.�číslo 9958.017
Balení 10

Náhlavní pásek k�brýlím uvex
Obj.�číslo 9958.003
Balení 10

Náhlavní pásek k�brýlím uvex pheos
Obj.�číslo 9958.020
Balení 10

Šňůrka k�brýlím uvex�i-3
Obj.�číslo 9958.009
Balení 10

9958.003

9958.017

9958.020

9958.009
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Příslušenství
Šňůrky k�brýlím uvex

 Šňůrka k�brýlím uvex
• Pro modely uvex�9192, 9172, 9160, 9195, 

9196, 9197, 9175, 9174, 9188, 9194
• Neobsahuje kovy
• Individuální nastavení délky

 Šňůrka k�brýlím uvex
• Pro všechny měkké straničky a�koncovky duo 

flex (modely uvex skyper)

 Šňůrka k�brýlím uvex
• Vhodná pro všechny straničkové brýle uvex

Šňůrka k�brýlím uvex
Obj.�číslo 9959.004
Balení 10

Šňůrka k�brýlím uvex
Obj.�číslo 9959.003
Balení 10

Šňůrka k�brýlím uvex
Obj.�číslo 9959.002
Balení 10

9959.003

9959.002

9959.004
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Ochranné brýle
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9104 uvex�9104 Ochranné straničkové brýle�– ochrana  při sváření 5 57 ■ ■

9104 uvex�9104 Náhradní sklopný díl 1 57 ■

9116 uvex�9116 Ochranné straničkové brýle�– ochrana při sváření 5 56 ■

9134 uvex meteor Plastové straničkové brýle 5 40 ■ ■

9137 uvex ceramic Kovové straničkové brýle 5 42 ■

9155 uvex mercury Kovové straničkové brýle 5 43 ■

9159 uvex winner�MT Kovové straničkové brýle 5 43 ■ ■

9160 uvex i-vo Plastové straničkové brýle 5 36 ■ ■

9160 uvex i-vo Náhradní zorníky 5 36 ■ ■

9160 uvex i-vo Ochranné straničkové brýle�– ochrana při sváření 5 54 ■

9161 uvex�9161 Plastové straničkové brýle 5 44 ■ ■

9161 uvex�9161 Ochranné straničkové brýle�– ochrana při sváření 5 59 ■

9164 uvex astrospec�2.0 Plastové straničkové brýle 5 31 ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec�2.0 Ochranné straničkové brýle�– ochrana při sváření 5 58 ■

9168 uvex astrospec   Plastové straničkové brýle 5 31 ■ ■

9169 uvex super�OTG Plastové straničkové brýle 5 44 ■ ■

9169 uvex super f�OTG Plastové straničkové brýle 5 45 ■ ■

9169 uvex super f�OTG Plastové straničkové brýle, UV 525 5 45 ■

9169 uvex super f�OTG�CR Plastové straničkové brýle 5 37/ 45 ■

9169 uvex super f�OTG Ochranné straničkové brýle�– ochrana při sváření 5 59 ■

9172 uvex super�g Plastové straničkové brýle 5 34 ■ ■ ■

9172 uvex super�g Náhradní zorník 5 34 ■

9174 uvex skylite Plastové straničkové brýle 5 41 ■

9175 uvex skyguard�NT Plastové straničkové brýle 5 41 ■ ■

9178 uvex super fit  Plastové straničkové brýle 5 35 ■ ■ ■

9178 uvex super fit�ETC Plastové straničkové brýle 5 35 ■

9178 uvex super fit�CR Plastové straničkové brýle 5 35/37 ■

9178 uvex super fit  Ochranné straničkové brýle�– ochrana při sváření 5 54 ■

9180 uvex futura Plastové straničkové brýle 5 42 ■ ■

9180 uvex futura Náhradní zorníky 5 42 ■ ■

9180 uvex futura Ochranné straničkové brýle�– ochrana při sváření 5 55 ■

9180 uvex futura Náhradní zorníky�– ochrana při sváření 5 55 ■

9182 uvex futura Plastové straničkové brýle 5 42 ■

9182 uvex futura Náhradní zorníky 5 42 ■

9188 uvex cybric Plastové straničkové brýle 5 40 ■ ■ ■

9188 uvex cyberguard Plastové straničkové brýle 5 40 ■

9190 uvex�i-3 / uvex�i-3�s Plastové straničkové brýle 5 28/29 ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex�i-3 Plastové straničkové brýle 1 28 ■ ■

9190 uvex�i-3 Náhradní zorník 5 28 ■

9192 uvex pheos / uvex pheos�s Plastové straničkové brýle 5 32/33 ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos blue / uvex pheos�s blue Plastové straničkové brýle 5 32 ■

9192 uvex pheos guard / uvex pheos�s guard uvex pheos�– provedení s�náhlavním páskem 4 33 ■

9192 uvex pheos / uvex pheos�s Těsnicí rámeček 5 33

9193 uvex sportstyle Plastové straničkové brýle 5 25 ■ ■ ■ ■ ■

9194 uvex i-works Plastové straničkové brýle 5 30 ■ ■

9195 uvex skyper Plastové straničkové brýle 5 38 ■ ■
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9195 uvex skyper Náhradní zorníky 5 38 ■ ■

9196 uvex skyper�s Plastové straničkové brýle 5 39 ■ ■

9197 uvex skyper�sx2 Plastové straničkové brýle 5 39 ■ ■

9197 uvex skyper�sx2 Náhradní zorník 5 39 ■

9197 uvex skybrite�sx2 Plastové straničkové brýle 5 39 ■ ■

9198 uvex pheos�cx2 Plastové straničkové brýle 5 27 ■ ■

9199 uvex x-fit Plastové straničkové brýle 5 23 ■ ■

9231 uvex polavision Plastové straničkové brýle 1 42 ■

9301 uvex ultravision Uzavřené ochranné brýle 1 50 ■ ■ ■ ■

9301 uvex ultravision Náhradní zorníky 1 50 ■ ■

9300 uvex ultravision Odtrhovací fólie 10 50

9301 uvex ultravision faceguard Uzavřené ochranné brýle 1 51 ■

9301 uvex ultravision Kryt úst 1 51 ■ ■

9301 uvex ultravision Ochranné uzavřené brýle�– ochrana při sváření 1 60 ■

9302 uvex ultrasonic Uzavřené ochranné brýle 4 48/49 ■ ■

9302 uvex ultrasonic Náhradní zorníky 4 48/49 ■

9302 uvex ultrasonic�CR Uzavřené ochranné brýle 4 37/49 ■

9302 uvex ultrasonic flip-up Ochranné uzavřené brýle�– ochrana při sváření 4 60 ■ ■

9302 uvex ultrasonic flip-up Náhradní zorníky�– ochrana při sváření 1 60 ■

9305 uvex�9305 Uzavřené ochranné brýle 4 52 ■

9307 uvex carbonvision Uzavřené ochranné brýle 5 52 ■

9308 uvex u-sonic Uzavřené ochranné brýle 1 48 ■ ■ ■

9308 uvex u-sonic Přídavný zorník 5 48 ■

9308 uvex u-sonic Náhradní zorníky 5 48 ■

9309 uvex pheos�cx2�sonic Uzavřené ochranné brýle 4 47 ■

9405 uvex�9405 Uzavřené ochranné brýle 5 52 ■

9400 uvex�9405 Náhradní zorník 1 52 ■

6118 etue na ochranné brýle uvex 5 65

6119 hadřík z�mikrovlákna 5 63

9954 etue na ochranné brýle uvex 5 64

9954 Pouzdro z�mikrovlákna 1 65

9957 Stojan 1 63

9957 SECU box 10 65

9958 Šňůrka k�straničkovým brýlím uvex 10 66

9958 Náhlavní pásek 5 66

9958 uvex pheos / uvex pheos�s Náhlavní pásek 5 66

9958 uvex�i-3 / uvex�i-3�s Náhlavní pásek 10 66

9959 Šňůrka k�straničkovým brýlím uvex 5 67

9963 Vlhčené ubrousky 1 62

9963 Nástěnný držák 1 62

9970 Čistící stanice 1 62

9971 Náhradní čisticí ubrousky 1 62

9972 Čistící tekutina 1 62

9973 Plastová pumpička 1 62
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Doporučené použití
Ideální řešení za každé situace

Mechanická rizika Chemická rizika Optická rizika

Pracovní podmínky Model brýlí Materiál zorníků Tónování zorníků Polakování zorníků

Jemné a�přesné práce straničkové brýle PC čiré uvex supravision�AR (antireflexní)
uvex supravision excellence

Montáž, údržba straničkové brýle PC čiré uvex supravision excellence

Broušení,
úhlové broušení

straničkové brýle,
uzavřené brýle

PC čiré uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Soustružení, frézování straničkové brýle PC čiré uvex supravision excellence

Prašná prostředí uzavřené brýle PC čiré uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Čištění slévárenských forem uzavřené brýle PC čiré uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Lesnictví a�zemědělství straničkové brýle PC čiré
jantarové
šedé 23�%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Laboratoře straničkové brýle,
uzavřené brýle

PC 
CA

čiré uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence

Práce s�kyselinami 
a�galvanickými médii

uzavřené brýle PC
CA

čiré uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Bodové svařování,
pájení
řezání kyslíkem,
sváření plynem, tvrdé pájení
Pomocní svářeči
slévárny
pece

straničkové brýle,
uzavřené brýle

PC svářecí filtr šedý uvex infradur 
uvex infradur plus

Venkovní práce�– oslnění sluncem straničkové brýle PC šedé
hnědé
stříbrná zrcadlovka

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Práce ve vodním prostředí straničkové brýle PC variomatic
polavision

uvex supravision variomatic
uvex polavision

Silné osvětlení, 
oslnění

straničkové brýle PC CBR�65
stříbrná zrcadlovka 53�%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Smíšené osvětlení straničkové brýle PC čiré uvex supravision�AR (antireflexní)

Sterilní pracovní podmínky straničkové brýle
brýle přes brýle

PC čiré uvex supravision�CR

Práce s�ropou a�zemním plynem straničkové brýle
brýle přes brýle
uzavřené brýle

PC čiré uvex supravision plus

Návštěvy závodu straničkové brýle
brýle přes brýle

PC čiré uvex supravision excellence
uvex supravision sapphire
bez polakování
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Inovativní ochrana sluchu. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele.
Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a�prvotřídního pohodlí: Tento inovativní produktový systém je 
dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a�vyznačuje se extrémně nízkou hmotností a�optimálním řízením zvuku. Ušní zátky 
s�náhlavním obloukem se snadno používají, a�díky tomu jsou pro uživatele přijatelnější�– poskytují spolehlivou ochranu slu-
chu v�každé situaci.

Pohodlná ochrana sluchu s�tlumiči hluku
Extrémně lehké ušní zátky s�náhlavním obloukem uvex xact-band jsou ergono-
micky tvarované a�poskytují uživateli maximální pohodlí. Integrovaný blokátor 
 hluku účinně redukuje hluk na pozadí�– například při kontaktu s�oblečením. 
 Výlisky pro palce výrazně usnadňují použití.

uvex xact-band 
Obj. číslo 2125.370
Provedení s�náhlavním obloukem
Norma EN 352-2
SNR 26�dB
Barva černá, bílá
Balení 10

uvex i-gonomics

uvex xact-band
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hmotnost 4,8
Lehký pocit, vyšší přijatelnost
pro uživatele

• Zkušební metoda: vážení
ochrany sluchu

• Výsledek zkoušky:
hmotnost= 4,2g  

4,33

klima 3,3
Čistý zvuk, vyšší srozumitelnost
řeči/signálů  

• Zkušební metoda: zvuk se zesíleným
zbytkovým objemem zvukovodu

• Výsledek zkoušky: hloubka průniku
do zvukovodu= 1,0cm 

tlak 4,9
Pohodlný pocit, dobře sedí 

• Zkušební metoda: tlak
na zvukovod (po 5minutách)

• Výsledek zkoušky:
síla= 0,1N

Relief Index se vypočítá jako průměr tří hodnot 
indexů (HI) tlaku, hmotnosti a�teploty�– 
v�rozsahu od�0 (= špatné) do 5 (= ideální).

Relief-Index

0

30 g

5

3 g

0

3 cm

5

0 cm

0

4  N

5

0 N



120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20 dB

74

Ochrana sluchu
Když jde o�bezpečnost, vyplatí se naslouchat

Ztráta sluchu způsobená hlukem stále patří k�vůbec nejčas-
tějším pracovním rizikům. 
Rozvíjí se bezbolestně, postupuje a�obvykle zůstává nepo-
všimnuta. Je mimořádně závažná právě proto, že je nevrat-
ná. Nebezpečí poškození sluchu a�význam ochrany sluchu si 
lidé často uvědomují příliš pozdě. 

Pouze ti, kteří trpí ztrátou sluchu, skutečně doceňují zásadní 
význam dobrého sluchu a�vědí, že jeho ochrana by měla pat-
řit k�nejvyšším prioritám.

Co je hluk?
Hlasité zvuky, které obsahují hluk, představují riziko pro 
sluch, a�navíc mohou narušovat pozornost a�vysilovat.

Přetrvávající zvuky nízké úrovně, jako je tikot hodin nebo ka-
pání kohoutku, mohou rovněž ovlivnit úroveň soustředěnosti. 

Jaké má hluk důsledky?
Sluch používáme neustále, nikdy si neodpočine a�ani nejde 
„vypnout“. Každý den jsme po celý den vystaveni hluku 
z�mnoha zdrojů, a�proto je náš sluch pod neustálým tlakem.

Na naše uši jsou tak každodenně kladeny nároky, které 
 mohou vést k�nevratné ztrátě sluchu způsobené hlukem. 
Hluk však nepostihuje pouze sluch, ale představuje zátěž 
pro celé tělo. Hluk nás ovlivňuje podvědomě a�může způso-
bit potíže se soustředěním, gastrointestinální onemocnění, 
zvýšený krevní tlak a�zvýšené riziko srdečního infarktu.

Trysková letadla

Kotoučové pily

Vrtačky
Sekačky na trávu

Běžná zábava

Tichá reprodukovaná hudba

Šepot

Práh bolestivosti

Od 85�dB
po dobu 40�hodin týdně
Může dojít k�poškození 
sluchu.

Zaměstnanci musejí použí-
vat ochranu sluchu (němec-
ké zdravotní a�bezpečnostní 
nařízení upravující hluk a 
 vibrace)
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Ochrana sluchu
Když jde o�bezpečnost, vyplatí se naslouchat

Zkoušky a�normy
Všechny produkty ochrany sluchu vyhovují normě CE a�byly ozkoušeny v�souladu 
s�platnými evropskými normami a�aktuální legislativou EU.

Nepřetržité zajišťování kvality prostřednictvím normy ISO�9001/1994. 

Příslušné normy ČSN EN:

• EN�352: část�1 Mušlové chrániče sluchu
• EN�352: část�2 Zátkové chrániče sluchu
• EN�352: část�3 Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

Rozpoznání signálů
Pokud odborný pracovník pro bezpečnost a�ochranu zdraví nebo kvalifikovaný 
externí poskytovatel služeb provede posouzení rizik, výsledek určí, jaký typ 
ochrany sluchu má být poskytnut na konkrétních pracovištích.

Rozdělení je definováno takto: 

S Slyšitelné signály v�železniční výstavbě
V  Slyšitelné signály při jízdě vozidla v�silničním provozu
W  Slyšitelné všeobecné výstražné signály, informační provozní zvuky a 

 komunikace řečí 
E  Slyšitelné signály pro strojvedoucí souprav a�posunovače v�železničním 

 provozu

Směrnice bezpečnosti práce pro hluk a�vibrace

Platnost od 9.�března 2007

Informovanost zaměstnanců

Informace a�proškolení

Všeobecná doporučení ohledně ochrany zdraví na pracovišti

Poskytování ochrany sluchu

Nabídka pracovních zdravotních 
prohlídek Nutnost pracovních zdravotních prohlídek

Používání ochrany sluchu

Označení hlučných provozů

Není přípustné s�použitím ochrany sluchu

Protihluková opatření

Ochrana sluchu

Pracovní zdravotní prohlídky

Další opatření

E1:   velmi vysoká vhodnost, ideální pro 
osoby s�poškozením sluchu

E2: vysoká vhodnost
E3: omezená vhodnost
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Ochrana sluchu
Správná volba je základ

Cíl: hladina hluku�– hodnota SNR
Při výběru vhodné ochrany sluchu je cílem dosáhnout u�uživatele efek-
tivní zbytkové hladiny hluku v�rozmezí 70�dB až 80�dB. 

Pokud je úroveň ochrany příliš vysoká (nadměrná ochrana), může to 
vést k�neschopnosti komunikace a�riziku, že pracovník neuslyší důležité 
zprávy, pokyny či signály.

Příklad: 
hladina hluku 
100�dB –  uvex xact-fit, SNR 26�dB = 74�dB

Jaká úroveň ochrany je nutná? 
Nejprve je nutné změřit hladinu hluku na pracovišti, abychom mohli určit 
nezbytnou úroveň ochrany. Je nutné, aby odborný pracovník pro 
 bezpečnost a�ochranu zdraví nebo kvalifikovaný externí poskytovatel 
 provedl zkoušky pomocí schváleného zkušebního zařízení.

Měří se hladina nepřetržitého hluku, a�je-li třeba, špičková emisní hladina 
hluku�– takto je zaznamenán hlukový profil. 

Poté lze vybrat vhodnou ochranu sluchu pomocí metody SNR. 

SORTIMENT

POUŽITÍ 

HYGIENA 

Jednorázové ochranné ušní 
zátky uvex

Vynikající bezpečnost pro jednorázové 
použití: jednorázové ochranné ušní zátky 
uvex poskytují uživateli vynikající pohodlí 
při dlouhém nošení.

Opakovaně použitelné 
ušní zátky uvex

Snadno dostupné a�jednoduše se čistí: 
opakovaně použitelné ušní zátky uvex 
s�hygienickým boxem jsou spolehlivým 
společníkem pro vaši každodenní práci.

Optimální ochrana sluchu je zaručena jen tehdy, jsou-li jednorázové ochranné ušní zátky uvex používány správně.

Ve špinavém pracovním prostředí mohou na povrchu materiálů snadno ulpívat částice a�způsobit v�uších drobná zranění.

Jednorázovou ochrannou 
ušní zátku krátce srolujte 
mezi prsty.

Rukou přes hlavu uchopte 
ušní boltec a�potáhněte 
nahoru, aby se zvukovod 
narovnal. Takto budou 
 zátky lépe sedět.

Jednorázové ochranné 
ušní zátky uvex po každém 
použití zlikvidujte.

Zasuňte zátku a�přidržte ji 
na svém místě, zatímco se 
roztahuje. Pokud nejsou 
zátky zepředu vidět, jsou 
ve správné poloze.

Opakovaně použitelné 
 zátky do uší uvex uchopte 
za úchyty a�umístěte šňůru 
kolem krku.

Jemným tlakem zasuňte 
ušní zátky uvex do zvuko-
vodu.

Snadné čištění vlhkým 
 čistícím hadříkem uvex. 

Alternativně lze čistit 
 vodou a�jemným mýdlem.

Pokud zátky nepoužíváte, 
osušte je a�uložte do hygie-
nického boxu uvex.

DALŠÍ INFORMACE

Podrobná aplikační videa ukazují, jak správně používat 
 jednorázové ochranné ušní zátky.

Stačí naskenovat vyobrazený QR kód pomocí smartphonu 
nebo tabletu.
Můžete si také přehrát online aplikační videa tímto odkazem: 
uvex-safety.com/plugs

1 12 23
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Ochrana sluchu
Různé situace, různé uši

Každé ucho je jiné
Zvukovody se liší tvarem a�velikostí, a 
 proto je nutné, aby ušní zátky dokázaly 
správně sedět.
Z�tohoto důvodu společnost uvex nabízí 
celou řadu možností ochrany sluchu, kte-
ré jsou vhodné pro různé tvary a�velikosti 
uší.

Ochrana sluchu pro každou situaci 
Existuje mnoho druhů ochrany sluchu uvex, které jsou vhodné pro různé 
 situace, a�pokud pracujete v�provozu s�vysokou hladinou hluku nebo takovým 
provozem procházíte, potřebujete správnou úroveň ochrany.

Je důležité najít správnou rovnováhu mezi potřebou dostatečně chránit sluch 
před nebezpečným hlukem, aniž byste ztratili schopnost slyšet a�komunikovat.

Níže uvedený graf stručně nastiňuje, které ušní zátky uvex mohou být vhodné 
v�závislosti na hladině hluku.
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky

SNR: 26�dB V: 28�dB        S: 23�dB        N: 19�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 24�dB V: 26�dB        S: 20�dB        N: 18�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

S�aplikací uvex Decibel najdete vždy vhodnou 
ochranu sluchu. Nyní dostupná bezplatně ke 
 stažení v�iTunes Store. 

 uvex xact-fit
• Jednorázové ušní zátky jsou jedinečně tvarované tak, aby odpovídaly anatomii zvukovodu
• Kónický tvar, díky němuž zátky přirozeně sedí bez nadměrného tlaku�– maximální úroveň pohodlí 

a�ochrany
• Držáky zátek vlevo a�vpravo, díky nimž se zátky snáze nasazují a�vždy přesně sedí
• Náhradní ušní zátky lze vydávat pomocí standardního nástěnného dávkovače uvex
• Neprodyšná PU pěna snižuje možnost kontaminace
• Nastavitelnou šňůrku na krk lze upravit dle požadavků uživatele, a�tím zvýšit bezpečnost

 uvex hi-com
• Nízký útlum s�plochou charakteristikou, který umožňuje vynikající vnímání řeči a�zvuku
• Dostupné ve dvou barevných provedeních
• Velký povrch zajišťuje měkčí akustiku a�pohlcuje zvuky ve vnitřním uchu, které mohou být patrné 

při použití ochrany sluchu v�tišším prostředí

uvex xact-fit Náhradní ušní zátky uvex xact-fit
Obj. číslo 2124.001 2112.124 2124.002
Provedení s�opakovaně použitelným úchytem s�opakovaně použitelným úchytem náhradní ušní zátky
Norma EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W
SNR 26�dB 26�dB
Barva limetková limetková limetková
Velikost M M M
Balení 50�párů, maloobch. mini box, 1�pár se šňůrkou a 250�párů, 

baleno po párech v�mini boxu úchytem, 2�páry náhradních zátek 5�párů v�mini boxu

uvex hi-com
Obj. číslo 2112.100 2112.101 2112.120 2112.106
Provedení bez šňůrky se šňůrkou bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W
SNR 24�dB 24�dB 24�dB 24�dB
Barva limetková limetková limetková béžová
Velikost M M M M
Balení 200�párů, 100�párů, maloobch. mini box, 6�párů 200�párů, 

baleno v�párech baleno v�párech baleno v�párech

2124.002

2124.001
2112.124

2112.101

2112.100
2112.120

2112.106
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky

SNR: 33�dB V: 33�dB        S: 30�dB        N: 29�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR: 37�dB V: 36�dB        S: 34�dB        N: 34�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 36�dB V: 34�dB        S: 33�dB        N: 32�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 32,7 34,8 36,8 38,9 36,9 36,2 44,0 41,5
SD dB 4,6 4,4 5,6 5,2 4,7 3,7 4,0 5,0
APV dB 28,1 30,4 31,2 33,7 32,2 32,5 40,0 36,5

 uvex com4-fit
• Jednorázové ušní zátky s�kompaktním, ergonomickým designem
• Ideální pro úzké či menší zvukovody
• Vhodné pro použití v�prostředí s�vysokou hladinou hluku
• Patentovaná technologie x-grip snižuje tlak na zvukovod a�pomáhá při snadném a�hygienickém 

vyjímání 
• Zvýšené pohodlí i�při delším používání

 uvex x-fit
• Kónický tvar, díky němuž zátky přirozeně sedí bez nadměrného tlaku�– maximální úroveň pohodlí 

a�ochrany
• Vhodné pro použití v�prostředí s�vysokou hladinou hluku
• Patentovaná technologie x-grip snižuje tlak na zvukovod a�pomáhá při snadném a�hygienickém 

vyjímání 

 uvex xtra-fit
• Jednorázové ušní zátky ideální pro větší zvukovod
• Přizpůsobí se tvaru a�velikosti zvukovodu, dokonale sedí a�poskytují optimální ochranu
• Velmi měkké a�pohodlné při použití

uvex com4-fit
Obj. číslo 2112.004 2112.012 2112.121
Provedení bez šňůrky se šňůrkou bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 33�dB 33�dB 33�dB
Barva světle oranžová světle oranžová světle oranžová
Velikost S S S
Balení 200�párů, baleno v�párech 100�párů, baleno v�párech maloobch. mini box, 6�párů

uvex x-fit
Obj. číslo 2112.001 2112.010 2112.123
Provedení bez šňůrky se šňůrkou bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 

dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 37�dB 37�dB 37�dB
Barva limetková limetková limetková
Velikost M M M
Balení 200�párů, baleno v�párech 100�párů, baleno v�párech maloobch. mini box, 6�párů

uvex xtra-fit
Obj. číslo 2112.060 2112.122
Provedení bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 36�dB 36�dB
Barva oranžová oranžová
Velikost L L
Balení 200�párů, baleno v�párech maloobch. mini box, 6�párů

2112.001
2112.123

2112.010

2112.004
2112.121

2112.012

2112.060
2112.122
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky · Dávkovač ušních zátek · Náhradní balení

Dávkovač uvex „one2click“
• Snadno použitelný a�robustní nástěnný 

 dávkovač
• Ušní zátka spadne do ruky na jedno kliknutí
• Sběrná miska zabraňuje vypadnutí ušní zátky 

na zem
• Vhodné pro všechny jednorázové ušní zátky 

uvex
• Průhledné provedení umožňuje snadné 

 sledování a�doplňování

 

Nástěnný dávkovač 
•  Nástěnný dávkovač z�plexiskla, vhodný pro 

zátky uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011), 
uvex com4-fit (2112.004, 2112.012), uvex one-
-fit (2112.045), uvex xtra-fit (2112.060), uvex 
hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106, 2112.114).

Dávkovač uvex „one2click“�– náhradní balení 

Dávkovač uvex „one2click“
Obj. číslo 2112.000
Barva průhledná, šedá, nebesky modrá
Balení 1�ks

Ušní zátky nejsou součástí.

uvex x-fit uvex com4-fit uvex xact-fit
Obj. číslo 2112.022 2112.023 2124.003
Provedení bez šňůrky bez šňůrky náhradní ušní zátky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, V, W, E dodatečný požadavek: S, V, W, E dodatečný požadavek: W
SNR 37�dB (viz strana�79) 33�dB (viz strana�79) 26�dB (viz strana�78)
Barva limetková světle oranžová limetková
Velikost M S M
Balení náhradní balení, 300�párů, volně náhradní balení, 300�párů, volně náhradní balení, 400�párů, volně

uvex hi-com uvex hi-com uvex xtra-fit
Obj. číslo 2112.118 2112.119 2112.061
Provedení bez šňůrky bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: S, V, W, E
SNR 24�dB (viz strana�78) 24�dB (viz strana�78) 36�dB (viz strana�79)
Barva limetková béžová oranžová
Velikost M M L
Balení náhradní balení, 300�párů, volně náhradní balení, 300�párů, volně náhradní balení, 250�párů, volně

Nástěnný dávkovač
Obj. číslo 2134.000
Barva průhledná
Balení 1�ks

Box na ušní zátky není součástí.

Box na ušní zátky uvex 
• Box určený k�hygienickému uložení ušních 

zátek
• Kompaktní provedení odolné vůči nečistotám

Box na ušní zátky uvex
Obj. číslo 2111.404
Provedení dodáváno samostatně,

ušní zátky nejsou součástí
Barva modrá, průhledná
Balení 50�ks

2111.404

2134.000
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Ochrana sluchu
Opakovaně použitelné ušní zátky

SNR: 23�dB V: 24�dB        S: 20�dB        N: 17�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

SNR: 30�dB V: 31�dB        S: 27�dB        N: 26�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 33,8 29,2 32,7 30,0 36,0 34,3 41,0
SD dB 5,1 4,6 4,9 5,0 4,0 3,6 4,4
APV dB 28,7 24,5 27,8 25,0 32,0 30,6 36,6

SNR: 27�dB V: 27�dB        S: 24�dB        N: 22�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

 uvex whisper
• Ušní zátky se šňůrkou, které se snadno čistí
• Hladký, nečistoty odpuzující povrch lze snadno čistit mýdlem a�vodou
• Hygienické uložení ušních zátek v�hygienickém boxu
• Díky šňůrce jsou ušní zátky vždy po ruce�– v�méně hlučném prostředí je 

lze pohodlně nosit kolem krku
 

 uvex whisper +
• Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou, které se snadno čistí
• Hladký, nečistoty odpuzující povrch lze snadno čistit mýdlem a�vodou
• Hygienické uložení ušních zátek v�hygienickém boxu
• Díky šňůrce jsou ušní zátky vždy po ruce�– v�méně hlučném prostředí je 

lze pohodlně nosit kolem krku

 uvex whisper supreme
• Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou, které se snadno čistí
• Hladký, nečistoty odpuzující povrch lze snadno čistit mýdlem a�vodou
• Hygienické uložení ušních zátek v�hygienickém boxu
• Díky šňůrce jsou ušní zátky vždy po ruce�– v�méně hlučném prostředí je 

lze pohodlně nosit kolem krku

uvex whisper
Obj. číslo 2111.201 2111.237
Provedení se šňůrkou se šňůrkou, v�boxu na ušní zátky
Norma EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, W dodatečný požadavek: S, W
SNR 23�dB 23�dB
Barva oranžová oranžová
Velikost M M
Balení 50�párů 50�párů

uvex whisper +
Obj. číslo 2111.212 2111.238
Provedení se šňůrkou se šňůrkou, v�boxu na ušní zátky
Norma EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 27�dB 27�dB
Barva limetková limetková
Velikost M M
Balení 50�párů 50�párů

uvex whisper supreme
Obj. číslo 2111.235
Provedení se šňůrkou, v�boxu na ušní zátky
Norma EN 352-2

dodatečný požadavek: W
SNR 30�dB
Barva žlutá
Velikost L
Balení 50�párů

2111.201

2111.237

2111.212
2111.238

2111.235
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 uvex hi-com detec
• Šňůrka obsahuje kovový prášek, který 

umožňuje plnou detekovatelnost i�při je-
jím roztrhání, modré provedení je snad-
no rozpoznatelné

• Oválné zátky odpovídají tvaru vnějšího 
ucha a�pohodlně sedí bez pocitu tlaku

• Nízký útlum s�plochou charakteristikou, 
který umožňuje vynikající vnímání řeči 
a�zvuku

• Velký povrch zajišťuje měkčí akustiku 
a�pohlcuje zvuky ve vnitřním uchu, které 
mohou být patrné při použití ochrany 
sluchu v�tišším prostředí

 uvex whisper+ detec
• Opakovaně použitelné a�detekovatelné 

tvarované ušní zátky
• Modrá barva s�kovovými prvky umožňu-

je snadnou detekci ve výrobě
• Kónicky tvarované hladké lamely odpo-

vídají přirozenému tvaru zvukovodu, 
jsou příjemné při kontaktu s�pokožkou, 
snižují tlak při dlouhodobém používání 
a�pohodlně a�spolehlivě chrání před 
vnějším hlukem

• Útlum s�plochou charakteristikou umož-
ňuje vynikající vnímání řeči

• Součástí dodávky je hygienický box pro 
uložení

• Lze omýt mýdlem a�vodou a�uložit pro opa-
kované použití

 uvex x-fit detec
• Jednorázové ušní zátky, modré provedení, 

s�kovovými prvky zajišťujícími snadnou 
 detekci

• Vhodné pro použití v�prostředí s�vysokou 
hladinou hluku

• Kónický tvar odpovídá anatomii zvukovo-
du a�zajišťuje pohodlné a�spolehlivé noše-
ní

• Patentovaná technologie x-grip snižuje 
tlak na zvukovod a�pomáhá při snadném 
a�hygienickém vyjímání 

• Neprodyšná PU pěna snižuje možnost 
kontaminace

 uvex xact-fit detec
• Jednorázové zátky s�integrovanými kovo-

vými prvky, díky nimž jsou obě zátky 
i�šňůrka detekovatelné

• Kónický tvar, díky němuž zátky přirozeně 
sedí bez nadměrného tlaku�– maximální 
úroveň pohodlí a�ochrany

• Držáky zátek vlevo a�vpravo, díky nimž se 
zátky snáze nasazují a�vždy přesně sedí

• Nastavitelnou šňůrku na krk lze upravit dle 
požadavků uživatele

• Neprodyšná PU pěna snižuje možnost 
kontaminace a�zvyšuje hygienu

• Náhradní zátky prodlužují životnost 
 produktu 

 

Ochrana sluchu
Detekovatelné ušní zátky

SNR: 26�dB V: 28�dB        S: 23�dB        N: 19�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 37�dB V: 36�dB        S: 34�dB        N: 34�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 27�dB V: 27�dB        S: 24�dB        N: 22�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

SNR: 24�dB V: 26�dB        S: 20�dB        N: 18�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

uvex xact-fit detec
Obj. číslo 2124.011 2124.012 2124.013
Provedení s�opakovaně náhradní ušní zátky, náhradní ušní zátky, 

použitelným úchytem, detekovatelné detekovatelné
detekovatelné

Norma EN 352-2
další
požadavek: W

SNR 26�dB
Barva modrá modrá modrá
Velikost M M M
Balení 50�párů, v�párech 250�párů, 5�párů baleno náhradní balení,

v�mini boxu po párech v�mini boxu 400�párů, volné

uvex x-fit detec
Obj. číslo 2112.011
Provedení se šňůrkou
Norma EN 352-2   

dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 37�dB
Barva modrá
Velikost M
Balení 100�párů, baleno v�párech

uvex whisper+ detec
Obj. číslo 2111.239
Provedení se šňůrkou, v�boxu na ušní zátky, detekovatelné
Norma EN 352-2   

dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 27�dB
Barva modrá
Velikost M
Balení 50�párů

uvex hi-com detec
Obj. číslo 2112.114
Provedení se šňůrkou, detekovatelné
Norma EN 352-2   

dodatečný požadavek: W
SNR 24�dB
Barva modrá
Velikost M
Balení 100�párů, baleno v�párech

2124.011

2124.012
2124.013

2112.011

2111.239

2112.114
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Ochrana sluchu
Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem

SNR: 24�dB V: 27�dB        S: 19�dB        N: 18�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 23,7 22,0 21,6 19,0 23,8 31,9 39,6 39,6
SD dB 4,0 2,9 4,7 4,3 3,6 4,0 2,7 3,7
APV dB 19,7 19,1 16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

SNR: 23�dB V: 26�dB        S: 18�dB        N: 17�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4
SD dB 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3
APV dB 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

SNR: 26�dB V: 29�dB        S: 22�dB        N: 21�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21,5 23,3 24,7 25,3 27,1 33,0 37,3 38,5
SD dB 3,6 3,6 4,7 6,0 5,5 2,7 4,3 4,9
APV dB 17,9 19,7 20,0 19,3 21,5 30,3 33,0 33,6

 uvex x-cap
• Ergonomicky tvarovaná ochrana sluchu s�náhlavním obloukem, opti-

mální umístění před bradou
• Ergonomicky tvarované ušní zátky poskytují uživateli vysokou úroveň 

pohodlí

 uvex x-fold
• Ergonomicky tvarovaná ochrana sluchu s�náhlavním obloukem pro op-

timální umístění před bradou, které eliminuje přenos hluku při kontaktu
• Ergonomicky tvarované náhradní ušní zátky poskytují uživateli optimál-

ní pohodlí
• Ochrana sluchu se skládacím náhlavním obloukem zajišťuje snadné 

uložení

 uvex xact-band
• Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem 
• Náhradní ušní zátky lze vydávat pomocí standardního nástěnného dáv-

kovače uvex
• Ergonomicky tvarované zátky dokonale sedí
• Výlisky na palec na stopkách zajišťují rychlé a�snadné nasazení
• Integrované blokátory hluku snižují přenos hluku náhlavním obloukem
• Extrémně nízká hmotnost�– pouhé 4�gramy

uvex x-cap
Obj. číslo 2125.361 2125.351
Provedení s�náhlavním obloukem náhradní ušní zátky
Norma EN 352-2 

dodatečný požadavek: W, E3
SNR 24�dB
Barva šedá, nebesky modrá, limetková nebesky modrá, limetková
Balení 15�ks v�kartonu 60�párů, po 5�párech v�uzavíratelném PE sáčku

uvex x-fold
Obj. číslo 2125.344 2125.351
Provedení se skládacím náhlavním náhradní ušní zátky

obloukem
Norma EN 352-2 
SNR 23�dB
Barva šedá, nebesky modrá, nebesky modrá, limetková

limetková
Balení 5�ks v�kartonu 60�párů, po 5�párech v�uzavíratelném PE sáčku

uvex xact-band
Obj. číslo 2125.362 2124.002 2124.003
Provedení s�náhlavním obloukem náhradní ušní zátky náhradní ušní zátky
Norma EN 352-2 
SNR 26�dB
Barva šedá, nebesky modrá, limetková limetková

limetková
Balení 10�ks 250�párů, 5�párů baleno 400�párů, volně

po párech v�mini boxu v�náhradním balení

2125.361

2125.344

2125.362
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Řada uvex K-Series
Vysoká ochrana a�perfektní design

Vlastnosti mušlových chráničů nové řady 
uvex K-Series poskytují uživatelům vhodnou 
ochranu a�bezkonkurenční pohodlí.

Nízká hmotnost
Znatelně zvyšuje pohodlí 
 uživatele.

Barevné rozlišení
Barevné rozlišení jako u�semaforu 
 pomáhá při výběru správné ochrany 
sluchu.

Polstrované náhlavní oblouky
Zajišťují optimální pohodlí uživatele.

Měkké polstrování náušníků
Skvěle se přizpůsobí tvaru 
 obličeje uživatele.

Široká škála ochrany sluchu:
Vhodné pro nejrůznější hlučná 
prostředí.
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Ochrana sluchu
K-Series · Vlastnosti

 

Nastavení délky
Snadno nastavitelné�– dokonale sedí a 
 poskytuje optimální ochranu. 

Polstrovaný náhlavní oblouk
Polstrovaný náhlavní oblouk zajišťuje optimální 
pohodlí i�při dlouhodobém nošení. 

Paměťová pěna
Náušníky z�mimořádně měkké paměťové pěny 
zaručují uživateli pohodlí i�při dlouhodobém 
 nošení.

Extrémně nízká hmotnost
Velmi nízká hmotnost zajišťuje pohodlí i�při 
dlouhodobém nošení.

Certifikace
Certifikováno v�souladu s�normou EN�352-1, 
Australskou normou AS/NZS a�ANSI.

Náhradní podložky a�kroužky
Vyměnitelné polstrování zajišťuje trvalé pohodlí 
a�hygienu při používání.

Pohlcovače potu 
Samolepicí kroužky zajišťují maximální pohodlí 
dokonce i�při vyšších teplotách. 

Nastavení délky
Snadno nastavitelné�– díky individuálnímu 
 přizpůsobení dokonale sedí a�poskytuje 
 optimální ochranu. 

Optimálně sedí
Nastavitelný náhlavní oblouk umožňuje individu-
ální přizpůsobení a�ochranu a�dokonale sedí.

360° otáčení
Otáčení mušlí v�rozsahu 360° umožňuje celou 
řadu poloh. Mušlové chrániče s�náhlavním ob-
loukem lze nosit pod bradou nebo kolem krku.

Dielektrické
Mušlové chrániče sluchu bez obsahu kovu jsou 
vhodné pro pracoviště s�elektrickým napětím.

Nastavení délky
Snadno nastavitelné�– díky individuálnímu 
 přizpůsobení dokonale sedí a�poskytuje 
 optimální ochranu.

„Klidová“ pozice
Mušlové chrániče lze otáčet o�360°, což 
 usnadňuje manipulaci z/do pohotovostní a 
„parkovací“ pozice na přilbě. 

Kombinace s�ochranným štítem a�přilbou
Mušlové chrániče uvex lze kombinovat 
s�ochrannými přilbami a�štíty uvex k�zajištění 
úplné a�univerzální ochrany hlavy.

Řada uvex K-Series

Příslušenství

uvex K200

uvex K1H · uvex K2H
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 uvex K2
• Mušlové chrániče s�nastavitelnou 

délkou
• Lehké, malá velikost mušlí
• Díky snadnému nastavení doko-

nale sedí
• Polstrovaný náhlavní oblouk za-

jišťuje uživateli optimální pohodlí
•  Měkké dosedací polštářky z 

 paměťové pěny zaručují uživateli 
pohodlí, zejména při dlouhodo-
bém nošení

 uvex�K2 skládací
• Mušlové chrániče se skládacím 

náhlavním obloukem
• Lehké, malá velikost mušlí
• Měkké dosedací polštářky z 

 paměťové pěny zaručují uživateli 
pohodlí i�při dlouhodobém nošení

• Provedení hi-vis zlepšuje viditel-
nost uživatele

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče

SNR: 28�dB V: 35�dB        S: 24�dB        N: 17�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,6 16,3 25,4 34,5 37,7 39,9 41,7
SD dB 3,9 3,1 2,8 3,2 3,2 3,5 3,6
APV dB 13,7 13,2 22,6 31,3 34,4 36,4 38,1

SNR: 32�dB V: 37�dB        S: 29�dB        N: 21�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21,0 20,7 29,8 38,6 39,0 43,8 42,8
SD dB 4,5 3,1 2,8 2,7 3,2 4,3 4,0
APV dB 16,5 17,7 27,0 35,8 35,8 39,4 38,7

SNR: 31�dB V: 35�dB        S: 29�dB        N: 21�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,2 20,5 30,5 39,5 35,3 36,3 39,7
SD dB 2,4 2,0 1,8 2,3 1,4 2,7 2,7
APV dB 13,8 18,5 28,6 37,2 33,9 33,6 37,1

 uvex K1
• Mušlové chrániče s�nastavitelnou 

délkou
• Lehké, malá velikost mušlí
• Díky snadnému nastavení 

 dokonale sedí
•  Měkký povrch a�polstrovaný 

 náhlavní oblouk zajišťují uživateli 
optimální pohodlí

uvex K2
Obj. číslo 2600.002
Provedení s�nastavitelnou délkou
Norma EN 352-1
SNR 32�dB
Barva černá, žlutá
Balení 1�ks

uvex�K2 skládací
Obj. číslo 2600.012
Provedení se skládacím náhlavním

obloukem
Norma EN 352-1
SNR 32�dB
Barva neonová limetková
Balení 1�ks

uvex K1
Obj. číslo 2600.001
Provedení s�nastavitelnou délkou
Norma EN 352-1
SNR 28�dB
Barva černá, zelená
Balení 1�ks

2600.001

2600.002

2600.012
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 uvex K3
• Mušlové chrániče s�nastavitelnou 

délkou
• Lehké, malá velikost mušlí
• Vyšší úroveň ochrany v�pásmu 

vyšších frekvencí 
• Díky snadnému nastavení doko-

nale sedí
• Polstrovaný náhlavní oblouk za-

jišťuje uživateli optimální pohodlí
•  Měkké dosedací polštářky z 

 paměťové pěny zaručují uživateli 
pohodlí i�při dlouhodobém nošení

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče

SNR: 33�dB V: 36�dB        S: 30�dB        N: 22�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 19,2 21,7 32,4 39,4 37,3 39,1 40,7
SD dB 2,7 2,2 3,0 3,3 3,0 3,1 3,8
APV dB 16,5 19,5 29,4 36,1 34,3 36,0 36,9

uvex K3
Obj. číslo 2600.003
Provedení s�nastavitelnou délkou
Norma EN 352-1
SNR 33�dB
Barva černá, červená
Balení 1�ks

 uvex K4
• Optimální ochrana v�extrémně 

hlučném prostředí
• Snadné nastavení délky a opti-

malizované polstrování náhlavní-
ho oblouku zajišťují uživateli 
 výjimečné pohodlí

• Provedení hi-viz zlepšuje viditel-
nost uživatele

• Měkké dosedací polštářky z 
 paměťové pěny zaručují uživateli 
pohodlí i�při dlouhodobém nošení

SNR: 35�dB V: 38�dB        S: 33�dB        N: 24�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 20,2 24,6 35,5 41,5 38,4 42,1 45,0
SD dB 3,0 1,8 2,6 2,3 2,7 3,5 2,8
APV dB 17,2 22,8 32,9 39,2 35,7 38,6 42,2

uvex K4
Obj. číslo 2600.004
Provedení s�nastavitelnou délkou
Norma EN 352-1
SNR 35�dB
Barva neonová limetková
Balení 1�ks

2600.003

2600.004
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče v�provedení hi-viz

 uvex K200
• Dielektrické mušlové chrániče 

s�nastavitelnou délkou
• Vhodné pro pracoviště s�elektric-

kým napětím
• Nastavitelný náhlavní oblouk do-

konale sedí a�poskytuje optimální 
ochranu

• Snadno nastavitelné�– díky indivi-
duálnímu přizpůsobení dokonale 
sedí

• Otáčení mušlí v�rozsahu 360° 
umožňuje celou řadu poloh

SNR: 28�dB V: 33�dB        S: 25�dB        N: 18�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,4 18,4 25,7 33,0 35,9 39,4 41,9
SD dB 3,4 3,7 2,8 3,5 3,7 4,4 4,1
APV dB 13,0 14,6 23,0 29,5 32,2 35,0 37,8

uvex K200
Obj. číslo 2600.200
Provedení s�360° nastavením

náhlavního oblouku
Norma EN 352-1
SNR 28�dB
Barva černá, okrová
Balení 1�ks

 uvex K Junior
• Dětské mušlové chrániče s 

 kratším náhlavním obloukem
• Vhodné pro šířku hlavy do 

145�mm, což odpovídá velikosti 
S/M

•  Polstrovaný náhlavní oblouk 
a�měkké dosedací polštářky 
 zajišťují  uživateli optimální 
 pohodlí

2

SNR: 29�dB V: 34�dB        S: 29�dB        N: 21�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 15,9 17,0 27,2 37,0 34,5 39,9 39,1
SD dB 3,6 2,4 2,7 3,3 3,3 3,1 3,6
APV dB 12,3 14,6 24,5 34,0 31,2 36,8 35,6

uvex K Junior
Obj. číslo 2600.000
Provedení s�kratším náhlavním obloukem
Norma EN 352-1
SNR 29�dB
Barva žlutá
Balení 1�ks

2600.000

2600.200
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu

SNR: 27�dB V: 32�dB        S: 24�dB        N: 17�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 15,0 15,3 23,5 31,8 34,3 37,3 38,4
SD dB 2,8 2,0 2,3 3,0 2,7 3,5 3,3
APV dB 12,2 13,2 21,2 28,8 31,6 33,7 35,0

SNR: 30�dB V: 35�dB        S: 27�dB        N: 20�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,9 19,3 27,1 34,6 36,5 39,5 40,1
SD dB 2,8 2,4 3,0 3,1 2,8 2,7 3,5
APV dB 15,1 16,8 24,1 31,4 33,7 36,8 36,6

 uvex K1H
• Mušlové chrániče jsou ideální pro kombinaci s�přilbou a�štítem
• Kompatibilní s�těmito produkty:

průmyslové ochranné přilby uvex: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, 
uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, 
uvex super boss (strana�103 až�109), 
obličejový štít uvex�9790 (strana�112)

• Není kompatibilní s�přilbovým systémem uvex pheos
• Díky snadnému nastavení délky dokonale sedí na přilbě
• Měkké dosedací polštářky se přizpůsobují povrchu a�tvaru hlavy a 

 zajišťují optimální pohodlí uživatele
• „Klidová“ a pohotovostní pozice díky otáčení o�360°

 uvex K2H
• Mušlové chrániče jsou ideální pro kombinaci s�přilbou a�štítem
• Kompatibilní s�těmito produkty:

průmyslové ochranné přilby uvex: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, 
uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, 
uvex super boss (strana�103 až�109),
obličejový štít uvex�9790 (strana�112)

• Není kompatibilní s�přilbovým systémem uvex pheos
• Díky snadnému nastavení délky dokonale sedí na přilbě
• Dosedací polštářky z�mimořádně měkké paměťové pěny zaručují uživa-

teli pohodlí i�při dlouhodobém nošení
• „Klidová“ a pohotovostní pozice díky otáčení o�360°

uvex K1H
Obj. číslo 2600.201
Provedení mušlové chrániče na přilbu
Norma EN 352-3
SNR 27�dB
Barva černá, zelená
Balení 1�souprava

uvex K2H
Obj. číslo 2600.202
Provedení mušlové chrániče na přilbu
Norma EN 352-3
SNR 30�dB
Barva černá, žlutá
Balení 1�souprava

2600.201

2600.202



90

Ochrana sluchu
Systém přileb uvex pheos

Dokonale se přizpůsobí vašim požadavkům�– 
 díky flexibilnímu modulárnímu systému.

Každý detail nového systému přileb uvex pheos je  pečlivě 
promyšlen tak, aby výsledné řešení zajistilo pokročilou 
ochranu hlavy. Magnetický systém upevnění umožňuje 

snadné připojení štítu a�mušlových chráničů, zatímco 
 ergonomický systém spojů poskytuje uživateli mimořádné 
pohodlí při dlouhém používání. 

Systém upevnění jedním kliknutím
Jedinečný magnetický systém upevnění umožňuje snadné 
připojení částí�– mušlové chrániče lze připevnit nebo ode-
brat, aniž by bylo nutné sundat přilbu.

Mimořádně měkké mušlové chrániče
Dosedací polštářky z�mimořádně měkké paměťové pěny za-
ručují  uživateli pohodlí i�při dlouhodobém nošení. Magnetický systém 

upevnění pro štít 
a�mušlové chrániče
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče uvex pheos

 uvex pheos K2H
• Ruční připojení k�přilbě umožňuje kombinaci se systémem přileb uvex 

pheos
• Kompatibilní se štítem uvex pheos�9906 (obj. číslo 9906.002)
• Dosedací polštářky z�mimořádně měkké paměťové pěny zaručují uživa-

teli pohodlí i�při dlouhodobém nošení
• „Klidová“ a pohotovostní pozice díky otáčení o�360°

 uvex pheos K2H magnet
• Magnetické připojení k�přilbě umožňuje kombinaci se systémem přileb 

uvex pheos
• Kompatibilní se štítem uvex pheos�9906 (obj. číslo: 9906.003)
• Dosedací polštářky z�mimořádně měkké paměťové pěny zaručují uživa-

teli pohodlí i�při dlouhodobém nošení
• „Klidová“ a pohotovostní pozice díky otáčení o�360°
• Rovněž dostupné: adaptér pro mušlové chrániče umožňující použití 

přilbových mušlových chráničů bez štítu uvex pheos, obj. číslo 
9790.078 (viz strana�111)

SNR: 29�dB              V: 33�dB        S: 26�dB        N: 19�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,0 17,9 25,7 34,3 35,0 35,1 37,1
SD dB 2,7 2,0 2,8 2,8 2,2 2,9 2,8
APV dB 13,3 15,9 22,9 31,6 32,8 32,2 34,2

SNR: 27�dB              V: 31�dB        S: 24�dB        N: 18�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,3 17,4 24,2 31,9 32,6 36,3 35,1
SD dB 3,1 3,2 2,4 2,4 3,2 3,3 3,7
APV dB 13,2 14,2 21,7 29,5 29,4 32,9 31,4

Kompatibilita
Možné kombinace s�přilbami/štíty:

Obličejový štít uvex 
pheos�9906.002 (strana�110)

Obličejový štít uvex 
pheos�9906.003
(strana�110)

Ochranná přilba uvex pheos B-S-WR (strana�104) 
a�uvex pheos alpine (strana�106) ve všech 
 dostupných barvách

Ochranná přilba uvex pheos B-S-WR (strana�104) 
a�uvex pheos alpine (strana�106) ve všech dostup-
ných barvách

uvex pheos K2H 
2600.204

uvex pheos K2H magnet 
2600.205

Není kompatibilní se štíty 
uvex pheos SLB�1 a�SLB�2!

uvex pheos K2H
Obj. číslo 2600.204
Provedení mušlové chrániče na přilbu pro systém přileb uvex pheos
Norma EN 352-3
SNR 29�dB
Barva černá, žlutá
Balení 1�souprava

uvex pheos K2H magnet
Obj. číslo 2600.205
Provedení mušlové chrániče na přilbu pro systém přileb uvex pheos
Norma EN 352-3
SNR 27�dB
Barva černá, žlutá
Balení 1�souprava

2600.204
2600.205



92

Ochrana sluchu
Příslušenství

 uvex K-Series · hygienické sety

 Komfortní pohlcovače potu uvex K-Series

Hygienické sety uvex K-Series Hygienický set uvex K-Series
standard premium

Obj. číslo 2599.971 2599.972
Provedení příslušenství pro uvex K1, příslušenství pro uvex K2, uvex K2H,

uvex K200, uvex K1H, uvex K junior uvex pheos K2H, uvex pheos K2H magnet,
uvex K3, uvex K4

Balení 1�souprava 1�souprava

 Komfortní pohlcovače potu uvex K-Series
Obj. číslo 2599.978
Provedení příslušenství pro všechny modely řady uvex K-Series
Balení sáček s�5�páry

uvex clear pro otoplastické pomůcky
Obj. číslo 6177.116
Balení 30�ks v�kartonu

uvex clear pro otoplastické pomůcky
• Ubrousky bez obsahu silikonu pro rychlé a�snadné čištění opakovaně 

použitelných ušních zátek

2599.971
2599.972

2599.978

6177.116



93

uvex academy
Základy ochrany sluchu

Praktický úvodní seminář zaměřený na rizika způsobená nadměrným 
 hlukem a�vhodná opatření na ochranu sluchu.

•   Principy a�význam lidského sluchu
•  Sluchové obtíže a�tinnitus�– praktická ukázka 
•   Komplexní přehled požadavků na průmyslovou ochranu sluchu, norem a 

 nabídky produktů k�ochraně sluchu 
•   Vysvětlení jednotlivých metod měření hladiny hluku a�postupu při jejich 

 praktickém použití
•   Informace o�zařazení a�značení ochranných produktů 
•   Expozice hluku na pracovišti
•   Základní informace o�použití jednotlivých druhů OOPP, jako jsou jednorázové 

ušní zátky, opakovaně použitelné ušní zátky, dávkovače, ochrana sluchu s ná-
hlavním obloukem, pasivní a�aktivní mušlová ochrana sluchu či otoplastika

•   Správné nasazování a�používání ochrany sluchu 

Cílová skupina
Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost a�ochranu zdraví 
 zaměstnanců v�rámci společnosti, např. pracovníci bezpečnosti práce, podni-
koví lékaři či specialisté nákupního oddělení.

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete rezervovat místo, navštivte 
web uvex-academy.de, zavolejte na číslo +420 494 531 331 nebo zašlete 
e-mail na adresu info@uvex.cz
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Ochrana sluchu
Přehled

Obj. číslo Název Produkt Barva Balení Strana

2111.201 uvex whisper Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�mini boxu oranžová 50�párů v�balení 81
2111.212 uvex whisper+ Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�mini boxu limetková 50�párů v�balení 81
2111.235 uvex whisper supreme Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�boxu na ušní zátky žlutá 50�párů v�balení 81
2111.237 uvex whisper Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�boxu na ušní zátky oranžová 50�párů v�balení 81
2111.238 uvex whisper+ Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�boxu na ušní zátky limetková 50�párů v�balení 81

2111.239 uvex whisper+ detec Detekovatelné opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou 
v�boxu na ušní zátky

modrá 50�párů v�balení 82

2111.404 Box na ušní zátky uvex modrá, průhledná 50�ks 80
2112.000 Dávkovač „one 2 click“ na 600�párů uších zátek 1�ks 80
2112.001 uvex x-fit Jednorázové uší zátky bez šňůrky limetková 200�párů, baleno v�párech 79
2112.004 uvex com4-fit Jednorázové uší zátky bez šňůrky světle oranžová 200�párů, baleno v�párech 79
2112.010 uvex x-fit Jednorázové uší zátky se šňůrkou limetková 100�párů, baleno v�párech 79
2112.011 uvex x-fit detec Detekovatelné jednorázové uší zátky se šňůrkou modrá 100�párů 82
2112.012 uvex com4-fit Jednorázové uší zátky se šňůrkou světle oranžová 100�párů, baleno v�párech 79
2112.022 uvex x-fit Náhradní balení limetková 300�párů volně v�balení 80
2112.023 uvex com4-fit Náhradní balení světle oranžová 300�párů volně v�balení 80
2112.060 uvex xtra-fit Jednorázové uší zátky bez šňůrky oranžová 200�párů, baleno v�párech 79
2112.061 uvex xtra-fit Náhradní balení oranžová 250�párů volně v�balení 80
2112.100 uvex hi-com Jednorázové uší zátky bez šňůrky limetková 200�párů, baleno v�párech 78
2112.101 uvex hi-com Jednorázové uší zátky se šňůrkou limetková 100�párů, baleno v�párech 78
2112.106 uvex hi-com Jednorázové uší zátky bez šňůrky béžová 200�párů, baleno v�párech 78
2112.114 uvex hi-com detec Detekovatelné jednorázové uší zátky se šňůrkou modrá 50�párů v�balení 82
2112.118 uvex hi-com Náhradní balení limetková 300�párů volně v�balení 80
2112.119 uvex hi-com Náhradní balení béžová 300�párů volně v�balení 80
2112.120 uvex hi-com Maloobch. mini box limetková 6�párů v�maloobch. mini boxu 78
2112.121 uvex com4-fit Maloobch. mini box světle oranžová 6�párů v�maloobch. mini boxu 79
2112.122 uvex xtra-fit Maloobch. mini box oranžová 6�párů v�maloobch. mini boxu 79
2112.123 uvex x-fit Maloobch. mini box limetková 6�párů v�maloobch. mini boxu 79
2112.124 uvex xact-fit Maloobch. mini box šedá, limetková 1�pár se šňůrkou, 2�páry náhradních ušních zátek 78
2124.001 uvex xact-fit Ušní zátky se šňůrkou a�úchytem limetková, šedá 50�párů, baleno po párech v�mini boxu 78
2124.002 uvex xact-fit Náhradní ušní zátky limetková 250�párů, baleno po párech v�mini boxu 78/83
2124.003 uvex xact-fit Náhradní balení limetková 400�párů volně v�balení 80/83
2124.011 uvex xact-fit detec Detekovatelné ušní zátky s�ramenem modrá 50�párů, baleno po párech v�mini boxu 82
2124.012 uvex xact-fit detec Náhradní ušní zátky modrá 250�párů, baleno po párech v�mini boxu 82
2124.013 uvex xact-fit detec Náhradní balení modrá 400�párů volně v�balení 82

2125.344 uvex x-fold Ochrana sluchu se skládacím náhlavním obloukem šedá, nebesky 
 modrá, limetková

5�ks, jednotlivě balené v�PE sáčku 83

2125.351 Náhradní ušní zátky pro ochranu sluchu se skládacím náhlavním 
obloukem uvex x-cap a�uvex x-fold

nebesky modrá, 
 limetková

60�párů, baleno po 5�párech v�uzavíratelném PE sáčku 83

2125.361 uvex x-cap Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem šedá, nebesky 
 modrá, limetková

15�ks, jednotlivě balené v�PE sáčku 83

2125.362 uvex xact-band Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem šedá, nebesky 
 modrá, limetková

10�ks v�balení 83

2125.370 uvex xact-band Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem černá, bílá 10�ks v�balení 72
2134.000 Nástěnný dávkovač 1�ks 80
2599.971 Hygienický set uvex K-Series standard 1�souprava 92
2599.972 Hygienický set uvex K-Series premium 1�souprava 92
2599.978 Pohlcovače potu 5�párů v�PE sáčku 92
2600.000 uvex K junior Pasivní mušlové chrániče žlutá, černá 1�ks 88
2600.001 uvex K1 Pasivní mušlové chrániče černá, zelená 1�ks 86
2600.002 uvex K2 Pasivní mušlové chrániče černá, žlutá 1�ks 86
2600.003 uvex K3 Pasivní mušlové chrániče černá, červená 1�ks 87
2600.004 uvex K4 Pasivní mušlové chrániče neonová limetková 1�ks 87
2600.012 uvex�K2 skládací Pasivní mušlové chrániče neonová limetková 1�ks 86
2600.200 uvex K200 Pasivní mušlové chrániče černá, okrová 1�ks 88
2600.201 uvex K1H Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu černá, zelená 1�souprava 89
2600.202 uvex K2H Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu černá, žlutá 1�souprava 89
2600.204 uvex pheos K2H Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu černá, žlutá 1�souprava 91
2600.205 uvex pheos K2H magnet Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu černá, žlutá 1�souprava 91
6177.116 uvex clear pro 

 otoplastické pomůcky
ubrousky bez obsahu silikonu 30�ks v�kartonu 92

 



Bezpečnostní přilby
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Extrémně univerzální�– maximální komfort. 
Funkční ochranná přilba uvex perfexxion je mimořádně 
všestranná: Může sloužit jako průmyslová přilba nebo jako 
přilba pro horolezectví a�cyklistiku, která splňuje platné 
 normy�– přilba je ergonomická a�poskytuje optimální regulaci 
teploty, a�díky tomu při nošení dokonale sedí a�nabízí výji-
mečné pohodlí.

Inovativní ochrana hlavy. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele.
Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a�prvotřídního pohodlí: tento inovativní produktový systém je 
dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a�vyznačuje se nízkou hmotností a�optimálně řízenou teplotou. Ochranná přilba je 
při nošení znatelně pohodlnější�– to znamená, že váš tým může mít neustále plnou ochranu a�pracovat se 100%�efektivitou.

uvex i-gonomics

uvex perfexxion
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hmotnost 4,7 
 Pohodlí při nošení, vyšší výkon

• Zkušební metoda: zvážení přilby / certifikace 
dle norem 

• Výsledek zkoušky: 628�g�/ 3�certifikace dle 
norem�= 209�g

4,33

klima 4,6
Snížené pocení zvyšuje 
přijatelnost pro uživatele 

• Zkušební metoda: Zkouška ventilace 
v�klimatické komoře

• Výsledek zkoušky: Hodnota odpařování�= 
65�%  

síla 3,7 
Spolehlivá ochrana hlavy, 
 optimální tlumení nárazů

• Zkušební metoda: tlumení nárazu 
v�horní a�boční oblasti

• Výsledek zkoušky: Zbytková síla 
v�horní oblasti�= 4,7�kN,
Tlumení energie nárazu v�boční 
oblasti�= 90�g

Zbytková síla

Tlumení energie nárazu

Relief Index se vypočítá jako průměr tří 
hodnot indexů (HI) síly, hmotnosti a�teploty�– 
v�rozsahu od�0 (= špatné) do 5 (= ideální).

Relief-Index

0

600 g

5

180 g

0

10 %

5

70 %

0

10 kN

5

3 kN

0

300 g

5

0 g
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Stručný pohled na normy
EN�397 · EN�50365

EN�397�– Průmyslové ochranné přilby
Ochrana proti padajícím předmětům a�následnému zranění mozku a�fraktuře lebky

Závazné požadavky: Všechny přilby certifikované podle 
normy EN�397 musí splňovat tyto požadavky.
• Tlumení nárazu, vertikální 
•  Odolnost proti průrazu (proti ostrým a�špičatým předmětům)
• Odolnost proti plameni
•  Upevnění podbradního pásku: podbradní pásek se uvolňu-

je při síle minimálně 150�N a�maximálně 250�N

Nepovinné požadavky: Přilba certifikovaná podle normy 
EN�397 může splňovat tyto požadavky; nejedná se však 
o�závazné požadavky.
• Velmi nízká teplota (–20�°C nebo –30�°C)
• Velmi vysoká teplota (+150�°C)
• Elektrické vlastnosti, izolační (440�V)
• Postřik roztaveným kovem (MM)
• Příčná deformace

EN�50365�– Elektricky izolující přilby pro použití při instalacích nízkého napětí
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem a�zamezení průchodu nebezpečného proudu osobami přes jejich 
hlavu

Požadavky: 
•  Všechny přilby musí také splňovat požadavky podle normy 

EN�397.
•  Ochrana proti střídavému napětí do 1000�V (stř.) nebo 

stejnosměrnému napětí do 1500�V (stejn.) 
•  Izolační přilby nesmí obsahovat žádné vodivé části.
•  Větrací otvory (pokud existují) nesmí umožňovat náhodný 

kontakt se součástmi pod napětím.

Velmi nízká 
 teplota 
(–20�°C nebo 
–30�°C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Velmi vysoká 
 teplota (+150�°C)

uvex thermo boss

Elektrické 
 vlastnosti, izolační 
(440�V)

uvex airwing�E uvex thermo boss

Postřik roztave-
ným kovem (MM)

uvex pheos

Příčná deformace



uvex pheos alpine

uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Přehled norem
EN�12492 · EN�14052

EN�12492�– Přilby pro horolezce
Ochrana před riziky, která mohou nastat při činnosti horolezců

Požadavky: 
• Tlumení nárazu, vertikální, čelní, boční, zadní
• Odolnost proti průrazu
•  Upevňovací systém (podbradní pásek se uvolňuje při síle 

min. 500�N)
•  Pevnost upevňovacího systému: Podbradní pásek může 

vykazovat maximální prodloužení o�25�mm
•  Účinnost upevňovacího systému: Přilba nesmí klouzat 

z�hlavy

EN�14052�– Průmyslové přilby s�vysokým stupněm ochrany
Ochrana proti padajícím předmětům, bočním nárazům a�proti následnému poranění mozku, fraktuře lebky 
a�úrazům krku

Závazné požadavky: 
• Tlumení nárazu, vertikální a�boční
• Odolnost proti průrazu, vertikální a�boční
•  Pevnost upevňovacího systému: podbradní pásek se 

 uvolňuje při síle minimálně 150�N a�maximálně 250�N
•  Účinnost upevňovacího systému: Během zkoušky tlumení 

nárazu a�proražení nesmí dojít k�oddělení přilby od 
 zkušební hlavy

• Odolnost proti plameni

Přilba certifikovaná podle normy EN�14052 může splňovat 
tyto požadavky; nejedná se však o�závazné požadavky.

Nepovinné:
• Nízké teploty (–20�°C, –30�°C, -40�°C)
• Vyšší teploty (+150�°C)
• Sálavé teplo
• Elektrické vlastnosti, izolační
• Postřik roztaveným kovem (MM)
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uvex perfexxion
Nastavitelná ochrana hlavy pro optimální pohodlí uživatele

Dokonale sedí 
díky plynulému nastavení 
obvodu hlavy a�výšky

Bez hromadění tepla
Šest variabilních větracích 
otvorů zajišťuje optimální 
cirkulaci vzduchu.

Flexibilní použití
Upevňovací mechanizmus umožňuje 
použití jako průmyslová přilba 
(EN�14052), horolezecká přilba 
(EN�12492) nebo cyklistická přilba 
(EN�1078)

Zvýšené pohodlí
díky vnitřnímu 
 polstrování a�síťce

Přilba uvex perfexxion splňuje všechny platné 
 normy ochrany pro použití jako průmyslová  přilba 
nebo jako přilba pro horolezectví a�cyklistiku�– 
 přilba optimálně reguluje klima a�je ergonomická, 
a�díky tomu při nošení dokonale sedí a�nabízí výji-
mečné pohodlí.

Průmyslová přilba 
(EN�14052)

Cyklistická přilba 
(EN�1078)
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Bezpečnostní přilby
uvex perfexxion

uvex perfexxion
• Jedinečná kombinace norem EN�14052, 12492 a�1078
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče slu-

chu�a svítilny uvex
• Boční adaptéry Euroslot (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů slu-

chu
• Další sloty na straně k�doplnění různého příslušenství
•  Splňuje tyto normy: 

EN�14052�– Průmyslové přilby s�vysokým stupněm ochrany
EN�12492�– Přilby pro horolezce
EN�1078�– Přilby pro cyklisty

•  Šest variabilních a�praktických větracích otvorů zajišťuje maximální 
 ventilaci

• Vnitřní výbava s�nastavením výšky a�systémem plynulého nastavení 
 velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka

• Vnitřní výbava s�pohodlnou vnitřní síťkou pro větší pohodlí
• Optimálně sedí díky dvěma různým velikostem (M a�L)
• Není zapotřebí další podbradní pásek�– upevňovací mechanizmus 

zajišťuje snadnou kombinaci průmyslové přilby podle normy EN�14052 
a�přilby pro horolezce (EN�12492)�/ přilby pro cyklisty (EN�1078)

Reflexní set uvex perfexxion
• Set vysoce reflexních nálepek
• Lehce se nalepuje
• Vhodný pro ochrannou přilbu uvex perfexxion

Dostupné od 
prvního čtvrtletí 

2018

uvex perfexxion
Obj.�číslo 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Barva bílá bílá s�logem bílá bílá s�logem černá černá s�logem černá černá s�logem
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052

EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492
EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078

Velikosti M�(52–57�cm) M�(52–57�cm) L�(58–63�cm) L�(58–63�cm) M�(52–57�cm) M�(52–57�cm) L�(58–63�cm) L�(58–63�cm)
Balení 1 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 6 6 6 6 6 6 6 6

Reflexní set uvex perfexxion
Obj.�číslo 9790.083
Balení 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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 uvex pheos�IES (integrovaný systém brýlí)
Se systémem IES jsou brýle vždy ihned k�dispozici.

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

IES (Integrated Eyewear System) je tzv. integrovaný sys-
tém brýlí a�tento název říká vše: Tento systém umožňuje 
zasunout ochranné brýle uvex pheos do přilby, nebo vysu-
nout na nos. Posuvná část je otočná, takže se pohyby přilby 
nepřenášejí na brýle.

Integrovaný systém nošení 
brýlí
Ochranné brýle uvex pheos se 
pomocí nosníku zaklapnou do 
klipu brýlí, a�tím se připevní 
k�posuvné části v�prostoru 
uvnitř přilby.

Funkčnost přilby 
uvex pheos�IES
Brýle jsou uloženy ve vymeze-
ném prostoru uvnitř přilby. 
 Pokud je nutné ochranné brýle 
použít, lze je jednoduše a�rych-
le vysunout směrem dolů.

Zvýšená bezpečnost
Díky jedinečné konstrukci nejsou síly působící 
na přilbu přenášeny na brýle. Tím je uživateli 
 poskytnuta nejlepší možná ochrana.

Více flexibility
Ochranné brýle uvex pheos poskytují díky duo-
-sférickým zorníkům nejen široké zorné pole, ale 
také optimální tvar a�bohatou nabídku tónování 
a�polakování zorníků.

Jednoduché použití
Klipový systém s�integrovaným držákem brýlí 
umožňuje brýle snadno nasadit nebo�vyjmout při 
čištění a�výměně

2013
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Bezpečnostní přilby
 uvex pheos�IES · uvex pheos�B · uvex pheos�B-WR

uvex pheos�IES
• Ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče sluchu, svítilny a�integrova-

ný systém brýlí (IES) uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (–30�°C) a�postřik 

roztaveným kovem (MM)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Vnitřní výbava s�plynulým nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka�– 

také možnost upevnění ochranných brýlí uvex pheos, uvex pheos nebo uvex i-works  
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální nasazení a�vysoký 

komfort

 uvex pheos�B · uvex pheos�B-WR
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče sluchu�a svítilny uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (–30�°C) a�postřik 

roztaveným kovem (MM)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí (uvex pheos�B)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka (uvex 

pheos�B-WR)
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální nasazení a�vysoký 

komfort

uvex pheos�IES
Obj.�číslo 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Barva bílá žlutá oranžová červená modrá
Provedení s�dlouhým štítkem a�integrovaným systémem brýlí IES 
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
Velikosti 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm
Balení 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25

uvex pheos�B
Obj.�číslo 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Barva bílá žlutá oranžová červená modrá černá
Provedení s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým 

štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem
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
Velikosti 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex pheos�B-WR
Obj.�číslo 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým 

štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem
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
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25 25

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930
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Bezpečnostní přilby
uvex pheos�B-S-WR · uvex pheos�E · uvex pheos�E-WR

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

 sluchu�a svítilny uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty 

(–30�°C) a�postřik roztaveným kovem (MM)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci

• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 
kolečka 

• Zkrácený štítek rozšiřuje zorné pole směrem nahoru
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje  optimální 

nasazení a�vysoký komfort

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

svítilny uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Skořepina přilby je plně uzavřená�– vhodná i�pro elektrikářské práce
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty 

(–30�°C) a�postřik roztaveným kovem (MM) a�je schválena podle normy 
EN�50365 (1000�V�stř.)

• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí (uvex pheos�E)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 

kolečka (uvex pheos�E-WR)
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

uvex pheos�B-S-WR
Obj.�číslo 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Barva bílá žlutá červená modrá tmavě šedá černá
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
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
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex pheos�E
Obj.�číslo 9770.020 9770.120
Barva bílá žlutá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397

EN�50365 (1000�V�stř.) EN�50365 (1000�V�stř.)
–30�°C, MM –30�°C, MM

Velikosti 51–61�cm 51–61�cm
Balení 1 1
Množství v�kartonu 25 25

uvex pheos�E-WR
Obj.�číslo 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.)
–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM

Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 5 5 5 5 5 5

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Bezpečnostní přilby
uvex pheos�E-S-WR · uvex�9780 antistatická· uvex�9780 antistatická-WR

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

sluchu�a svítilny uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Skořepina přilby je plně uzavřená�– vhodná i�pro elektrikářské práce
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty 

(–30�°C) a�postřik roztaveným kovem (MM) a�je schválena podle 
 normy EN�50365 (1000�V�AC)

• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regu-
lačního kolečka 

• Zkrácený štítek rozšiřuje zorné pole směrem nahoru
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimál-

ní nasazení a�vysoký komfort

uvex�9780 antistatická · uvex�9780 antistatická-WR
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro 

postřik roztaveným kovem (MM)
• Vhodná k�neomezenému použití v�souladu se skupinami zařízení�I a�II 

pro použití v�prostředí s�nebezpečím výbuchu 
(dle směrnice ATEX�94/9/ES)

• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí (uvex�9870 

antistatic)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulač-

ního kolečka (uvex�9870 antistatic-WR)
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje opti-

mální nasazení a�vysoký komfort

uvex pheos�E-S-WR
Obj.�číslo 9770.031 9770.131 9770.231 9770.331 9770.431 9770.531 9770.832 9770.931
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá tmavě šedá černá
Provedení s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým 

štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365
(1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.)
–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM

Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 5 5 5 5 5 5 5 5

uvex�9780 antistatická uvex�9780 antistatická-WR
Obj.�číslo 9780.020 9780.030 9780.550
Barva bílá bílá nebesky modrá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

Směrnice ATEX Směrnice ATEX Směrnice ATEX
94/9/ES 94/9/ES 94/9/ES

Velikosti 51–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25

9780.0309780.020 9780.550

9770.8329770.1319770.031
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Bezpečnostní přilby
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• Multifunkční přilba určená pro práce ve výškách a�záchranářské práce
• Kombinuje vlastnosti průmyslových přileb (EN�397) s�požadavky na 

přilby pro práci ve výškách (EN�12492)
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Možnost připevnění čelových svítilen, uzavřených brýlí a�ochrany 

 obličeje
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro velmi nízké teploty 

(–30�°C)
• Pevně nýtovaný čtyřbodový podbradní pásek pro použití dle normy 

EN�12492
• Včetně podbradního pásku (číslo�9790.005) pro použití dle normy 

EN�397
• Lehká skořepina z�ABS poskytuje vysokou ochranu a�odolnost

• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku 
 zaručuje optimální nasazení a�vynikající pohodlí

• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí 
regulačního kolečka 

• Zkrácený štítek rozšiřuje zorné pole směrem nahoru
• Standardně dodávaná s�černým potním páskem z 

 polyuretanu 
(obj.�číslo�9760.009); k�dispozici je také volitelný lehký 
potní pásek z�koženky (obj.�číslo�9760.005)

uvex pheos alpine
Obj.�číslo 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
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
–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C

Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 6 6 6 6 6 6 6

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Bezpečnostní přilby
uvex pheos forest · Reflexní pruhy

Reflexní set�L uvex pheos 
(Výběr barvy přilby dle vlastních 
preferencí)

Reflexní set�M 
uvex pheos
• Set vysoce reflexních nálepek
• Extrémně vysoký jas díky hranolové fólii
• Lehce se nalepuje
• Vhodný pro všechny přilby uvex pheos 

a�uvex pheos alpine

Reflexní set�L uvex pheos
• Ochranná přilba s�vysoce 

 reflexním setem nálepek
• Přilby jsou dodávány již s 

 nalepenými sety
• Individualizované přilby nelze 

 vyměnit

Lesnický set uvex pheos
• Set speciálně navržený pro potřeby lesnické práce�– sestává z�bezpeč-

nostní přilby uvex pheos�B-WR�9772.230, mušlových chráničů sluchu 
uvex�dBex�3000.165 a�obličejového štítu s�kovovou mřížkou�9790.044

• Splňuje normy EN�166, 1731, 352-1 a�397 a�doplňkový požadavek pro 
velmi nízké teploty (–30�°C)

• Obličejový štít s�kovovou mřížkou, který lze uzamknout v�poloze, chrání 
před vniknutím cizích těles a�zajišťuje volný výhled 

• Mušlové chrániče sluchu doplňují univerzální ochranu hlavy
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 

kolečka 

  Upozornění:
Pokud chcete set používat bez ochrany sluchu, je nutné ke štítu 
 připojit dodatečný adaptér (Obj.�číslo�9790.042).

Reflexní set�M uvex pheos
Obj.�číslo 9790.018
Balení 1

  Kontaktujte naši servisní 
 telefonickou linku: 
+420 494 531 331.

Reflexní set�L uvex pheos
Obj.�číslo Barva Provedení
9772.026 bílá uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.126 žlutá uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.226 oranžová uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.326 červená uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.526 modrá uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.926 černá uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.035 bílá uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.138 žlutá uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.236 oranžová uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.538 modrá uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.936 černá uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.038 bílá uvex pheos�B-S-WR s�reflexní nálepkou
9772.137 žlutá uvex pheos�B-S-WR s�reflexní nálepkou
9772.537 modrá uvex pheos�B-S-WR s�reflexní nálepkou
9770.026 bílá uvex pheos�E s�reflexní nálepkou
9770.126 žlutá uvex pheos�E s�reflexní nálepkou
9770.036 bílá uvex pheos�E-WR s�reflexní nálepkou
9770.136 žlutá uvex pheos�E-WR s�reflexní nálepkou

Lesnický set uvex pheos
Obj.�číslo 9774.233
Provedení Kompletní set pro lesnické práce
Norma EN�397, EN�1731, EN�352-1, EN�166

–30�°C
Barva oranžová 
Velikosti 52–61�cm
Balení 1
Množství v�kartonu 25

Jednotlivé části lesnického setu uvex pheos
Obj.�číslo Balení
9790.040 držák na přilbu 1�ks
9790.044 síťovaný štít (kovový) nebo 1�ks
9790.043 síťovaný štít (nylonový) 1�ks
3000.165 mušlové chrániče s�uchycením na přilbu 1�pár

uvex dBex�3000H
9790.042 adaptér (pro připevnění bez mušlových chráničů) 1�pár

9790.018

9774.233
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Bezpečnostní přilby
uvex airwing�B · uvex airwing�B-WR · uvex super boss

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

sluchu uvex 
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro velmi nízké teploty 

(–30�°C)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí 

(uvex airwing�B)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 

kolečka (uvex airwing�B-WR)
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

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

sluchu uvex 
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro velmi nízké teploty 

(–20�°C)
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí 
• Nastavitelné boční ventilační otvory
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

uvex airwing�B
Obj.�číslo 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Velikosti 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25 25

uvex airwing�B-WR
Obj.�číslo 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex super boss
Obj.�číslo 9750.020 9750.120 9750.520
Barva bílá žlutá modrá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

–20�°C –20�°C –20�°C
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920

9750.020 9750.5209750.120
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Bezpečnostní přilby
 uvex airwing�B-S · uvex airwing�B-S-WR · uvex thermo boss

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

sluchu uvex 
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro velmi nízké teploty 

(–30�°C)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí (uvex 

airwing�B-S)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 

kolečka (uvex airwing�B-S-WR)
• Zkrácený štítek rozšiřuje zorné pole směrem nahoru
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

 uvex thermo boss
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty a�mušlové chrániče 

sluchu uvex 
• Skořepina přilby je vyrobena z�tepelně odolného polykarbonátu 

 vhodného k�použití při vysokých okolních teplotách
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek (440�V�stř.) +150�°C
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí 
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

uvex airwing�B-S
Obj.�číslo 9762.021 9762.121 9762.221 9762.321 9762.421 9762.521
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Velikosti 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex airwing�B-S-WR
Obj.�číslo 9762.031 9762.131 9762.231 9762.331 9762.431 9762.531
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex thermo boss
Obj.�číslo 9754.000 9754.100 9754.300
Barva bílá žlutá červená
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

+150�°C +150�°C +150�°C
440�V�stř. 440�V�stř. 440�V�stř.

Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25

9754.000 9754.3009754.100

9762.021 9762.121 9762.221

9762.331 9762.431 9762.531
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Bezpečnostní přilby
 Systém obličejových štítů uvex pheos

 Obličejový štít uvex pheos
• Polykarbonátové obličejové štíty s�technologií 

polakování uvex supravision excellence
• Dostupný ve dvou provedeních upínání: 

 mechanická ramena nebo samosvorné 
 magnetické upínání

• Obličejové štíty�9906.002 a�9906.003 jsou 
kompatibilní s�ochrannými přilbami uvex 
pheos�E-S-WR a�uvex pheos�B-S-WR 
a�ochrannou přilbou pro práci ve výškách 
uvex pheos alpine (pro kombinaci s�přilbou 
uvex pheos alpine je nutný adaptér štítu 
obj.�číslo�9790.067)

• Obličejové štíty uvex pheos SLB�1 a�uvex 
pheos SLB�2 lze kombinovat s�ochrannou 
přilbou uvex pheos�E-S-WR

• Obličejový štít�9906.002 lze kombinovat 
s�mušlovými chrániči sluchu uvex pheos�K2H 
(mechanické), obj.�číslo. 2600.204

• Obličejový štít�9906.003 lze kombinovat 
s�mušlovými chrániči sluchu uvex pheos�K2H 
magnet, obj.�číslo 2600.205

• Zorníky lze měnit
• Splňuje normy EN�166 a�EN�170 a�je rovněž 

certifikován pro oblasti použití�3 (postřik 
 kapalinami) a�9 (postřik roztaveným kovem 
a�horkými pevnými částicemi)

• Obličejové štíty uvex pheos SLB�1 (obj.�číslo 
9906.005 a�obj.�číslo�9906.006) jsou certifi-
kovány podle GS-ET�29 jako obličejové štíty 
třídy�1 pro ochranu proti elektrickému oblouku 
(4�kA)

• Obličejové štíty uvex pheos SLB�2 (obj. číslo 
9906.007 a�obj.�číslo�9906.008) jsou certifi-
kovány podle GS-ET�29 jako obličejové štíty 
třídy�2 pro ochranu proti elektrickému oblouku 
(7�kA)

 Přilba není součástí balení!

uvex pheos uvex pheos magnetic
Obj.�číslo 9906.002 9906.003
Náhradní zorník 9906.013 9906.013
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s�mechanickými rameny s�magnetickými rameny
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorník PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE�0196

Balení 1 1

uvex pheos SLB�1 uvex pheos SLB�1 magnetic
Obj.�číslo 9906.005 9906.006
Náhradní zorník 9906.012 9906.012
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence

certifikace jako obličejový štít třídy�1 pro ochranu proti certifikace jako obličejový štít třídy�1 pro ochranu
elektrickému oblouku, s�mechanickými rameny proti elektrickému oblouku, s�magnetickými rameny

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorník PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B�8-1-0�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B�8-1-0�9�KN�CE�0196

Balení 1 1

uvex pheos SLB�2 uvex pheos SLB�2 magnetic
Obj.�číslo 9906.007 9906.008
Náhradní zorník 9906.017 9906.017
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence

certifikace jako obličejový štít třídy�2 pro ochranu certifikace jako obličejový štít třídy�2 pro ochranu
proti elektrickému oblouku proti elektrickému oblouku
s�mechanickými rameny a�ochranou brady s�magnetickými rameny a�ochranou brady

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorník PC, modrý PC, modrý

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B 8-2-0�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B 8-2-0�9�KN�CE�0196

Balení 1 1

9906.005
9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006
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Bezpečnostní přilby
Systém obličejových štítů uvex pheos

Systém obličejových štítů uvex pheos
Adaptér štítu Adaptér přilby

Obj.�číslo 9790.067  9790.078
Provedení pro kombinaci s: Adaptér přilby pro mušlové chrániče

ochrannou přilbou uvex pheos alpine uvex pheos�K2H magnet�(2600.205)
pro práci ve výškách
(Obličejový štít není součástí balení.)

Balení 1 1�pár

Protisluneční filtr / kryt proti dešti Pouzdro z�mikrovlákna
Obj.�číslo 9790.074 9954.326
Provedení pro ochranu proti slunci a�dešti; plátěný sáček k�ukládání a�přepravě

nelze kombinovat se štítů a�přileb uvex,
štíty uvex pheos SLB�1 a černá
štíty uvex pheos SLB�2

Balení 1 1

Obličejové štíty uvex pheos v�kombinaci s�ochrannými přilbami uvex

Obj.�číslo Rám štítu Štít Ochrana Vhodné přilby Mušlové chrániče

9906.002 mechanický polykarbonát, čirý proti mechanic-
kým vlivům 
(např. jiskrám, třís-
kám)

všechny přilby 
uvex pheos s 
 krátkým štítkem

uvex pheos alpine 
(s�adaptérem 
 štítu�9790.067)

2600.204

9906.003 magnetický polykarbonát, čirý proti mechanic-
kým vlivům 
(např. jiskrám, třís-
kám)

2600.205

9906.005 mechanický polykarbonát, čirý 
s�absorpcí UV

proti elektrickému 
oblouku do 4�kA 
(kiloampérů)

uvex pheos 
E-S-WR na vyžádání

9906.006 magnetický polykarbonát, čirý 
s�absorpcí UV

proti elektrickému 
oblouku do 4�kA 
(kiloampérů)

9906.007 mechanický polykarbonát, 
modrý 
s�absorpcí UV 
a�krytem brady

proti elektrickému 
oblouku do 7�kA 
(kiloampérů)

9906.008 magnetický polykarbonát, 
modrý 
s�absorpcí UV 
a�krytem brady

proti elektrickému 
oblouku do 7�kA 
(kiloampérů)

9790.067

9790.074

9954.362

9790.078
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Bezpečnostní přilby
Obličejové štíty uvex

 uvex�9790
• Robustní polykarbonátový obličejový štít pro průmyslové ochranné přil-

by uvex a�mušlové chrániče sluchu 2H, uvex�3H a�uvex�3200H
• Kombinace přilby a�obličejového štítu vyžaduje dodatečné adaptéry 

(obj.�číslo�9924.010)

  Přilba, držák na přilbu a�mušlové chrániče sluchu nejsou součástí 
 balení.

uvex�9725 · uvex�9726
• Obličejové štíty z�polykarbonátu a�acetátu celulózy se speciálně 

 navrženými adaptéry pro upevnění do bočních slotů přilby
• Snadná výměna zorníků
• Nelze kombinovat s�mušlovými chrániči sluchu

  Přilba není součástí balení!

Zorník
Obj.�číslo 9790.048
Provedení bez povrchové úpravy

klasifikace�8, proti účinkům elektrického oblouku
Norma EN�166, EN�170
Zorník PC, čirý, UV�400

2C-1,2�W�1�A�89�CE
Balení 1

držák na přilbu
Obj.�číslo 9790.047
Rám černý

EN�166�389�A�CE
Balení 1

Adaptér
Obj.�číslo 9924.010
Provedení adaptér pro připojení

bez mušlových chráničů sluchu
Balení 1

Obličejové štíty
Obj.�číslo 9725.514 9726.014
Náhradní zorník 9050.517 9723.017
Provedení úprava antifog na vnitřní straně bez povrchové úpravy

tloušťka materiálu: 1�mm tloušťka materiálu: 1�mm
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý

W�166�3-F�DIN�CE�0196 W�166�3-B�DIN�CE�0196
Zorník CA, čirý, UV 380 PC, čirý, UV�400

W�1�FN�DIN�CE W�1�B�DIN�CE
Balení 1 1

9790.047

9790.048
9924.010

9725.514
9726.014
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Bezpečnostní přilby
Ochrana obličeje · Uzavřené brýle s�širokým zorným polem a�držákem na přilbu

uvex�9705 · uvex�9706
• Obličejový štít z�acetátu celulózy s�integrova-

ným krytem v�oblasti čela
• Snadná výměna zorníků
• Nelze kombinovat s�ochrannými přilbami
• Polohovací mechanismus umožňuje plynulé 

nastavení
• Snadné nastavení velikosti obvodu hlavy 

 pomocí otočného regulačního kolečka

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

ným krytem v�oblasti čela a�dodatečnou 
ochrannou čepicí z�nárazu odolného polysty-
renu

• Snadná výměna zorníků
• Polohovací mechanismus umožňuje plynulé 

nastavení
• Snadné nastavení velikosti obvodu hlavy 

 pomocí otočného regulačního kolečka

Obličejové štíty
Obj.�číslo 9705.014 9706.514 9707.014 9708.514
Náhradní zorník 9060.017 9050.517 9060.017 9050.517
Provedení bez povrchové úpravy úprava antifog na vnitřní bez povrchové úpravy úprava antifog na vnitřní

straně straně
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý černý černý

W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196
Zorník CA, čirý, UV 380 CA, čirý, UV 380 CA, čirý, UV 380 CA, čirý, UV 380

W�1�F�DIN�CE W�1�FN�DIN�CE W�1�F�DIN�CE  W�1�F�DIN�CE  
Balení 1 1 1 1

Uzavřené brýle uvex s 
 držákem na přilbu

  Přilba a�mušlové chrániče sluchu nejsou 
součástí balení!

  Připevnění uzavřených brýlí bez mušlových 
chráničů sluchu vyžaduje dodatečné adap-
téry: Obj.�číslo�9924.010

uvex ultrasonic
Obj.�číslo 9302.510
Provedení uvex supravision extreme

snížená ventilace
Norma EN�166, EN�170
Rám modrý, šedý

W�166�349�B�CE
Zorník PC, čirý, UV�400

2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE
Balení 4

uvex ultravision
Obj.�číslo 9301.544
Provedení úprava antifog
Norma EN�166, EN�170
Rám transparentní šedý

W�166�34�F�CE
Zorník CA, čirý, UV 380

2-1,2�W�1�FN�DIN�CE
Balení 1

9705.014 9707.014

9706.514 9708.514

9301.544

9302.510
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Bezpečnostní přilby
Příslušenství

9790.065
s�ochrannou přilbou
(Přilba není součástí 
balení.)

Zimní čepice uvex · Kukla uvex Balaclava
• Zimní čepice pro použití se všemi přilbami uvex
• Nepromokavý a�větru odolný vnější materiál
• Reflexní pásek po obvodu
• Boční síťovina (v�oblasti ucha) zvyšuje pozornost uživatele vůči vlivům 

okolního prostředí (oblast uší)
• Teplá vnitřní podšívka z�fleecu
• Kukla uvex Balaclava je ideálním doplňkem zimní čepice�– suchý zip 

umožňuje plynulé nastavení velikosti

Ochrana krku uvex
Ochrana krku uvex s�chladícím efektem
• Ochrana krku uvex chrání proti dešti, prachu, třískám a�slunečnímu 

 záření
• Lze použít se všemi přilbami uvex
• Opatřeno upnutím�9772.002 pro připevnění ochrany krku ve skořepině 

přilby uvex pheos
• Ochrana krku s�chladícím efektem: ochrana proti slunečnímu záření, 

ochlazující efekt pomocí odpařování po dobu dvou až osmi hodin, anti-
bakteriální

Papírové čepice · Zimní čepice
Papírové čepice Zimní čepice

Obj.�číslo 9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012
Provedení Hygienické čepice vyrobené Zimní čepice pro Zimní čepice Zimní čepice Zimní čepice pro

měkkého a�pohodlného nošení pod pro nošení pro nošení nošení pod přilbou
fleecu pro obličejové štíty přilbou, pletená (WIN) pod přilbou pod přilbou pletená (Alaska)

Barva bílá černá černá černá černá
Velikosti univerzální univerzální S–M L–XL univerzální
Balení 100 10 10 10 10
Množství v�kartonu 800 10 10 10 10

9790.076
s�ochrannou přilbou
(Přilba není součástí balení.)

9790.075
s�ochrannou přilbou
(Přilba není součástí 
balení.)

Zimní čepice uvex Kukla uvex Balaclava Ochrana krku uvex Ochrana krku uvex s�chladícím efektem
Obj.�číslo 9790.065 9790.068 9790.066 9790.075 9790.076 9790.086
Provedení polyester/fleece polyester/fleece fleece polyester polyester polyester
Barva svítivě žlutá svítivě oranžová černá oranžová žlutá žlutá
Velikosti univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 10 10 10 50 50 50

9790.086
s�ochrannou přilbou
(Přilba není součástí balení.)9790.068

9790.066

9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012

9790.086
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Bezpečnostní přilby
Příslušenství

Příslušenství pro přilby uvex super boss 
a�uvex thermo boss

Vnitřní výbava pro přilby uvex Potní pásek pro přilby uvex super
super boss a�uvex thermo boss boss a�uvex thermo boss

Obj.�číslo 9790.000 9790.004
Provedení šestibodový textilní pásek kůže

s�potním páskem
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

Příslušenství pro přilbu uvex pheos�IES
Vnitřní výbava IES Potní pásek pro
pro přilbu uvex pheos vnitřní výbavu IES

Obj.�číslo 9772.001 9760.007
Provedení plastová vnitřní výbava textilní/pěnový materiál

s�upevněním uvex pheos
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

Příslušenství pro přilby uvex pheos�E-WR 
a�uvex pheos alpine

Vnitřní výbava Vnitřní výbava
pro přilbu uvex pheos�E-WR pro přilbu uvex pheos alpine

Obj.�číslo 9760.012 9760.011
Provedení šestibodový textilní pásek šestibodový textilní pásek

s�potním páskem s�potním páskem
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

Potní pásek pro přilbu uvex pheos Polstrování regulačního kolečka
alpine a uvex pheos�E-WR

Obj.�číslo 9760.009 9760.014
Provedení polyuretan, kůže polyester
Balení 1 10
Množství v�kartonu 10 10

Příslušenství pro přilby uvex pheos, uvex 
airwing a�uvex�9780 antistatická

Vnitřní výbava pro přilby Vnitřní výbava pro přilby uvex
uvex pheos a�uvex airwing pheos a�uvex airwing s�regulačním
s�konvenční výbavou kolečkem

(ne pro přilbu uvex pheos�E-WR)
Obj.�číslo 9760.000 9760.001
Provedení šestibodový textilní pásek

s�potním páskem
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

Vnitřní výbava pro přilby Potní pásek pro přilby uvex pheos,
uvex�9780 antistatická uvex pheos alpine, uvex�9780
s�regulačním kolečkem antistatic a�uvex airwing

Obj.�číslo 9780.001 9760.005
Provedení šestibodový textilní pásek koženka

s�potním páskem
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

9760.000

9760.0119760.012

9760.001

9780.001

9790.000
9790.004

9772.001

9760.007

9760.009 9760.014

9760.005
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Bezpečnostní přilby
Příslušenství

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

Kožené podbradní pásky pro přilby uvex pheos (ne pro přilby pheos IES
a�pheos�E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss
a�uvex thermo boss

Obj.�číslo 9790.005
Provedení robustní kožené provedení s�plastovými očky, nastavitelná délka
Balení 10
Množství v�kartonu 10

Větvené podbradní pásky Kožený podbradní pásek pro přilby
pro přilbu uvex airwing uvex pheos�IES a

uvex�9780 antistatická
Obj.�číslo 9790.007 9790.035
Provedení textilní pásek se stlačovacími robustní kožené provedení s

rychloupínacími plastovými očky plastovými očky,
a�polstrováním brady, nastavitelná nastavitelná délka
délka

Balení 1 10
Množství v�kartonu 10 10

Větvené podbradní pásky pro přilby uvex pheos (ne pro přilbu uvex
pheos alpine) a�uvex�9780 antistatická

Obj.�číslo 9790.021
Provedení plast
Balení 1
Množství v�kartonu 10

IES klip na brýle s�posuvnou částí Držák tužky pro přilbu uvex pheos
pro přilbu uvex pheos�IES

Obj.�číslo 9772.002 9790.023
Provedení plast plast
Balení 10 1
Množství v�kartonu 10 10

IES klip na brýle s�posuvnou částí IES klip na brýle s�posuvnou částí
uvex pheos�s pro přilbu uvex i-works pro přilbu
uvex pheos�IES uvex pheos�IES

Obj.�číslo 9790.084 9790.085
Provedení plast plast
Balení 10 10
Množství v�kartonu 10 10

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

Obj.�číslo 9790.022
Provedení plast
Balení 1
Množství v�kartonu 10

Taška na přilbu uvex pro Sada krytek do slotů přileb
ukládání a�přepravu
ochranné přilby uvex

Obj.�číslo 9790.071 9790.077
Provedení nylon plast
Balení 1 1
Množství v�kartonu – 50

9790.035

9790.007

9790.021

9790.005

9790.023

9790.022

9772.002

9790.085

9790.084

9790.071

9790.077
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Bezpečnostní přilby
Příslušenství: svítilny na přilby

LED svítilna KS-6001-DUO
• LED svítilna s�dvoustupňovým nastavením
• Napájecí zdroj: lithiová baterie, 

doba nabíjení <7�h
• Světelný tok: do max. 55�lumenů
• Svítivost:  pohotovostní světlo�>200�luxů,

normální světlo�>1400�luxů
• Doba svícení:  pohotovostní světlo�>80�h,

normální světlo�>11�h
• Provozní teplota: –20�°C až +60�°C
• Nabíječka je součástí balení
• Stupeň krytí IP67 (vodotěsnost do hloubky 1�m)

LED svítilna u-cap sport 
• LED svítilna s�dvěma samostatnými reflektory pro 

dálkové a�plošné světlo
• Napájecí zdroj: 3x baterie AAA 

(nejsou součástí balení)
• Světelný tok: do max. 100�lumenů
• Svítivost: 3�m až 80�m (v�závislosti na použitém svě-

telném režimu)
• Doba svícení: 30 až 150�h (v�závislosti na použitém 

světelném režimu)
• Provozní teplota: –20�°C až +45�°C
• Snadná montáž pomocí magnetického adaptéru na 

protinárazovou čepici uvex u-cap sport
• Adaptér pro nasazení na protinárazovou čepici a 

 náhlavní pásek jsou součástí balení
• Stupeň krytí IP66 (úplná ochrana proti prachu a 

 silnému proudu vody)

Adaptér na přilbu uvex pheos 
• Adaptér pro LED svítilnu u-cap sport pro kombinaci 

s�přilbami uvex pheos, uvex pheos alpine a�uvex 
perfexxion

  Všechny LED svítilny uvex 
jsou kompatibilní s  čelním 
slotem přileb uvex pheos, 
uvex pheos alpine, 
uvex�9780 antistatická 
a�uvex perfexxion.

LED svítilna pheos Lights · pheos Lights�EX 
• LED svítilna na přilbu s�dvěma samostatnými 

 reflektory pro dálkové a�plošné světlo
• Kompaktní provedení navržené pro systém 

 obličejových štítů uvex pheos
• Čtyři různé provozní režimy
• Napájecí zdroj: Li-Ion baterie, 1,7�Ah
• Světelný tok: do max. 115�lumenů

• Světelný tok: do min. 55�lumenů
• Doba svícení: 25�hodin
• Provozní teplota: –20�°C až +60�°C
• Součástí balení je nabíjecí adaptér a�micro-USB 

 nabíječka
• 9790.063: certifikace ATEX II�2G�Ex�ib�IIC�T4
• Stupeň krytí IP67 (odolnost vůči prachu a�vodě)

LED svítilna KS-6001-DUO
Obj.�číslo 9790.029
Provedení pro přilby uvex pheos, uvex pheos alpine,

uvex�9780 antistatická a�uvex perfexxion
Balení 1�ks

LED svítilna uvex u-cap sport
Obj.�číslo 9790.064
Provedení pro přilbu uvex u-cap sport
Balení 1

Adaptér na přilbu uvex pheos
Obj.�číslo 9790.069
Provedení pro LED svítilnu uvex u-cap sport pro

kombinaci s�přilbami uvex pheos,
uvex pheos alpine a�uvex perfexxion

Balení 1

LED svítilna pheos Lights LED svítilna pheos Lights�EX
Obj.�číslo 9790.062 9790.063

pro přilby uvex pheos a�uvex perfexxion pro přilby uvex pheos�– ATEX
Balení 1 1

9790.062
9790.063

9790.064

9790.029

9790.069
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Příslušenství
uvex pheos 

9760.000 Konvenční vnitřní výbava

9760.001 Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení 
 velikosti

9760.011 Vnitřní výbava pro přilbu pheos alpine

9760.012 Vnitřní výbava pro přilbu uvex pheos�E-WR 

9772.001 Vnitřní výbava IES 

9780.001 Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení 
 velikosti

9760.009 Potní pásek uvex pheos alpine a�uvex pheos�E-WR

9760.007 Potní pásek pro vnitřní výbavu IES

9760.005 Potní pásek, koženka

9790.035 Kožené podbradní pásky IES

9790.005 Kožené podbradní pásky 

9790.021 Větvené podbradní pásky

9790.023 Držák na tužku 

9772.002 Klip

9790.022 Klip pro uzavřené brýle, klip pro podbradní pásek

9790.065 Zimní čepice, svítivě žlutá

9790.066 Kukla Balaclava

9790.068 Zimní čepice, svítivě oranžová

9790.075 Ochrana krku, oranžová

9790.076 Ochrana krku, žlutá 

9790.086 Ochrana krku uvex s�ochlazujícím efektem

9906.002  Obličejový štít uvex pheos9906.003
9906.005  Obličejový štít uvex pheos SLB19906.006
9906.007  Obličejový štít uvex pheos SLB29906.008

2600.201 uvex�K1H

2600.202 uvex�K2H

9790.062 LED svítilna pheos Lights

9790.063 LED svítilna pheos Lights�EX

9790.029 LED svítilna�KS-6001�Duo 

9790.064 LED svítilna u-cap sport 

9790.069 Adaptér na přilbu uvex pheos

■ Standardně dodáváno ■ Kompatibilní – Nekompatibilní
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Příslušenství
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760.000 Konvenční vnitřní výbava

9760.001 Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení velikosti

9790.000 Vnitřní výbava pro přilby uvex super boss�/ uvex thermo boss

9760.005 Potní pásek

9790.004 Potní pásek pro přilby uvex super boss�/ uvex thermo boss

9790.005 Kožené podbradní pásky

9790.007 Větvené podbradní pásky

9790.065 Zimní čepice, žlutá

9790.066 Kukla Balaclava

9790.068 Zimní čepice, oranžová

9790.075 Ochrana krku, oranžová

9790.076 Ochrana krku, žlutá

9790.086 Ochrana krku uvex s�chladícím efektem

9790.047 Držák na přilbu uvex�9790

9790.048 Zorník pro obličejový štít, PC

2600.201 uvex�K1H

2600.202 uvex�K2H

■ Standardně dodáváno ■ Kompatibilní – Nekompatibilní
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Ochranné přilby pro vaši firemní identitu
Individuální ochranné přilby

Společnost uvex vám nabízí možnost přizpůsobit všechny přilby i�protinárazové 
čepice uvex tak, aby vybavení zaměstnanců odpovídalo požadavkům vaší firemní 
identity. 
Se svými požadavky se můžete kdykoli obrátit na servisní centrum uvex.
Tel. +420 494 531 331 · E-Mail: info@uvex.cz

Tamponový tisk na přilbu
(1�až 5�barev)
Potisknutelné oblasti u�přilby uvex pheos.

Jak individuální můžete být?
Rádi vám poradíme ohledně technických možností 
pro přizpůsobení našich ochranných přileb.

Výšivky
Oblasti, kam lze umístit výšivky u�čepice uvex u-cap sport. 

Upozorňujeme na následující podmínky:
• Minimální objem objednávky 25�čepic
• Objem opětovné objednávky: 25�ks
• Počet vyšívaných barev: nejvýše 14
• Textilní čepice ve speciální barvě: od 1000�ks
• Jako šablona je vyžadován vektorový soubor (.eps, .ai) a�obrazový 

 soubor (.jpg, .pdf)

Přizpůsobení přilby uvex pheos, uvex airwing, 
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Speciální barva od 300�ks za příplatek
od 600�ks bez příplatku

od 600�ks 
bez příplatku

Nové provedení:

–  provedení ve stávající barvě, 
elektrikář nebo chemik

od 300�ks

–  stávající barva se zkráceným 
štítkem

od 100�ks

–  stávající přilba, jiný vnitřek, 
s�podbradním páskem

od 25�ks

Povrch: potisk, nálepka, reflexní 
set

od 25�ks
objem opětovné objednávky: 25�ks

Přizpůsobení protinárazových čepic

Speciální barva od 1�000�ks

Nové provedení:

– se stávající barvou od 600�ks

Povrch: výšivky, potisk od 25�ks
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uvex u-cap sport
Spolehlivá ochrana hlavy ve sportovním designu

Integrované prvky pro tlumení nárazů 
s�voštinovou strukturou 
Speciálně vyvinutá voštinová konstrukce 
s�integrovanými prvky pro tlumení 
 nárazů zaručuje kompletní ochranu dle 
normy EN�812.

Magnetická čelová svítilna
• Jednoduchá manipulace: pomocí magnetického 

 připínání lze svítilnu snadno nasadit na čepici 
u-cap sport, a také opět jednoduše odejmout

• Pohyblivý kloub umožňuje nastavit paprsek do více 
poloh, a�tím zajistit optimální osvětlení

• Možnost přepínání různých typů paprsku

Plynule nastavitelné 
Díky nastavitelnému zapí-
nání na suchý zip lze čepici 
uvex u-cap sport rychle 
a�jednoduše přizpůsobit 
hlavě.

Spolehlivá ochrana, která skvěle vypadá: uvex u-cap sport je inovativní 
protinárazová baseballová čepice splňující normu EN�812. Ergonomicky 
tvarovaná pevná skořepina, s�integrovanými prvky pro tlumení nárazů, 
 zaručuje bezpečnost a�optimální pohodlí. Pro jednotný vzhled vašeho 
týmu je k�dispozici také jen jako textilní čepice pro zaměstnance pracující 
v�prostředí, kde ochrana hlavy není povinná.

Flexibilita díky konstrukci Armadillo
Konstrukce s�výřezy ochranné čepice 
uvex u-cap sport nabízí větší flexibilitu 

a�ergonomické přizpůsobení rozdílnému 
tvaru a�velikosti hlavy. Rozšířený výřez 

v�oblasti uší usnadňuje použití mušlových 
chráničů sluchu.
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uvex u-cap sport
Různé varianty pro různé použití

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Obj.�číslo 9794.409 9794.403 9794.404 9794.442 9794.422 9794.424
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem a�síťovanou vnitřní výbavou
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Barva černá černá černá černá černá černá
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60 60 60 60

Obj.�číslo 9794.400 9794.401 9794.402 9794.443 9794.423 9794.425
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem a�síťovanou vnitřní výbavou
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Barva černá černá černá černá černá černá
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60 60 60 60

vnitřní výbava uvex u-cap sport
vnitřní výbava uvex u-cap sport
Obj.�číslo 9794.415
Provedení měkká a�pohodlná síťovaná vnitřní výbava

zvýšené pohodlí uživatele protinárazových čepic uvex u-cap sport
Norma EN�812
Barva černá
Velikosti univerzální
Balení 1
Množství v�kartonu 60

baseballová čepice
baseballová čepice
Obj.�číslo 9794.110 9794.111
Provedení s�dlouhým štítkem s�krátkým štítkem

bez prvku pevné skořepiny bez prvku pevné skořepiny
Barva černá černá
Velikosti 55�až 63�cm 55�až 63�cm
Balení 1 1
Množství v�kartonu 60 60

9794.400
9794.401
9794.402

9794.443
9794.423
9794.425

9794.110

9794.409
9794.403
9794.404

9794.442
9794.422
9794.424

9794.415
9794.111
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uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Obj.�číslo 9794.407 9794.408
Provedení s�dlouhým štítkem
Norma EN�812 EN�812
Barva námořnická modrá námořnická modrá
Velikosti 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1
Množství v�kartonu 60 60

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent
Obj.�číslo 9794.430 9794.420 9794.421
Provedení s�krátkým štítkem a�síťovanou tkaninou
Norma EN�812 EN�812 EN�812
Barva černá černá černá
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60

Obj.�číslo 9794.444 9794.416 9794.417
Provedení s�krátkým štítkem, síťovanou tkaninou a�síťovanou vnitřní výbavou

pro lepší ventilaci
Norma EN�812 EN�812 EN�812
Barva černá černá černá
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
Obj.�číslo 9794.482 9794.480 9794.481 9794.492 9794.490 9794.491
Provedení s�krátkým štítkem a�textilními komponenty v�signálních barvách, v�souladu s�požadavky normy EN�471�– nabízí zvýšenou viditelnost a�bezpečnost uživatele
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Barva svítivě žlutá svítivě žlutá svítivě žlutá svítivě oranžová svítivě oranžová svítivě oranžová
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60 60 60 60

9794.407
9794.408

9794.430
9794.420
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417

9794.490
9794.491
9794.492

9794.480
9794.481
9794.482
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic

  Protinárazové čepice, které splňují normu EN�812, poskytují ochranu 
proti zraněním v�důsledku nárazu drobných částic. Nezaručují 
 ochranu proti padajícím předmětům a�smí být používány pouze na 
pracovištích, kde není předepsáno používání ochranné přilby dle 
normy EN�397. 

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz
• špičková protinárazová čepice s�výjimečným 

designem 
• chrání proti odřeninám a�úrazům způsobe-

ných nárazem
• integrované reflexní lemování na okrajích 

a�textilních dílech
• barvy textilních dílů splňují požadavky normy 

EN�471 a�zajišťují zvýšenou viditelnost a 
 bezpečnost uživatele 
(uvex u-cap hi-viz)

• pružná plastová skořepina se přizpůsobí 
 různým tvarům a�velikostem hlavy

• vložka s�pěnovým polstrováním zvyšuje 
 pohodlí (uvex u-cap basic)

• pohodlná vnitřní výbava pro skvělou funkč-
nost a�maximální pohodlí uživatele (uvex 
u-cap premium)

• plynulé nastavení velikosti pomocí nastavitel-
ného pásku

uvex u-cap premium
Obj.�číslo 9794.300 9794.301 9794.310 9794.311
Provedení s�dlouhým štítkem s�krátkým štítkem s�dlouhým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Barva antracitový antracitový antracitový antracitový
Velikosti univerzální univerzální univerzální univerzální
Balení 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25

uvex u-cap basic uvex u-cap hi-viz
Obj.�číslo 9794.200 9794.800 9794.900
Provedení s�dlouhým štítkem a�vložkou s�dlouhým štítkem a�textilními díly v�signálních

s�pěnovým polstrováním barvách splňujících požadavky normy EN�471
Norma EN�812 EN�812, EN�471
Barva antracitový svítivě žlutá svítivě oranžová
Velikosti univerzální univerzální univerzální
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25

9794.300

9794.310
9794.200

9794.301

9794.311

9794.800

9794.900
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Obj.�číslo Název Popis Barva Strana
3000.165 držák na přilbu 107
9050.517 náhradní zorník, CA, nezamlžovací 

úprava
čirá 112/113

9060.017 náhradní zorník, CA čirá 113
9301.544 uvex ultravision uzavřené brýle s�širokým zorným polem a�držákem na 

přilbu, šedé
113

9302.510 uvex ultrasonic uzavřené brýle s�širokým zorným polem a�držákem na 
přilbu, modré, šedé

113

9705.014 obličejový štít z�acetátu celulózy čirá 113
9706.514 ochranný obličejový štít z�acetátu celulózy, úprava 

 antifog, čirý
113

9707.014 obličejový štít z�acetátu celulózy čirá 113
9708.514 ochranný obličejový štít z�acetátu celulózy, úprava 

 antifog, čirý
113

9720.020 uvex perfexxion ochranná přilba bílá 101
9720.030 uvex perfexxion ochranná přilba bílá 101
9720.120 uvex perfexxion ochranná přilba žlutá 101
9720.130 uvex perfexxion ochranná přilba žlutá 101
9720.220 uvex perfexxion ochranná přilba oranžová 101
9720.230 uvex perfexxion ochranná přilba oranžová 101
9720.920 uvex perfexxion ochranná přilba černá 101
9720.930 uvex perfexxion ochranná přilba černá 101
9723.017 náhradní zorník, PC čirý 112
9725.514 štít z�acetátu celulózy, 

úprava antifog
čirý 112

9726.014 polykarbonátový štít čirý 112
9750.020 uvex super boss ochranná přilba bílá 108
9750.120 uvex super boss ochranná přilba žlutá 108
9750.520 uvex super boss ochranná přilba modrá 108
9754.000 uvex thermo boss ochranná přilba bílá 109
9754.100 uvex thermo boss ochranná přilba žlutá 109
9754.300 uvex thermo boss ochranná přilba červená 109
9760.000 Příslušenství Konvenční vnitřní výbava 115
9760.001 Příslušenství Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení 

velikosti
115

9760.005 Příslušenství Potní pásek, koženka 115
9760.007 Příslušenství potní pásek, textilní/pěnový materiál 115
9760.009 Příslušenství potní pásek, polyuretan/kůže 115
9760.011 uvex pheos alpine Vnitřní výbava 115
9760.012 uvex pheos�E-WR Vnitřní výbava 115
9762.020 uvex airwing�B ochranná přilba bílá 108
9762.021 uvex airwing�B-S ochranná přilba bílá 109
9762.030 uvex airwing�B-WR ochranná přilba bílá 108
9762.031 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba bílá 109
9762.120 uvex airwing�B ochranná přilba žlutá 108
9762.121 uvex airwing�B-S ochranná přilba žlutá 109
9762.130 uvex airwing�B-WR ochranná přilba žlutá 108
9762.131 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba žlutá 109
9762.220 uvex airwing�B ochranná přilba oranžová 108
9762.221 uvex airwing�B-S ochranná přilba oranžová 109
9762.230 uvex airwing�B-WR ochranná přilba oranžová 108
9762.231 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba oranžová 109
9762.320 uvex airwing�B ochranná přilba červená 108
9762.321 uvex airwing�B-S ochranná přilba červená 109
9762.330 uvex airwing�B-WR ochranná přilba červená 108
9762.331 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba červená 109
9762.420 uvex airwing�B ochranná přilba zelená 108
9762.421 uvex airwing�B-S ochranná přilba zelená 109
9762.430 uvex airwing�B-WR ochranná přilba zelená 108
9762.431 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba zelená 109
9762.520 uvex airwing�B ochranná přilba modrá 108
9762.521 uvex airwing�B-S ochranná přilba modrá 109
9762.530 uvex airwing�B-WR ochranná přilba modrá 108
9762.531 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba modrá 109
9762.920 uvex airwing�B ochranná přilba černá 108
9770.020 uvex pheos�E ochranná přilba bílá 104
9770.026 uvex pheos�E ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9770.030 uvex pheos�E-WR ochranná přilba bílá 104
9770.031 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba bílá 105
9770.036 uvex pheos�E-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9770.120 uvex pheos�E ochranná přilba žlutá 104

Obj.�číslo Název Popis Barva Strana
9770.126 uvex pheos�E ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9770.130 uvex pheos�E-WR ochranná přilba žlutá 104
9770.131 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba žlutá 105
9770.136 uvex pheos�E-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9770.230 uvex pheos�E-WR ochranná přilba oranžová 104
9770.231 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba oranžová 105
9770.330 uvex pheos�E-WR ochranná přilba červená 104
9770.331 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba červená 105
9770.430 uvex pheos�E-WR ochranná přilba zelená 104
9770.431 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba zelená 105
9770.530 uvex pheos�E-WR ochranná přilba modrá 104
9770.531 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba modrá 105
9770.832 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba tmavě šedá 105
9770.931 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba černá 105
9772.001 Příslušenství Vnitřní výbava IES 115
9772.002 Příslušenství Klip 116
9772.020 uvex pheos�B ochranná přilba bílá 103
9772.026 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9772.030 uvex pheos�B-WR ochranná přilba bílá 103
9772.031 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba bílá 104
9772.035 uvex pheos�B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9772.038 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9772.040 uvex pheos�IES ochranná přilba bílá 103
9772.120 uvex pheos�B ochranná přilba žlutá 103
9772.126 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9772.130 uvex pheos�B-WR ochranná přilba žlutá 103
9772.131 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba žlutá 104
9772.137 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9772.138 uvex pheos�B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9772.140 uvex pheos�IES ochranná přilba žlutá 103
9772.220 uvex pheos�B ochranná přilba oranžová 103
9772.226 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou oranžová 107
9772.230 uvex pheos�B-WR ochranná přilba oranžová 103
9772.236 uvex pheos�B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou oranžová 107
9772.240 uvex pheos�IES ochranná přilba oranžová 103
9772.320 uvex pheos�B ochranná přilba červená 103
9772.326 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou červená 107
9772.330 uvex pheos�B-WR ochranná přilba červená 103
9772.332 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba červená 104
9772.340 uvex pheos�IES ochranná přilba červená 103
9772.430 uvex pheos�B-WR ochranná přilba zelená 103
9772.520 uvex pheos�B ochranná přilba modrá 103
9772.526 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou červená 107
9772.530 uvex pheos�B-WR ochranná přilba modrá 103
9772.531 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba modrá 104
9772.537 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou modrá 107
9772.538 uvex pheos B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou modrá 107
9772.540 uvex pheos IES ochranná přilba modrá 103
9772.832 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba tmavě šedá 104
9772.920 uvex pheos�B ochranná přilba černá 103
9772.926 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou černá 107
9772.930 uvex pheos�B-WR ochranná přilba černá 103
9772.932 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba černá 104
9772.936 uvex pheos�B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou černá 107
9773.050 uvex pheos alpine ochranná přilba bílá 106
9773.150 uvex pheos alpine ochranná přilba žlutá 106
9773.250 uvex pheos alpine ochranná přilba oranžová 106
9773.350 uvex pheos alpine ochranná přilba červená 106
9773.450 uvex pheos alpine ochranná přilba zelená 106
9773.550 uvex pheos alpine ochranná přilba modrá 106
9773.950 uvex pheos alpine ochranná přilba černá 106
9774.233 uvex pheos lesnický set oranžová 117
9780.001 Příslušenství Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení 

velikosti
115

9780.020 uvex�9780 antistatická ochranná přilba bílá 105
9780.030 uvex�9780 antistatic-WR ochranná přilba bílá 105
9780.550 uvex�9780 antistatic-WR ochranná přilba nebesky modrá 105
9790.000 Příslušenství Vnitřní výbava 115
9790.004 Příslušenství potní pásek, kůže 115
9790.005 Příslušenství Kožené podbradní pásky 116
9790.006 Příslušenství Papírové čepice bílá 114
9790.007 Příslušenství Větvené podbradní pásky 116
9790.010 Příslušenství Zimní čepice černá 114

Bezpečnostní přilby
Přehled
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9790.012 Příslušenství Zimní čepice černá 114
9790.015 Příslušenství Zimní čepice černá 114
9790.016 Příslušenství Zimní čepice černá 114
9790.018 Reflexní set�M uvex 

pheos
reflexní set 107

9790.021 Příslušenství Větvené podbradní pásky 116
9790.022 Příslušenství klip pro uzavřené brýle�/ klip pro podbradní pásek 116
9790.023 Příslušenství Držák na tužku 116
9790.029 Příslušenství LED svítilna KS-6001-DUO 117
9790.035 Příslušenství Kožené podbradní pásky 116
9790.040 Příslušenství držák na přilbu 107
9790.042 Příslušenství adaptér pro připevnění bez mušlových chráničů přilby 107
9790.043 Příslušenství síťovaný štít (nylonový) 107
9790.044 Příslušenství síťovaný obličejový štít (kovový) 107
9790.047 Příslušenství držák na přilbu černá 112
9790.048 Příslušenství Zorník pro obličejový štít, PC čirý 112
9790.062 Příslušenství LED svítilna pheos Lights 117
9790.063 Příslušenství LED svítilna pheos Lights�EX 117
9790.064 Příslušenství LED svítilna u-cap sport 117
9790.065 Příslušenství Zimní čepice svítivě žlutá 114
9790.066 Příslušenství Kukla Balaclava černá 114
9790.067 Příslušenství Adaptér štítu černá 111
9790.068 Příslušenství Zimní čepice svítivě oranžová 114
9790.069 Příslušenství Adaptér na přilbu pro LED svítilnu u-cap sport 117
9790.071 Příslušenství taška na přilbu 116
9790.074 Příslušenství Protisluneční filtr / kryt proti dešti 111
9790.075 Příslušenství ochrana krku oranžová 114
9790.076 Příslušenství ochrana krku žlutá 114
9790.077 Příslušenství Sada krytek do slotů přilby 116
9790.078 Příslušenství Adaptér přilby 111
9790.083 uvex perfexxion reflexní set 101
9790.084 Příslušenství IES klip na brýle s�posuvnou částí 116
9790.085 Příslušenství IES klip na brýle s�posuvnou částí 116
9790.086 Příslušenství ochrana krku s�ochlazujícím efektem 114
9794.110 baseballová čepice s�dlouhým štítkem, 

velikost�55�– 63�cm
černá 122

9794.111 baseballová čepice s�krátkým štítkem, 
velikost�55�– 63�cm

černá 122

9794.200 uvex u-cap basic základní protinárazová čepice antracitový 124
9794.300 uvex u-cap premium protinárazová čepice s�dlouhým 

štítkem
antracitový 124

9794.301 uvex u-cap premium protinárazová čepice s�krátkým 
štítkem

antracitový 124

9794.310 uvex u-cap premium protinárazová čepice s�dlouhým 
štítkem

antracitový 124

9794.311 uvex u-cap premium protinárazová čepice s�krátkým 
štítkem

antracitový 124

9794.400 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 122

9794.401 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 122

9794.402 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 122

9794.403 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 122

9794.404 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 122

9794.407 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

námořnická 
modrá

123

9794.408 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

námořnická 
modrá

123

9794.409 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 122

9794.415 uvex u-cap sport Vnitřní výbava černá 122
9794.416 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 

velikost�55–59�cm
černá 123

9794.417 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 123

9794.420 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 123

9794.421 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 123

9794.422 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 122

9794.423 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 122

9794.424 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 122

Obj.�číslo Název Popis Barva Strana
9794.425 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 

velikost�60–63�cm
černá 122

9794.430 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 123

9794.442 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 122

9794.443 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 122

9794.444 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 123

9794.480 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

svítivě žlutá 123

9794.481 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

svítivě žlutá 123

9794.482 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

svítivě žlutá 123

9794.490 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

svítivě oranžová 123

9794.491 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

svítivě oranžová 123

9794.492 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

svítivě oranžová 123

9794.800 uvex u-cap hi-viz protinárazová čepice s�dlouhým 
štítkem

svítivě žlutá 124

9794.900 uvex u-cap hi-viz protinárazová čepice s�dlouhým 
štítkem

svítivě oranžová 124

9906.002 uvex pheos Štít čirá 110
9906.003 uvex pheos magnetic Štít čirá 110
9906.005 uvex pheos SLB�1 Štít čirá 110
9906.006 uvex pheos SLB�1 

magnetic
Štít čirá 110

9906.007 uvex pheos SLB�2 Štít modrá 110
9906.008 uvex pheos SLB�2 

magnetic
Štít modrá 110

9906.012 Náhradní zorník čirá 110
9906.013 Náhradní zorník čirá 110
9906.017 Náhradní zorník modrá 110
9924.010 Příslušenství Adaptér černá 112
9954.362 Příslušenství plátěný sáček na obličejové štíty 

uvex
černá 111

Bezpečnostní přilby
Přehled
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Inovativní ochrana dýchacích cest. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele
Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a�prvotřídního pohodlí: tento inovativní produktový systém je 
dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a�vyznačuje se nízkou hmotností a�optimálně řízenou teplotou. Patentovaný 
 ventilek na ochranu dýchacích cest umožňuje snadné a�přirozenější dýchání, a�díky tomu je pro uživatele přijatelnější a�po-
skytuje větší bezpečnost.

Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele�– díky patentovanému ventilku
Rozměrově stabilní dýchací polomaska uvex v-ionics 5210 FFP2 umožňuje 
 zejména přirozené dýchání s�menší akumulací tepla a�vlhkosti pod maskou. To je 
zaručeno bionickou strukturou ultratenké a�pružné membrány, která znatelně 
zvyšuje pohodlí uživatele při každém použití.

uvex i-gonomics

uvex v-ionics 5219 FFP 2
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Relief index se vypočítá jako průměr tří hodnot 
indexů (HI) odporu, hmotnosti a�teploty�– v�roz-
sahu od�0 (= špatné) do 5 (= ideální).

hmotnost 4,7
Lehký pocit, vyšší přijatelnost pro uživatele

• Zkušební metoda: 
Absorpce vlhkosti
při dýchání (EN�149)

• Výsledek zkoušky: 
zvýšení hmotnosti�= 0,550�g   

4,53 Odpor 4,6
Lehké a�přirozenější dýchání

• Zkušební metoda: 
Odpor při výdechu podle normy 
EN�149

• Výsledek zkoušky: 
Odpor při výdechu�= 0,7�mbar

klima 4,3
Menší akumulace tepla a�vlhkosti 

• Zkušební metoda: 
Dýchání pomocí umělé plíce (EN�149)

• Výsledek zkoušky: 
Teplota uvnitř masky�= 32�°C  

Relief-Index

0

5 g

5

0 g

0

3 mbar

5

0,5 mbar

0

45 °C

5

30 °C
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uvex v-ionics
Ochrana dýchacích cest inspirovaná přírodou

Optimálně sedí 
díky širokému 
 bezešvému náhlavnímu 
pásku

Snížené hromadění tepla
Snížený dýchací odpor díky 
 ultratenké a�pružné membráně

Dokonalé utěsnění
díky extra měkkému těsnicímu 
lemu v�oblasti nosu a�brady 
(u�FFP2 pouze v�oblasti nosu)

Hygienické a�prostorově úsporné 
balení po jednom kusu

Patentovaný ventilek na ochranu dýchacích 
cest uvex v-ionics s�bionickou strukturou 
 zajišťuje znatelně snadnější a�přirozenější 
 dýchání a�současně maximalizuje pohodlí 
 uživatele a�bezpečnost na pracovišti.

uvex v-ionics 5219
Obj. číslo 8765.219
Provedení Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 NR D 
Barva bílá
Balení 15�kusů, balené jednotlivě
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Průvodce ochranou dýchacích cest uvex
Rychlá cesta k�nalezení správné dýchací polomasky pro vaše potřeby

Výběr správných ochranných prostředků 
dýchacích cest má zásadní význam pro 
zajištění bezpečnosti daného uživatele�– 
jedná se o�proces, který vyžaduje nejvyšší 
péči. Při výběru filtrační polomasky, která 
splňuje vaše požadavky, je nutné dodržo-
vat následující body:

•  Je nutné znát a�uvést typ, složení a�koncentraci přísluš-
ných nebezpečných látek (poznamenejte si číslo CAS). 
Měření může provést například profesní sdružení. Kromě 
toho je nutné znát příslušné pracovní podmínky s�ohledem 
na limitní hodnoty expozice na pracovišti. 

•  V�prostředí musí být dostatečný objemový obsah kyslíku. 
Dodržujte prosím zákonná ustanovení týkající se tohoto 
požadavku; v�Německu je vyžadováno nejméně 17%. 

•  Jsou-li vyžadovány další OOPP, musí být kompatibilní. 
 Dýchací polomasky uvex jsou zejména vhodné pro použití 
v�kombinaci s�ochrannými straničkovými brýlemi uvex 
(strana�133). 

•  Ochranné prostředky dýchacích cest nejsou vhodné pro 
osoby s�vousy, kotletami nebo hlubokými jizvami v�oblasti 
těsnicí linie dýchací polomasky. 

•  Masky s�označením „NR“ lze používat až osm hodin. Masky 
s�označením „R“ lze používat až 24�hodin, ale po každém 
použití musí být vyčištěny. Obecně platí, že pokud se 
 výrazně zvýší úroveň dýchacího odporu, masku je nutné 
vyměnit.

•  Jakmile zjistíte požadovanou třídu ochrany / obdržíte rady 
ohledně požadované třídy ochrany (FFP1, FFP2 nebo 
FFP3)�– například prostřednictvím příslušného profesního 
sdružení�– pomocí následující tabulky lze vybrat model 
 dýchací polomasky, který splňuje požadavky příslušných 
pracovních podmínek. Upozorňujeme, že masky třídy FFP3 
nabízíme pouze s�výdechovým ventilkem, abychom vám 
zajistili nejvyšší možnou úroveň pohodlí uživatele. 

 
Vyžaduje-li dané pracovní prostředí plynovou masku, upo-
zorňujeme, že modely dýchacích polomasek uvex neposky-
tují dostatečnou ochranu.

Výběr

Krátká doba použití nebo méně náročné činnosti při běžné okolní teplotě

Třída ochrany Skládací polomasky (s�ventilkem nebo bez ventilku) Tvarovaná polomaska (s�ventilkem nebo bez ventilku)

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

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

FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310

Dlouhá doba použití nebo náročné namáhavé činnosti při zvýšené okolní teplotě

Třída ochrany Skládací polomaska (s�ventilkem) Tvarovaná polomaska (s�ventilkem)

FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110

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

FFP3 3310, 8313, 5320 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315

S�vrstvou aktivního uhlí chránící před nepříjemnými pachy

Třída ochrany Skládací polomaska (s�ventilkem) Tvarovaná polomaska (s�ventilkem)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220 2220, 7220

FFP3 5320 7320

 Minimální požadavky pro vybrané oblasti použití lze nalézt na straně�134.
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Dokonalá shoda
Ochrana z�jednoho zdroje

Optimalizovaný trojrozměrný tvar nosu zajišťuje optimální kombinaci 
dýchací polomasky s�ochrannými brýlemi.

Společnost uvex již mnoho let patří k 
 světovým lídrům v�oblasti průmyslové 
ochrany zraku�– o�tyto odborné znalosti 
opírá také vývoj svých vysoce funkčních 
dýchacích polomasek uvex silv-Air. 

Produktový vývoj ochranných brýlí 
a�ochrany dýchacích cest probíhal v�úzké 
vzájemné konzultaci s�cílem vytvořit dva 
produkty, které umožňují ideální společné 
použití. Ochranné brýle a�ochrana dýcha-
cích cest byly chápány jako jeden celek, 
který společně poskytuje nejlepší možnou 
ochranu. 

Výsledkem této kombinace odborných 
znalostí je trojrozměrný tvar dýchacích 
polomasek uvex silv-Air. Tím je zajištěno 
optimální, přiléhavé posazení ochranných 
brýlí, aniž by sklouzávaly nebo se viklaly. 
Vybavení zůstává pevně na svém místě 
a�zaručuje optimální ochranu zraku. Tva-
rované i�skládací masky uvex je proto ob-
zvláště vhodné kombinovat s�ochrannými 
brýlemi uvex. 

Nejnovější inovací značky uvex je dýchací 
polomaska uvex silv-Air eco, která byla 
rovněž navržena pro použití v�kombinaci 
s�ochrannými brýlemi uvex. Zakřivení 
 tvaru polomasky v�oblasti nosu zajišťuje, 
že všechny modely bezpečně přiléhají 
k�nosu.  

Důvěřujte ochraně z�jednoho zdroje. 



uvex silv-Air e 140 – 141 7112, 7212, 7233, 
7312, 7333

7232, 7330

uvex silv-Air p 142 – 145 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7120, 
7200, 7210, 7220

7310, 7320

uvex silv-Air c 147 – 150 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

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

uvex silv-Air premium 137 – 138
5100, 5110, 5200, 
5210, 5220, 5310, 
5320

uvex i-3 28 ■ ■

uvex pheos
uvex sportstyle

32/33 
25 ■ ■ ■ ■ ■

uvex x-fit 23 ■ ■ ■

uvex i-vo 36 ■ ■ ■ ■

uvex i-works 30 ■ ■

uvex pheos cx2 27 ■ ■

uvex pheos cx2 goggle 47 ■ ■ ■ ■ ■

uvex super OTG
uvex super f OTG

44
45 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0
uvex skyguard NT

31
41 ■ ■ ■ ■

uvex carbonvision
uvex u-sonic

52
48 ■ ■ ■

uvex ultrasonic
uvex ultravision

49
50 ■ ■ ■ ■ ■

133

 Možné kombinace 
dýchacích polomasek 
uvex silv-Air 
s�ochranou zraku uvex

■ Dokonalá kombinace Částečně vhodné
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uvex silv-Air
 Oblasti použití

Činnost Škodlivé látky Třída ochrany

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Zpracování dřeva

Měkké dřevo: řezání a�broušení jemné částice, dřevěný prach ■

Tvrdé dřevo (dub, buk, tropické dřevo atd.): řezání a�broušení jemné částice, dřevěný prach ■

Kartáčování/broušení barev jemné částice barev ■

Kartáčování/broušení barev (obsahujících chrom) jemné částice barev ■

Ředitelné barvy obsahující měď/chrom/arsen jemný aerosol barev ■

Stavební a�související průmysl

Práce s�cementem, omítání, obkládání, pokrývání cementový, omítkový, keramický, 
cihlový prach ■

Zdivo: řezání, vrtání, sanace ■

Azbest: drobné práce vlákna ■

Střešní izolace: skelná a�minerální vlákna prach a�vlákna ■

Tmelení/plnění: Broušení prach ■

Svařování

Svařování hliníku a�nerezové oceli výpary oxidu hlinitého a�kovů ■

Pájení výpary ■

Zpracování kovů

Kovy: vrtání, broušení, frézování, řezání kovový prach ■

Vysoce legovaná ocel�/ nerezová ocel: vrtání, broušení, frézování, řezání kovový prach ■

Likvidace odpadu a�čisticí práce

Třídění odpadů a�likvidace prach, plísně ■

Likvidace zdravotnického odpadu bakterie, spóry ■

Čištění podlah prach (netoxický) ■

Radioaktivně kontaminované částice prach ■

Zemědělství

Nákaza zvířat a�léčení nemocných zvířat bakterie, viry ■

Práce se spórami plísní spóry ■

Práce se senem, obilím a�moukou prach ■

Lékařství/ošetřování/zdravotnictví

Alergie, pyly, domácí prach, zvířecí chlupy prach, částice, spóry ■

Bakterie, viry, infekce, bakterie legionella bakterie, viry ■

  Uvedené třídy filtrů představují minimální požadavky a�slouží pouze jako vodítko. Uživatel musí před 
 použitím na svou vlastní odpovědnost zajistit, aby dýchací přístroj odpovídal požadavkům ohledně 
 nebezpečných látek a�koncentrace!

Filtry částic se dělí do tří tříd:

FFP 1  Ochrana proti částicím, které nepůsobí toxicky ani fibroticky. Lze použít, pokud jsou limitní 
 hodnoty expozice na pracovišti * překročeny nejvýše čtyřnásobně.

FFP 2  Ochrana proti nebezpečným či škodlivým částicím, výparům a�kouři; filtry proti pevným a 
 kapalným částicím se střední úrovní filtrace. Lze použít, pokud jsou příslušné prahové hodnoty 
expozice na pracovišti * překročeny nejvýše desetinásobně.

FFP 3  Ochrana proti jedovatým částicím, výparům a�kouři; filtry proti pevným a�kapalným aerosolům 
s�vysokou klasifikací filtrace. Lze použít, pokud jsou limitní hodnoty expozice na pracovišti* 
 překročeny nejvýše 30násobně.

*  Limitní hodnoty expozice na pracovišti jsou průměrné koncentrace látky ve vzduchu na pracovišti�– nejsou-li 
 překročeny, zaměstnanci zde mohou pracovat osm hodin denně, pět dnů v�týdnu, aniž by došlo k�poškození 
 zdraví (chronickému či akutnímu). Limitní hodnoty expozice na pracovišti nahrazují maximální koncentrace na 
 pracovišti a�technické referenční koncentrace�– pokud však obě tyto hodnoty dosud nejsou plně zohledněny v 
 limitních hodnotách expozice na pracovišti, lze je dočasně použít k�posouzení rizik na pracovišti.



135

uvex silv-Air
Poradce pro ochranu dýchacích cest · Čištění · Funkce

uvex Respiratory Expert System

Poradce pro ochranu dýchacích cest vám 
 pomůže při výběru správné dýchací polomasky 
a�poskytne podrobné informace

Jako lídr v�oblasti inovací stanovujeme nejvyšší 
standardy produktů a�služeb. Poradce uvex 
 Respiratory Expert System (uRES) vám pomůže 
při výběru vhodné dýchací polomasky a poskyt-
ne podrobné informace o�produktech, technolo-
giích, normách a�pokynech.
Správnou masku z�portfolia uvex můžete vybrat 
podle prováděné pracovní činnosti nebo podle 
použité nebezpečné látky.  U�všech produktů 
 naleznete užitečné podrobné obrázky při použití 
a�příslušné technické listy. 
 
Poradce uvex Respiratory Expert System vám 
poskytne rychlý přehled ohledně správného 
 výběru dýchací polomasky a�stručně zodpoví 
 základní otázky ohledně tohoto tématu.

Zažijte nový rozměr ochrany dýchacích cest:
 

https://ures.uvex.de

uvex clear
Obj. číslo 8701.011
Obsah 360�ml
Balení 1�plechovka

uvex clear
• Antimikrobiální čisticí sprej určený k�čištění dýchacích po-

lomasek s�označením „R“

8701.011



FFP 1 FFP 2 FFP 3
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uvex silv-Air premium
Dýchací polomasky

Všechny dýchací polomasky třídy FFP1 
poskytují spolehlivou ochranu proti škod-
livým látkám do 4násobku prahové limitní 
hodnoty expozice na pracovišti* a jsou 
dostupné bez nebo s�ventilkem.

Všechny dýchací polomasky třídy FFP2 
poskytují spolehlivou ochranu proti škod-
livým látkám do 10násobku prahové limit-
ní hodnoty expozice na pracovišti* a�jsou 
dostupné bez nebo s�ventilkem.

Všechny dýchací polomasky třídy FFP3 
poskytují spolehlivou ochranu proti škodli-
vým látkám do 30násobku prahové limitní 
hodnoty expozice na pracovišti* a�jsou do-
stupné pouze s�ventilkem.

Dýchací polomasky uvex jsou vhodné k�ochraně proti pevným a�kapalným aerosolům, prachu, mlze a�kouři. Neposkytují dostatečnou úroveň ochrany 
proti plynům a�parám nad limitní hodnotou.

Všechny dýchací polomasky byly zkoušeny a�certifikovány dle Evropské normy�149 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů�– filtrační polomasky 
k�ochraně proti částicím“. Jsou v�souladu s�aktuálními evropskými právními předpisy. Polomasky jsou podle úniku a�výkonu filtru rozděleny do tříd 
ochrany P1 (modrá), P2 (oranžová) nebo P3 (černá). Všechny ochranné prostředky dýchacích cest spadají do kategorie�III OOPP (vysoké riziko).

*  Limitní hodnoty expozice na pracovišti jsou průměrné koncentrace látky ve vzduchu na pracovišti�– nejsou-li překročeny, zaměstnanci zde mohou pracovat 
osm hodin denně, pět dnů v�týdnu, aniž by došlo k�poškození zdraví (chronickému či akutnímu). Limitní hodnoty expozice na pracovišti nahrazují maximální 
koncentrace na pracovišti a�technické referenční koncentrace�– pokud však obě tyto hodnoty dosud nejsou plně zohledněny v�limitních hodnotách expozice 
na pracovišti, lze je dočasně použít k�posouzení rizik na pracovišti.

uvex silv-Air premium

FFP1 FFP2 FFP3

ploché skládací ploché skládací ploché skládací

5100 NR D 5200 NR D

5110 NR D 5210 NR D 5310 NR D

5220 NR D s�uhlím 5320 NR D s�uhlím

5100 NR D

5110 NR D

5200 NR D

5210 NR D

5220 NR D hlí

5310 NR D

5320 NR D hlí
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uvex silv-Air premium
Dýchací polomasky v�ochranné třídě FFP 1, FFP 2 a�FFP 3

uvex silv-Air 5100
• Skládací polomaska filtrující částice 
• Široký bezešvý náhlavní pásek, díky   

 kterému polomaska pohodlně a�bezpeč-
ně sedí 

• Vestavěná, snadno přizpůsobitelná nosní 
spona 

• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 
kterému polomaska spolehlivě sedí

uvex silv-Air 5200
• Skládací polomaska filtrující částice 
• Široký bezešvý náhlavní pásek, díky 

 kterému polomaska pohodlně a�bezpeč-
ně sedí 

• Vestavěná, snadno přizpůsobitelná nosní 
spona 

• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 
kterému polomaska spolehlivě sedí

uvex silv-Air 5110
• Skládací polomaska filtrující částice s�výdecho-

vým ventilkem 
• Široký bezešvý náhlavní pásek, díky kterému 

 polomaska pohodlně a�bezpečně sedí 
• Těsnící lem v oblasti nosu díky kterému polomas-

ka spolehlivě sedí
• Vestavěná, snadno přizpůsobitelná nosní spona 
• Výdechový ventil snižuje teplo a�vlhkost a 

 výrazně snižuje dýchací odpor

uvex silv-Air 5210
• Skládací polomaska filtrující částice s�výde-

chovým ventilkem 
• Široký bezešvý náhlavní pásek, díky kterému 

polomaska pohodlně a�bezpečně sedí 
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 

 kterému polomaska spolehlivě sedí
• Vestavěná, snadno přizpůsobitelná nosní 

spona 
• Výdechový ventil snižuje teplo a�vlhkost a 

 výrazně snižuje dýchací odpor

uvex silv-Air 5220
• Skládací polomaska filtrující částice s�výdecho-

vým ventilkem 
• Široký bezešvý náhlavní pásek, díky kterému 

maska pohodlně a�bezpečně sedí 
• Další filtr s�aktivním uhlím zajišťuje ochranu proti 

zápachu, plynům a�parám do příslušných limitních 
hodnot

• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky kterému 
polomaska spolehlivě sedí

• Vestavěná, snadno přizpůsobitelná nosní spona 
• Výdechový ventil snižuje teplo a�vlhkost a�výrazně 

snižuje dýchací odpor

uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
Obj. číslo 8765.100 8765.110
Provedení Skládací polomaska bez�ventilku FFP1 NR D Skládací polomaska s�ventilkem FFP1 NR D
Barva bílá bílá
Balení 30�kusů, balené jednotlivě 15�kusů, balené jednotlivě

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210 uvex silv-Air 5220
Obj. číslo 8765.200 8765.210 8765.220
Provedení Skládací polomaska bez�ventilku FFP2 NR D Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 NR D Skládací polomaska s�ventilkem a�uhlím FFP2 NR D
Barva bílá bílá bílá
Balení 30�kusů, balené jednotlivě 15�kusů, balené jednotlivě 15�kusů, balené jednotlivě

Dostupné od 
prvního čtvrtletí 2018

8765.100

8765.200

8765.110

8765.210 8765.220
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uvex silv-Air premium
Dýchací polomasky ve ochranné třídě FFP 3

uvex silv-Air 5310
• Skládací polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem 
• Široký bezešvý náhlavní pásek, díky kterému polomaska pohodlně a 

 bezpečně sedí 
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu a�brady, díky kterému polomaska 

 spolehlivě sedí
• Vestavěná, snadno přizpůsobitelná nosní spona 
• Výdechový ventil snižuje teplo a�vlhkost a�výrazně snižuje dýchací 

 odpor

uvex silv-Air 5320
• Skládací polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem 
• Široký bezešvý náhlavní pásek, díky kterému polomaska pohodlně a
•  bezpečně sedí 
• Další filtr s�aktivním uhlím zajišťuje ochranu proti zápachu, plynům a 

 parám do příslušných limitních hodnot
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu a�brady, díky kterému polomaska 

 spolehlivě sedí
• Vestavěná, snadno přizpůsobitelná nosní spona 
• Výdechový ventil snižuje teplo a�vlhkost a�výrazně snižuje dýchací 

 odpor

uvex silv-Air 5310 uvex silv-Air 5320
Obj. číslo 8765.310 8765.320
Ausführung Skládací polomaska s�ventilkem FFP3 NR D Skládací polomaska s�ventilkem a�uhlím FFP3 NR D
Barva bílá bílá
Balení 15�ks 15�ks

Dostupné od 
prvního čtvrtletí 2018

8765.310 8765.320
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uvex silv-Air
Klasifikace úrovně ochrany

uvex silv-Air e
FFP1 FFP2 FFP 3

tvarované tvarované

7212 NR D 7312 R�D 7315 R�D

7232 R�D 7233 R�D 7333 R�D 7330 R�D

uvex silv-Air p
FFP1 FFP2 FFP3

ploché skládací tvarované ploché skládací tvarované ploché skládací tvarované

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

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

s�uhlím 7220 NR D s�uhlím 7320�R�D

7200 NR D
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uvex silv-Air High Performance FFP 2 a�FFP  3
Nejnižší dýchací odpor. Integrovaná ventilace.

Dokonale tvarovaná oblast 
nosu zajišťuje bezpečné 
usazení na správném místě. 

Nastavitelný náhlavní pásek 
zajišťuje optimální usazení.

Velké nádechové ventilky 
zajišťují extrémně nízký 
 dýchací odpor.

uvex silv-Air High-Performance�– 
Nový rozměr ochrany dýchacích cest

• Tvarovaná polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem a 
 nádechovými ventilky

• Vysoce výkonný tříkomorový systém climazone zajišťuje pohodlné 
a�chladné klima uvnitř polomasky

• Pružný textilní náhlavní pásek se svorkou na krku umožňující individuál-
ní přizpůsobení

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací odpor a�pomáhá minimalizovat 
akumulaci vlhkosti uvnitř polomasky

• Dva dodatečné filtry s�nádechovými ventilky snižují dýchací odpor 
a�zvyšují pohodlí díky snadnější výměně vzduchu

• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu zajišťuje optimální pohodlí 
uživatele a�bezpečné usazení polomasky

• Kombinace vytvarování 3D v�nosní části a�těsnicího lemu zajišťuje 
 ideální usazení pro téměř jakýkoli tvar nosu

uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
Obj. číslo 8707.233 8707.333
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilky Tvarovaná polomaska s�ventilky

FFP2�R�D FFP3�R�D
Barva bílá bílá
Balení 3�ks 3�ks

Vysoce kvalitní vnější mate-
riál polomasky uvex silv-Air 
zajišťuje nejlepší možnou 
prodyšnost.

Nosní žlábek zajišťuje 
 dokonalé usazení na téměř 
jakýkoli tvar nosu.

Pružné čtyřbodové 
 uchycení náhlavního pásku, 
díky kterému polomaska 
pohodlně sedí.

uvex silv-Air High-Performance�– 
Kombinace dokonalé ochrany a 
 maximálního pohodlí uživatele
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem a 

 nádechovými ventilky
• Vysoce výkonný tříkomorový systém climazone zajišťuje pohodlné 

a�chladné mikroklima uvnitř polomasky
• Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku, díky kterému polomaska po-

hodlně a�bezpečně sedí
• Pružná a�nastavitelná integrovaná nosní spona
• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací odpor a�pomáhá minimalizovat 

akumulaci vlhkosti uvnitř polomasky
• Dva dodatečné filtry s�nádechovými ventilky snižují dýchací odpor 

a�zvyšují pohodlí díky snadnější výměně vzduchu
• Vysoce kvalitní vnější materiál polomasky silv-Air poskytuje optimální 

prodyšnost
• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu zajišťuje optimální pohodlí 

uživatele a�bezpečné usazení polomasky
• Nosní žlábek v�těsnicím lemu zajišťuje ideální usazení pro téměř jaký-

koli tvar nosu

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
Obj. číslo 8707.232 8707.330
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilky Tvarovaná polomaska s�ventilkem

FFP2�R�D FFP3�R�D
Barva stříbrně šedá stříbrně šedá 
Balení 3�ks 3�ks

8707.233
8707.333 8707.330
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uvex silv-Air e 
Tvarované polomasky FFP 2 a�FFP 3

Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku 
zajišťuje pohodlné a�bezpečné usazení 
 polomasky.

Anatomicky tvarovaná oblast nosu a�integrovaná 
nosní spona uvnitř filtračního materiálu zajišťuje 
 dokonalé usazení a�nejvyšší úroveň pohodlí uživatele.

Vysoce kvalitní filtrační materiál zaručuje nízký dýchací 
odpor, zatímco hladký bílý povrch filtru snižuje riziko 
 kontaminace následkem „žmolkování“ v�oblastech s 
 přísnými hygienickými normami.

uvex silv-Air 7212
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s 

 výdechovým ventilkem
• Okraje z�měkkého materiálu zvyšují pohodlí
• Bezešvý náhlavní pásek, díky kterému polo-

maska pohodlně a�bezpečně sedí
• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu 

 zajišťuje optimální pohodlí uživatele a 
 bezpečné usazení polomasky

• Pružná a�nastavitelná integrovaná nosní 
 spona

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 7312
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s 

 výdechovým ventilkem
• Okraje z�měkkého materiálu zvyšují pohodlí
• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu 

 zajišťuje optimální pohodlí uživatele a 
 bezpečné usazení polomasky

• Pružná a�nastavitelná integrovaná nosní 
 spona

• Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku, díky 
kterému maska pohodlně a�bezpečně sedí

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 7315
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s 

 výdechovým ventilkem
• Okraje z�měkkého materiálu zvyšují pohodlí
• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu 

 zajišťuje optimální pohodlí uživatele a 
 bezpečné usazení polomasky

• Bez nosní spony (neobsahuje kov)
• Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku, díky 

kterému polomaska pohodlně a�bezpečně 
sedí

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 7212 
Obj. číslo 8707.212
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP2 NR D
Barva bílá
Balení 15�ks

uvex silv-Air 7312 
Obj. číslo 8707.312
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3�R�D
Barva bílá
Balení 5�ks

uvex silv-Air 7315 
Obj. číslo 8707.311 8707.315
Provedení FFP 3�R�D FFP 3�R�D

tvarovaná polomaska tvarovaná polomaska
s�ventilkem s�ventilkem

Barva bílá bílá
Balení 120�ks 5�ks

balené jednotlivě

8707.212 8707.312
8707.311
8707.315



142

uvex silv-Air p
Tvarované polomasky FFP 1 a�FFP 2

Popis produktu
• Inovativní design s�optimalizovaným tvarem zajišťuje bezpečné usazení
• Okraje z�měkkého materiálu zvyšují pohodlí 
• Volitelný výdechový ventilek snižuje teplotu a�vlhkost uvnitř polomasky
• Optimalizovaná konstrukce oblasti nosu poskytuje maximální kompati-

bilitu s�ochrannými brýlemi uvex
• Stříbrně šedý svrchní materiál polomasky uvex silv-Air je příjemný na 

dotek a�zabraňuje předčasné likvidaci polomasky v�důsledku povrcho-
vého znečištění.

Typické oblasti použití

Dýchací polomasky s�třídou ochrany FFP1 lze používat v�oblastech, jako 
je potravinářský průmysl, práce s�kamenem a�cementem, stavebnictví 
či�zpracování měkkého dřeva.

Dýchací polomasky s�třídou ochrany FFP2 lze používat v�oblastech, jako 
je hornictví, kovodělný průmysl, loděnice či zpracování dřeva.

Trojrozměrný 
 optimalizovaný 
tvar lze 
 kombinovat 
s�ochrannými 
 brýlemi a 
 bezpečné usazení 
je zaručeno bez 
nosní spony.

Okraje z�měkkého materiálu po 
celém obvodu zvyšují pohodlí. 

Bezešvý široký náhlavní pásek 
s�poutkem, které zajišťuje 
 rovnoměrné rozložení tlaku 
a�pohodlné usazení.

Všechny tvarované polomasky 
FFP1 a�FFP2 jsou zcela bez obsa-
hu kovu.

Tvarovaná 
 polomaska FFP2 je 
také  dostupná s 
 filtrem obsahujícím 
aktivní uhlí proti 
 nepříjemným 
 pachům.
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uvex silv-Air p
Tvarované a skládací polomasky FFP1

uvex silv-Air 7100
• Tvarovaná polomaska filtrující 

částice
• Zpracování bez kovu
• Okraje z�měkkého materiálu 

 zvyšují pohodlí
• Bezešvý náhlavní pásek, díky 

kterému polomaska pohodlně a 
 bezpečně sedí

uvex silv-Air 8103
• Skládací polomaska filtrující 

 částice 
• Materiál s�hydrofobní vrstvou
• Bezešvý náhlavní pásek, díky 

kterému polomaska pohodlně a 
 bezpečně sedí

• Pružná a�nastavitelná integrova-
ná nosní spona

• Pěnové vrstvy v�oblasti brady 
a�nosu zajišťují optimální usazení 

uvex silv-Air 7110
• Tvarovaná polomaska filtrující 

částice s�výdechovým ventilkem
• Zpracování bez kovu
• Okraje z�měkkého materiálu 

 zvyšují pohodlí
• Bezešvý náhlavní pásek, díky 

kterému polomaska pohodlně a 
 bezpečně sedí

• Výdechový ventilek dále snižuje 
dýchací odpor a�pomáhá mini-
malizovat akumulaci vlhkosti 
uvnitř polomasky

uvex silv-Air 8113
• Skládací polomaska filtrující 

 částice s�výdechovým ventilkem
• Materiál s�hydrofobní vrstvou
• Bezešvý náhlavní pásek, díky 

kterému polomaska pohodlně a 
 bezpečně sedí

• Pružná a�nastavitelná integrova-
ná nosní spona

• Pěnové vrstvy v�oblasti brady 
a�nosu zajišťují optimální usazení

• Výdechový ventilek dále snižuje 
dýchací odpor a�pomáhá mini-
malizovat akumulaci vlhkosti 
uvnitř polomasky

uvex silv-Air 7100 
Obj. číslo 8707.100
Provedení Tvarovaná polomaska

FFP1 NR D bez ventilku
Barva stříbrně šedá
Balení 20�ks

uvex silv-Air 8103 
Obj. číslo 8708.103
Provedení Skládací polomaska

FFP1 NR D bez ventilku
Barva stříbrná
Balení 20�kusů, balené jednotlivě

uvex silv-Air 7110 
Obj. číslo 8707.110
Provedení Tvarovaná polomaska

FFP1 NR D s�ventilkem
Barva stříbrně šedá
Balení 15�ks

uvex silv-Air 8113 
Obj. číslo 8708.113
Provedení Skládací polomaska

FFP1 NR D s�ventilkem
Barva stříbrná
Balení 15�kusů, balené jednotlivě

8707.100

8708.103

8707.110 

8708.113
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uvex silv-Air 7200
• Tvarovaná polomaska filtrující částice
• Zpracování bez kovu
• Bezešvý náhlavní pásek, díky kterému polo-

maska pohodlně a�bezpečně sedí

uvex silv-Air 7210
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s 

 výdechovým ventilkem
• Zpracování bez kovu
• Bezešvý náhlavní pásek, díky kterému polo-

maska pohodlně a�bezpečně sedí
• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 

 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 7220
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s 

 výdechovým ventilkem
• Zpracování bez kovu
• Další filtr s�aktivním uhlím zajišťuje ochranu 

proti zápachu, plynům a�parám do prahových 
hodnot

• Bezešvý náhlavní pásek, díky kterému polo-
maska pohodlně a�bezpečně sedí

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 8203
• Skládací polomaska filtrující částice
• Materiál s�hydrofobní vrstvou
• Bezešvý náhlavní pásek, díky kterému polo-

maska pohodlně a�bezpečně sedí
• Pružná a�nastavitelná integrovaná nosní 

 spona
• Pěnové vrstvy v�oblasti brady a�nosu zajišťují 

optimální usazení

uvex silv-Air 8213
• Skládací polomaska filtrující částice s výde-

chovým ventilkem pro optimální mikroklima
• Materiál s�hydrofobní vrstvou
• Bezešvý náhlavní pásek, díky kterému polo-

maska pohodlně a�bezpečně sedí
• Pružná a�nastavitelná integrovaná nosní 

 spona
• Pěnové vrstvy v�oblasti brady a�nosu zajišťují 

optimální usazení

uvex silv-Air 7200 
Obj. číslo 8707.200
Provedení Tvarovaná polomaska bez�ventilku FFP2 NR D
Barva stříbrně šedá
Balení 20�ks

uvex silv-Air 7210 
Obj. číslo 8707.210
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP2 NR D
Barva stříbrně šedá
Balení 15�ks

uvex silv-Air 7220 
Obj. číslo 8707.220
Provedení Tvarovaná polomaska FFP2 NR D

s�ventilkem a�uhlím
Barva stříbrná, antracit
Balení 15�ks

uvex silv-Air 8203 
Obj. číslo 8708.203
Provedení Skládací polomaska bez�ventilku FFP2 NR D
Barva stříbrná
Balení 20�kusů, balené jednotlivě

uvex silv-Air 8213 
Obj. číslo 8708.213
Provedení Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 NR D
Barva stříbrná
Balení 15�kusů, balené jednotlivě

uvex silv-Air p
Tvarované a skládací polomasky FFP2

8708.203 8708.213

8707.200 8707.210 8707.220 
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uvex silv-Air p
Tvarované a skládací polomasky FFP3

uvex silv-Air 7310
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem
• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu zajišťuje optimální pohodlí 

uživatele a�bezpečné usazení polomasky
• Pružná a�nastavitelná integrovaná nosní spona
• Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku, díky kterému polomaska po-

hodlně a�bezpečně sedí
• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací odpor a�pomáhá minimalizovat 

akumulaci vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 7320
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem
• Další filtr s�aktivním uhlím zajišťuje ochranu proti zápachu, plynům a 

 parám do prahových hodnot
• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu zajišťuje optimální pohodlí 

uživatele a�bezpečné usazení polomasky
• Pružná a�nastavitelná integrovaná nosní spona
• Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku, díky kterému polomaska po-

hodlně a�bezpečně sedí
• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací odpor a�pomáhá minimalizovat 

akumulaci vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 8313
• Skládací polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem
• Materiál s�hydrofobní vrstvou
• Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku, díky kterému polomaska po-

hodlně a�bezpečně sedí
• Pružná a�nastavitelná integrovaná nosní spona
• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu zajišťuje optimální pohodlí 

uživatele a�bezpečné usazení polomasky
• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací odpor a�pomáhá minimalizovat 

akumulaci vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 7310 
Obj. číslo 8707.310
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3�R�D
Barva stříbrně šedá
Balení 5�ks

uvex silv-Air 7320 
Obj. číslo 8707.320
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilkem a�uhlím FFP3�R�D
Barva stříbrná, antracit
Balení 5�ks

uvex silv-Air 8313 
Obj. číslo 8708.313
Provedení Skládací polomaska s�ventilkem FFP3 NR D
Barva stříbrná
Balení 15�kusů, balené jednotlivě

8708.313

8707.310 8707.320
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uvex silv-Air c
Dýchací polomasky

uvex silv-Air c
FFP 1 FFP 2 FFP 3
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uvex silv-Air c
Dýchací polomasky, třída FFP 1 a�FFP 2

Filtrační polomaska 
uvex silv-Air c
•  Inovativní design s�optimalizovaným 

 tvarem 
•  Okraje z�měkkého materiálu zajišťují zvý-

šené pohodlí a�přijatelnost pro uživatele
•  Bezešvý náhlavní pásek, díky kterému 

maska pohodlně a�bezpečně sedí 
•  Výdechový ventil zajišťuje snadnou výmě-

nu vzduchu a�snižuje akumulaci tepla 
a�vlhkosti uvnitř polomasky

•  Nastavitelná nosní spona zaručuje vynika-
jící usazení přizpůsobené uživateli 

•  Polomaska splňuje požadavky zkoušky 
dolomitickým vápencovým prachem

• Kompatibilní s�ochrannými brýlemi uvex 
•  Těsnicí nosní lem poskytuje spolehlivé 

usazení a�pohodlí 
•  Filtr s�aktivním uhlím vhodný pro použití při 

svařování je k�dispozici ve verzi FFP2 
(uvex silv-Air c�2220 a�3220)

Výdechový ventilek s�360° otvorem 
 zajišťuje velmi nízký dýchací odpor 
a�ochlazuje klima uvnitř polomasky.

Nosní lem poskytuje jak spolehlivé usazení 
polomasky, tak zvýšené pohodlí uživatele.

Okraje z�měkkého materiálu brání 
 nepříjemnému otlaku.

Bezešvý náhlavní pásek lze upravit k 
 dosažení optimálního usazení. 

Nastavitelná nosní spona zaručuje 
 vynikající a�spolehlivé usazení 
 přizpůsobené uživateli.
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uvex silv-Air c
Filtrační polomasky, ochranná třída FFP 1

uvex silv-Air 3100
• Skládací polomaska filtrující částice
• Bezešvý náhlavní pásek a�pružná nastavitelná nosní spona
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky kterému polomaska bezpečně 

sedí

uvex silv-Air 3100 
Obj. číslo 8733.100
Provedení Skládací polomaska bez�ventilku FFP1 NR D
Barva bílá
Balení 30�kusů, balené jednotlivě

uvex silv-Air 3110
• Skládací polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky kterému polomaska bezpečně 

sedí
• Bezešvý náhlavní pásek a�pružná nastavitelná nosní spona
• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací odpor a�pomáhá minimalizovat 

akumulaci vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 3110 
Obj. číslo 8733.110
Provedení Skládací polomaska s�ventilkem FFP1 NR D
Barva bílá
Balení 15�kusů, balené jednotlivě

uvex silv-Air 2100
• Tvarovaná polomaska filtrující částice 
• Bezešvý náhlavní pásek a�nosní spona zajišťují pohodlné a�bezpečné 

usazení
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky kterému polomaska bezpečně 

sedí

uvex silv-Air 2100 
Obj. číslo 8732.100
Provedení Tvarovaná polomaska bez�ventilku FFP1 NR D
Barva bílá
Balení 20�ks

uvex silv-Air 2110
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s�výdechovým ventilkem
• Bezešvý náhlavní pásek a�nosní spona zajišťují pohodlné a�bezpečné 

usazení
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky kterému polomaska bezpečně 

sedí
• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací odpor a�pomáhá minimalizovat 

akumulaci vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 2110 
Obj. číslo 8732.110
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP1 NR D
Barva bílá
Balení 15�ks

8733.100

8732.100

8733.110

8732.110
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uvex silv-Air c
Filtrační polomaska, ochranná třída FFP2

uvex silv-Air�3200
• Skládací polomaska filtrující částice 
• Bezešvý náhlavní pásek a�pružná nastavitelná 

nosní spona
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 

 kterému polomaska bezpečně sedí

uvex silv-Air 2200
• Tvarovaná polomaska filtrující částice
• Bezešvý náhlavní pásek a�pružná nastavitelná 

nosní spona zajišťují pohodlné a�bezpečné 
usazení

• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 
kterému polomaska bezpečně sedí

uvex silv-Air 3210
• Skládací polomaska filtrující částice s�výde-

chovým ventilkem
• Bezešvý náhlavní pásek a�pružná nastavitel-

ná nosní spona
• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 

 kterému polomaska bezpečně sedí
• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 

 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 3220
• Skládací polomaska filtrující částice s�výde-

chovým ventilkem
• Další filtr s�aktivním uhlím zajišťuje ochranu 

proti zápachu, plynům a�parám do prahových 
hodnot

• Bezešvý náhlavní pásek a�pružná nastavitelná 
nosní spona

• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 
 kterému polomaska bezpečně sedí

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 2210
• Tvarovaná polomaska filtrující částice 

s�výdechovým ventilkem
• Bezešvý náhlavní pásek a�pružná nastavitelná 

nosní spona zajišťují pohodlné a�bezpečné 
usazení

• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 
kterému polomaska bezpečně sedí

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 2220
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s�výde-

chovým ventilkem
• Další filtr s�aktivním uhlím zajišťuje ochranu 

proti zápachu, plynům a�parám do prahových 
hodnot

• Bezešvý náhlavní pásek a�pružná nastavitelná 
nosní spona zajišťují pohodlné a�bezpečné 
usazení

• Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu, díky 
kterému polomaska bezpečně sedí

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací od-
por a�pomáhá minimalizovat akumulaci vlhko-
sti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
Obj. číslo 8733.200 8733.210 8733.220
Provedení Skládací polomaska bez�ventilku FFP2 NR D Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 NR D Skládací polomaska s�ventilkem a�uhlím FFP2 NR D
Barva bílá bílá stříbrná
Balení 30�kusů, balené jednotlivě 15�kusů, balené jednotlivě 15�kusů, balené jednotlivě

uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
Obj. číslo 8732.200 8732.210 8732.220
Provedení Tvarovaná polomaska bez�ventilku FFP2 NR D Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP2 NR D Tvarovaná polomaska s�ventilkem a�uhlím FFP2 NR D
Barva bílá bílá stříbrná
Balení 20�ks 15�ks 15�ks

8733.200

8732.200 

8733.210 

8732.210 

8733.220 

8732.220
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uvex silv-Air c
Filtrační polomasky, ochranné třídy FFP3

uvex silv-Air 3310
• Skládací polomaska filtrující částice s�výde-

chovým ventilkem
• Nastavitelný náhlavní pásek a�pružná nastavi-

telná nosní spona zajišťují pohodlné a 
 bezpečné usazení

• Pohodlný těsnicí lem po celém obvodu zajiš-
ťuje spolehlivé usazení

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 2310
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s 

 výdechovým ventilkem pro větší tvar obličeje
• Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku 

a�pružná nastavitelná nosní spona zajišťují 
pohodlné a�bezpečné usazení

• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu 
 zajišťuje optimální pohodlí uživatele a 
 bezpečné usazení polomasky

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 2312
• Tvarovaná polomaska filtrující částice s 

 výdechovým ventilkem�– ergonomicky přizpů-
sobená pro menší až střední tvar obličeje

• Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku 
a�pružná nastavitelná nosní spona zajišťují 
pohodlné a�bezpečné usazení

• Velmi měkký těsnicí lem po celém obvodu 
 zajišťuje optimální pohodlí uživatele a 
 bezpečné usazení polomasky

• Výdechový ventilek dále snižuje dýchací 
 odpor a�pomáhá minimalizovat akumulaci 
 vlhkosti uvnitř polomasky

uvex silv-Air 3310 
Obj. číslo 8733.310
Provedení Skládací polomaska s�ventilkem FFP3 NR D
Barva bílá
Balení 15�kusů, balené jednotlivě

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
Obj. číslo 8732.310 8732.312
Provedení Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 NR D Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 NR D
Barva bílá bílá
Balení 15�ks 15�ks

8733.310

8732.310 8732.312
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uvex silv-Air
Funkce

360° výdechový ventil výrazně snižuje dýchací odpor a�akumulaci tepla a�vlhkosti v�polomasce.

Pohodlný těsnicí lem po celém obvodu 
Měkký těsnicí lem zaručuje těsné, spolehlivé a�pohodlné usazení polomasky.

Měkký těsnicí lem v�oblasti nosu a�brady zajišťuje, 
že polomaska bezpečně a�pohodlně sedí.

Pohodlný těsnicí lem v�oblasti nosu
Měkký těsnicí lem v�oblasti nosu zaručuje bezpečné usazení bez nadměrného tlaku.

Pohodlná nosní spona
Dýchací polomaska je vybavena kvalitní nosní sponou umožňující individuální přizpůsobení uživateli.

Neobsahuje kovy
Dýchací polomaska je vyrobena zcela bez obsahu kovů a�z�materiálů dobře snášených pokožkou.

Čtyřbodové uchycení náhlavního pásku umožňuje individuální a�spolehlivé usazení polomasky, které lze dokonale přizpůsobit potře-
bám uživatele.  

Každá polomaska je zabalena samostatně, což odpovídá nejvyšším hygienickým standardům. 

S�obsahem uhlí
Vrstva aktivního uhlí dodatečně zapracovaná do filtračního materiálu redukuje nepříjemné pachy.

3D vytvarování v�oblasti nosu poskytuje pohodlné usazení, nízký únik a�zabraňuje zamlžení ochranných brýlí bez polakování.

Systém vnitřní ventilace
Díky filtračním komorám s�nádechovými ventilky poskytuje maska velmi malý dýchací odpor. Systém řízení mikroklimatu vysoce výkon-
né polomasky zaručuje optimální pohodlí uživatele.

Označení R
Dýchací polomaska byla ozkoušena pro opakované použití a�splňuje požadované výkonové vlastnosti pro použití delší než jednu pra-
covní směnu.

Označení NR
Dýchací polomasky nejsou opakovaně použitelné, a�proto musí být po pracovní směně zlikvidovány.

Označení D
Dýchací polomaska splňuje dodatečnou zkoušku dolomitickým vápencovým prachem, a�poskytuje proto vynikající prodyšnost i�v 
 extrémně prašném prostředí a�při delším používání. 
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uvex silv-Air
Přehled

Obj. číslo Název Typ Barva Balení
Množství 
v�kartonu Strana

8701.011 uvex clear Čisticí sprej 1�ks (360�ml) 100 130

8707.100 uvex silv-Air 7100 Tvarovaná polomaska bez�ventilku FFP1 stříbrně šedá 20�ks v�kartonu 180 143

8707.110 uvex silv-Air 7110 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP1 stříbrně šedá 15�ks v�kartonu 135 143

8707.200 uvex silv-Air 7200 Tvarovaná polomaska bez�ventilku FFP2 stříbrně šedá 20�ks v�kartonu 180 144

8707.210 uvex silv-Air 7210 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP2 stříbrně šedá 15�ks v�kartonu 135 144

8707.212 uvex silv-Air 7212 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP2 bílá 15�ks v�kartonu 135 141

8707.220 uvex silv-Air 7220 s�uhlím Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP2 stříbrná/ 
antracit 15�ks v�kartonu 135 144

8707.232 uvex silv-Air 7232 High Performance Tvarovaná polomaska s�tříkomorovým systémem FFP2 stříbrně šedá 3�ks v�kartonu 36 140

8707.233 uvex silv-Air 7233 High Performance Tvarovaná polomaska s�tříkomorovým systémem FFP2 bílá 3�ks v�kartonu 36 140

8707.310 uvex silv-Air 7310 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 stříbrně šedá 5�ks v�kartonu 60 145

8707.311 uvex silv-Air 7311 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 bílá 120�ks 120 141

8707.312 uvex silv-Air 7312 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 bílá 5�ks v�kartonu 60 141

8707.315 uvex silv-Air 7315 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 bílá 5�ks v�kartonu 60 141

8707.320 uvex silv-Air 7320 s�uhlím Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 stříbrná/ 
antracit 5�ks v�kartonu 60 145

8707.330 uvex silv-Air 7330 High Performance Tvarovaná polomaska s�tříkomorovým systémem FFP3 stříbrně šedá 3�ks v�kartonu 36 140

8707.333 uvex silv-Air 7333 High Performance Tvarovaná polomaska s�tříkomorovým systémem FFP3 bílá 3�ks v�kartonu 36 140

8708.103 uvex silv-Air 8103 Skládací polomaska bez�ventilku FFP1 stříbrná 20�ks v�kartonu 480 143

8708.113 uvex silv-Air 8113 Skládací polomaska s�ventilkem FFP1 stříbrná 15�ks v�kartonu 360 143

8708.203 uvex silv-Air 8203 Skládací polomaska bez�ventilku FFP2 stříbrná 20�ks v�kartonu 480 144

8708.213 uvex silv-Air 8213 Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 stříbrná 15�ks v�kartonu 360 144

8708.313 uvex silv-Air 8313 Skládací polomaska s�ventilkem FFP3 stříbrná 15�ks v�kartonu 360 145

8732.100 uvex silv-Air 2100 Tvarovaná polomaska bez�ventilku FFP1 bílá 20�ks v�kartonu 240 148

8732.110 uvex silv-Air 2110 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP1 bílá 15�ks v�kartonu 180 148

8732.200 uvex silv-Air 2200 Tvarovaná polomaska bez�ventilku FFP2 bílá 20�ks v�kartonu 240 149

8732.210 uvex silv-Air 2210 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP2 bílá 15�ks v�kartonu 180 149

8732.220 uvex silv-Air 2220 s�uhlím Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP2 stříbrná 15�ks v�kartonu 180 149

8732.310 uvex silv-Air 2310 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 bílá 15�ks v�kartonu 180 150

8732.312 uvex silv-Air 2312 Tvarovaná polomaska s�ventilkem FFP3 bílá 15�ks v�kartonu 180 150

8733.100 uvex silv-Air 3100 Skládací polomaska bez�ventilku FFP1 bílá 30�ks v�kartonu 360 148

8733.110 uvex silv-Air 3110 Skládací polomaska s�ventilkem FFP1 bílá 15�ks v�kartonu 180 148

8733.200 uvex silv-Air 3200 Skládací polomaska bez�ventilku FFP2 bílá 30�ks v�kartonu 360 149

8733.210 uvex silv-Air 3210 Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 bílá 15�ks v�kartonu 180 149

8733.220 uvex silv-Air 3220 s�uhlím Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 stříbrná 15�ks v�kartonu 180 149

8733.310 uvex silv-Air 3310 Skládací polomaska s�ventilkem FFP3 bílá 15�ks v�kartonu 180 150

8765.100 uvex silv-Air 5100 Skládací polomaska bez�ventilku FFP1 bílá 30�ks v�kartonu 480 137

8765.110 uvex silv-Air 5110 Skládací polomaska s�ventilkem FFP1 bílá 15�ks v�kartonu 240 137

8765.200 uvex silv-Air 5200 Skládací polomaska bez�ventilku FFP2 bílá 30�ks v�kartonu 480 137

8765.210 uvex silv-Air 5210 Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 bílá 15�ks v�kartonu 240 137

8765.220 uvex silv-Air 5220 s�uhlím Skládací polomaska s�ventilkem FFP2 bílá 15�ks v�kartonu 240 137

8765.310 uvex silv-Air 5310 Skládací polomaska s�ventilkem FFP3 bílá 15�ks v�kartonu 240 138

8765.320 uvex silv-Air 5320 s�uhlím Skládací polomaska s�ventilkem FFP3 bílá 15�ks v�kartonu 240 138



Pracovní oděvy
Ochranné oděvy
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Kolekce�26 společnosti 
uvex
Hrdý pocit, že odvádíš maximum 
pro dobrou věc

Společnost uvex již od roku 1926 chrání jednotlivce 
při práci i�sportu. Tento úkol nás naplňuje hrdostí, 
kterou jsme zapracovali do sportovní kolekce 
26: 
Její módní barvy a�speci-
ální materiály jsou dokla-
dem kvality, s�níž dokážeme 
kombinovat pracovní oděvy a�neformální design.

Dámské i�pánské. Oděvy nošené s�hrdostí.
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Kolekce uvex 26

Mikina
Obj. číslo 89447 ●●  petrolejově modrá XS až 4XL

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

�����
Popis: • neformální vzhled ve stylu streetwear, sportovní střih s�nastavitelnou 
kapucí • vysoce kvalitní šité logo na levém rukávu •�OEKO-TEX® 
Standard�100

Dámské kalhoty  
Obj. číslo 89809 ●●  petrolejově modrá 34 až 50

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

�����
Popis: • sportovní, úzký střih s�prodyšným, vodě odolným, a�přesto pružným 
materiálem pro maximální pohodlí • dvě kapsy na stehnech a�zadní kapsa s�úchyty 
zipu •�OEKO-TEX® Standard�100 •�bez PFC

Prošívaná vesta   
Obj. číslo 89449 ●●  petrolejově modrá XS až 4XL

Materiál:  100% polyester, 65�g/m2

Podšívka: 100% polyester

�����
Popis: • teplá, a�přesto lehká • s�vysoce kvalitním šitým 
logem na levém rukávu • boční kapsy s�diskrétním úchytem 
zipu a�kapsa na hrudi s�úchytem zipu •�OEKO-TEX® 
standard�100 •�bez PFC

Pánské kalhoty 
Obj. číslo 89434 ●●  petrolejově modrá 42 až 64, 90 až 110

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

�����
Popis: • sportovní, úzký střih s�prodyšným, vodě odolným, a�přesto pružným materiálem 
pro maximální pohodlí • dvě kapsy na stehnech a�zadní kapsa s�úchyty zipu 
•� OEKO-TEX® standard�100 •�bez PFC



157

Čepice s kšiltem   
Obj. číslo 8945100 ●  černá jedna velikost

Materiál:  100% bavlna

	�
��
Popis: • rovný kšilt s�kontrastní spodní stranou •�dokonale 
sedí díky nastavitelné velikosti

Triko s límečkem  

Obj. číslo 89458 pánské
Obj. číslo 89459 dámské

●●  petrolejově modrá
●●  petrolejově modrá

XS až 6XL

Materiál:  60�% lyocell (TENCEL®), 
40�% polyester �
��

Popis: • odolný materiál TENCEL® s�optimálním řízením vlhkosti • vysoce kvalitní šité 
logo na levém rukávu • řada 3�knoflíků (89458) •�řada 4�knoflíků (89459) 
•� OEKO-TEX® Standard�100

Prošívaná bunda   
Obj. číslo 89448 ●●  petrolejově 

modrá
XS až 4XL

Materiál:  100% polyester
Podšívka: 100% polyester (120�g/m²)

�����
Popis: • teplá, a�přesto lehká • s�vysoce kvalitním šitým logem 
na levém rukávu • boční kapsy s�diskrétním úchytem zipu 
a�kapsa na hrudi s�úchytem zipu •�OEKO-TEX® Standard�100 
•�bez PFC

Bermudy 
Obj. číslo 89438 ●●  petrolejově modrá 42 až 64

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

�����
Popis: • sportovní, štíhlý střih s�voděodolným, a�přesto 
pružným materiálem pro maximální pohodlí •�dvě kapsy 
na stehnech a�zadní kapsa s�úchyty zipu •�OEKO-TEX® 
Standard�100 •�bez PFC

Softshellová bunda   
Obj. číslo 89657 ●●  petrolejově modrá XS až 4XL

Materiál:  Vnější strana: 85�% polyamid, 15�% elastan
Vnitřní strana: 100% polyester
Prvky: 88�% polyester, 12�% elastan

�����

Popis: • kombinace funkčních materiálů • zóny Powerstretch zajišťují vysokou prodyšnost 
a�pohodlí při pohybu • čtyři velké přední kapsy, dvě náprsní kapsy a�kapsa na paži, každá 
s�úchytem zipu •�OEKO-TEX® Standard�100

TENCEL® je registrovaná značka skupiny Lenzing.
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uvex suXXeed
Někdo tomu říká střih, 
funkčnost, styl.
My tomu říkáme úspěch

Kolekce uvex suXXeed je dokonalá ve všech 
ohledech: dobře promyšlená funkčnost, sportov-
ní design, vzrušující barevný kontrast, neobvyklé 
kombinace materiálu a�dokonale padnoucí střih.
Výsledek vypadá stejně dobře u�mužů i�u�žen�– 
a�je vhodný pro nošení jak v�prostředí průmyslu 
či zpracování kovů, tak ve volném čase. Vybavení 
uvex suXXeed splňuje požadavky každého druhu 
použití a�každého pohybu. Pánské kalhoty jsou 
nyní k�dispozici v�úzkém a�běžném provedení. 
Naším cílem je dosáhnout toho, aby kalhoty 
 dokonale padly�– to je neoddělitelnou součástí 
našeho receptu na úspěch.

Dokonale padnoucí střih bez kompromisů, při 
práci i�při hře.
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uvex perfeXXion
Zkombinování barev
následované vypráním.

Zahradnictví a�terénní úpravy, zpracování dřeva 
nebo správa zařízení: všichni volí uvex perfeXXion. 
Kolekce uvex perfeXXion je volba dostupná všem. 
Tato robustní kolekce totiž nabízí nejen X různých 
barevných provedení, ale také X různých detailů 
vybavení: Jednotlivé topy a�kalhoty lze volně 
 kombinovat, a�to v�nejrůznějších barevných kom-
binacích. Materiál je za každé situace extrémně 
odolný. A�co je nejdůležitější�– všechny produkty 
lze prát v�pračce.
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uvex handwerk�– 
profisystem metall
Když se nemusíte bát jisker, podmaníte si 
jakýkoli kov 

Oděvy uvex protection metal a�uvex metal pro získaly v�roce 2015 proslulé 
ocenění Red Dot Design Award.

Oděvy kolekce uvex protection metal také v�roce 2017 získaly německé 
ocenění German Design Award.

Žhavé úlomky, horké jiskry o�teplotě několika set stupňů, 
ohlušující hluk�– práce s�úhlovou bruskou s�sebou nese nepře-
hlédnutelný ohňostroj a�stejně tak nepřehlédnutelná rizika.

Při vývoji těchto pracovních a�ochranných oděvů jsme úzce 
spolupracovali s�mnoha společnostmi, které se zabývají zpra-
cováním kovů, a�do vývoje produktů jsme zapracovali odborné 
znalosti z�praxe. Výsledkem jsou speciálně přizpůsobená 
řešení: jedním z�nich je inovativní povrchová úprava oděvů, 
která spolehlivě chrání před jiskrami a�brání veškerým 
známkám opotřebení. Ať už jde o�sváření, frézování, broušení 
či montáž: oceněné oblečení uvex lze individuálně přizpůsobit 
různým činnostem společností v�kovodělném průmyslu.

Spolupracující 
 partner Spolkového 
kovodělného svazu



163



164



165

uvex new worker
 

Univerzální pracovní oděvy 
s�potenciálem stát se klasikou

Kolekce uvex perfect má svého následníka�– je 
jím univerzální kolekce uvex new worker, která 

prošla nejnáročnější zkouškou průmyslového 
prostředí a�je vším, čím může být: funkční i 

 pohodlná, moderní i�nadčasová, sportovní i 
 klasická.

Střih a�pružné zóny jsou extrémně ergonomické. 
Reflexní prvky a�kapsy na kolenou jsou vyrobeny 

z�osvědčeného materiálu CORDURA®. 
 Kontrastní švy zajišťují výrazný sportovní vzhled 

s�klasickým podtónem.
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uvex cut
Chrání při ostré práci

Kolekce uvex cut chrání před zraněními, která 
 mohou být způsobena čepelemi, skleněnými 

 deskami či obrobky s�ostrými hranami. 
Tyto odolné svršky a�kalhoty jsou současně 

 mimořádně pohodlné díky inovativnímu principu 
dvojího povrchu a�vložkám z�materiálu Bamboo 

TwinFlex®. Zatím co polyamid odolný proti otěru 
a�skelná vlákna odolná proti proříznutí poskytují 

maximální ochranu na vnější straně, měkká 
 bambusová příze na vnitřní straně zajišťuje 

 optimální řízení klimatu. Tyto vlastnosti navíc 
 přetrvávají i�po opakovaném procesu 

 průmyslového čištění.

Technologie Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo.
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uvex protection flash
 

V�noci výrazně viditelné, ve dne 
 sportovní a�nepřehlédnutelné

Dokonce i�v�dešti, mlze či ve tmě můžete 
pracovat venku. Je důležité, aby všichni byli 

vidět�– a�to navzdory špatné viditelnosti.
Oděvy s�vysokou viditelností z�kolekce uvex 

protection flash využívají zářivé reflexní 
pruhy. Některé modely dokonce nezávisle 

svítí. Tuto funkci umožňuje inovativní 
 systém vedení světla, který jsme vyvinuli ve 

spolupráci se společností OSRAM®. 
 Plátěné kalhoty a�softshellové bundy 
 sportovního střihu jsou samozřejmě 

 nepřehlédnutelné i�ve dne�– koneckonců, 
byly navrženy společností uvex...
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uvex perfect
Vytvořte si vlastní kombinaci, 
jen zajistěte, aby celý tým 
nosil stejné oblečení

Kolekce uvex perfect je rozsáhlá.
Všechny produkty této řady jsou navíc navrženy 
v�bezchybném vzájemném souladu, takže lze vše 
dokonale kombinovat. Barevná provedení a�materiály 
jsou stejně rozmanité jako možnosti sestavení 
správného vybavení. 
Všichni členové týmu se mohou vhodně obléci pro 
své činnosti a�vizuálně se navzájem odlišit. Certifi-
kované ochranné oděvy kolekce uvex perfect jsou 
dobré nejen pro vaši bezpečnost, ale také pro 
 týmového ducha.
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uvex protection 
perfect multi function
Chrání, ulevuje od napětí, 
pohodlně sedí 
a�hodně vydrží: Ochranné oděvy
stejně rozmanité jako pracovní den

Teplo, záblesky elektrických oblouků, chemiká-
lie: Pokud pracujete v�průmyslu, jste přímo 
uprostřed toho všeho a�často jste vystaveni 
celé řadě rizik. Ale ať už den přinese cokoli, na 
jedno se můžete spolehnout: Naše kolekce 
uvex protection perfect multi function nabízí 
optimální všestrannou ochranu, a�díky maximál-
nímu pohodlí uživatele usnadňuje práci. Vložené 
pružné díly v�oblasti zad a�kolen přispívají 
k�snadnému pohybu, zatímco vysoký podíl 
 přírodních vláken a�robustní vazba zajišťují 
 prodyšnost odolného materiálu.



Jednorázové 
ochranné oděvy
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Jednorázové ochranné oděvy
 Průvodce normami a�produkty

Směrnice 89/686/EHS o�osobních ochranných prostředcích (OOPP)
Podmínky prodeje osobních ochranných pracovních pro-
středků (OOPP) a�základní bezpečnostní požadavky, které 
musí tyto OOPP splňovat, jsou upraveny směrnicí 89/686/
EHS ze dne 21.�prosince 1989. 
Pokud jsou splněny požadavky stanovené touto směrnicí, 
daný produkt je způsobilý nést označení CE a�může být na-
bízen k�prodeji na evropském vnitřním trhu.

V�závislosti na úrovni rizika, před nímž příslušný ochranný 
oděv chrání, jsou OOPP zařazeny do jedné ze tří kategorií:

Kategorie�I:     Jednoduché ochranné prostředky, nízké riziko
Kategorie�II:    Ochranné oděvy, které chrání uživatele před 

nebezpečím; OOPP, které nespadají do kate-
gorie�1 ani kategorie�3

Kategorie�III   Ochranné oděvy, které chrání uživatele před 
potenciálně smrtelným nebezpečím nebo 
 vážným a�nevratným poškozením zdraví, 
 vysoké riziko

ČSN�EN�ISO�13688 Ochranné oděvy�– 
obecné požadavky

Norma ČSN EN ISO 13688 definuje obecné požadavky, 
 které se vztahují na ochranné oděvy z�hlediska ergonomie, 
nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility 
a�značení ochranných oděvů, a�na informace, které jsou 
 dodávány výrobcem spolu s�ochrannými oděvy. Tato evrop-
ská norma je referenční normou, na niž odkazují veškeré 
ostatní konkrétní normy upravující ochranné oděvy. Lze ji 
tedy použít pouze v�kombinaci s�konkrétní normou. 

Podrobné informace o�normách naleznete na webu 
uvex-safety.com.

Platnost směrnice 89/686/EHS končí 21.�dubna 2018. Od tohoto data bude směrnice nahrazena novým 
nařízením o�OOPP 2016/425, které bylo zveřejněno v�Úředním věstníku EU dne 31.�března 2016.

EN 14605                Ochranné oděvy proti kapalinám 
(zkouška Jet Test)

EN 14605                Ochranné oděvy proti postřiku 
(zkouška Spray Test)

ISO 13982-1            Ochranné oděvy proti částicím
(ochrana proti pevným částicím)

EN 13034               Ochranné oděvy proti drobnému postřiku
(ochrana proti kapalnému aerosolu)

Vysoký

Nízký
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tu

pe
ň 

oc
hr

an
y

Typ�1
Typ�2

Typ�3

Typ�4

Typ�5/6

Ochrana proti chemikáliím je vždy klasifikována jako kategorie�III.

!



98760 98710 98449 98711 89843 89880 98757

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■

uv
ex

 5/
6 

air

uv
ex

 5/
6 

cla
ss

ic

uv
ex

 5/
6 

co
m

fo
rt

uv
ex

 4
B

uv
ex

 3
B 

ch
em

 lig
ht

uv
ex

 3
B 

ch
em

 cl
as

sic

uv
ex

 3
B 

ch
em

 cl
as

sic

175175175

Jednorázové ochranné oděvy
Průvodce normami a�produkty

EN 14605 Ochranné oděvy proti kapalinám

EN 14605 Ochranné oděvy proti postřiku

EN 13034 Ochranné oděvy proti drobnému postřiku
(ochrana proti kapalnému aerosolu)

ISO 13982-1 Ochranné oděvy proti částicím
(ochrana proti pevným částicím)

EN 1149-5 Ochranné oděvy s�antistatickými vlastnostmi 
(antistatická funkce zaručena pouze pokud 
vlhkost vzduchu > 25�%)

EN 14126 Ochranné oděvy proti původcům infekcí

EN 1073-2 Ochranné oděvy proti 
kontaminaci radioaktivními částicemi
(bez ochrany proti radioaktivním paprskům)

DIN 32781 Ochranné oděvy proti
pesticidům

ISO 14116 Ochranné oděvy vyrobené z�materiálů a�se-
stav materiálů s�omezeným šířením plamene

Vymezení podmínek prostředí
Jste při práci vystaveni prašnému, vlhkému nebo mokrému prostředí?

Abychom vám usnadnili výběr správného oblečení pro práci, rozdělili jsme kombinézy 

do kategorií podle vhodnosti pro tato prostředí. Proužky znázorňují, do jaké míry je 

produkt vhodný pro jednotlivá prostředí.

Uvádíme také informace o�prodyšnosti, abyste při rozhodování mohli zohlednit pohodlí 

uživatele.

Určení dalších charakteristik
V�určitých pracovních prostředích existují další požadavky, které je nutné zohlednit. 

Tyto symboly znázorňují, zda produkty neobsahují silikon či látky poškozující lak.
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uvex�3B chem classic
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Oblasti použití:
• Manipulace s�organickými a�anorganickými 

chemikáliemi
• Čištění a�údržba
• Chemický a�farmaceutický průmysl
• Potravinářský průmysl
• Sanace půdní kontaminace a�demontáž
• Průmyslové čištění a�údržba
• Čištění nádrží
• Práce s�barvami a�laky 
• Likvidace nebezpečných materiálů
• Zemědělství
• Stavby čističek odpadních vod a�kanalizací
• Nakládání s�odpady
• Záchranné práce při katastrofách, záchranné 

služby
• Veterinární lékařství a�kontrola nemocí
• Ropný a�petrochemický průmysl
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uvex 3B chem classic
Jednorázový overal�– ochrana proti chemikáliím�– typ�3B

uvex 3B chem classic
Obecné vlastnosti:
• Vysoce odolný materiál v�kombinaci s�ultra-

zvukem spojenými a�přelepenými švy zajišťuje 
bariéru a�maximální ochranu

• Odolné proti kapalinám
• Materiál s�nízkou hlučností
• Neobsahuje silikon ani látky poškozující lak

Ochranné vlastnosti:
• Poskytuje ochranu před širokou škálou 

 chemických látek
• Poutka na prostředníčky rukou brání vyhrno-

vání rukávů
• Optimální ochrana díky samolepící klopě přes 

zip
• Antistatické vlastnosti
• Ochrana před infekčními nemocemi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Extrémně lehký a�odolný materiál 
• Textilie z�vnitřní strany příjemná pro pokožku
• Pružná guma v�pase zajišťuje optimální 

 nošení
• Spolehlivé a�praktické utěsnění díky elastické 

gumě na kapuci, rukávech a�nohavicích
• Pohodlný úchyt zipu

Certifikováno podle

EN 14126

TYP 3 B

EN 14605

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 3B chem classic 
Obj. číslo 98757 89880
Materiál polypropylenová netkaná textilie Spunbond,

laminace polypropylenovou fólií
Faktor UV ochrany UPF 50+

Barva zelená žlutá
Velikosti S až 3XL S až 3XL
Balení 25 25

Poutka na prostředníčky rukou zajišťují 
spolehlivé uchycení rukávů.

Pohodlný úchyt zipu a�klopa přes zip 
poskytují zvýšenou ochranu.

Pružná guma v�pase přizpůsobuje 
kombinézu uživateli.

Typ�3

uvex 3B chem classic�– struktura materiálu

Extrémně lehký a�neprodyšný vrstvený materiál (netkaná textilie Spunbond�– polypropylen�– lami-
nát) poskytuje účinnou bariéru proti mnoha organickým i�anorganickým kapalným chemikáliím. 
Díky mechanické pevnosti materiálu a�utěsněným, přelepeným švům poskytuje kombinéza uvex 
3B classic ochranu i�při nejvyšší zátěži, a�přesto je pohodlná.

polypropylenová fólie odolná proti 
 kapalinám

netkaná textilie

přelepený šev

ultrazvukem spojený šev

Žluté provedení 
k�dispozici od května 

2018

98757

89880
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uvex 3B chem light
Jednorázový overal�– ochrana proti chemikáliím�– typ�3B 

uvex 3B chem light
Obecné vlastnosti:
• Lehký a�vysoce pružný materiál zajišťuje 

 vysoké pohodlí uživatele
• Odolné proti kapalinám
• Materiál s�nízkou hlučností
• Neobsahuje látky poškozující lak ani silikon

Ochranné vlastnosti:
• Ideální pro úklidové práce 
• Poutka na prostředníčky rukou zajišťují 

 uchycení rukávů
• Optimální ochrana díky samolepící klopě přes 

zip
• Antistatické vlastnosti
• Ochrana před infekčními nemocemi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Podšívka z�netkané textilie příjemné pro 

 pokožku
• Pružná guma v�pase zajišťuje optimální 

 nošení
• Spolehlivé a�pohodlné utěsnění díky elastické 

gumě na kapuci, rukávech a�nohavicích
• Dvoucestný zip

Oblasti použití:
• Nakládání s�chemikáliemi o�nízké koncentraci
• Průmyslové a�stavební čištění
• Stavba lodí a�výroba automobilů
• Chemický a�farmaceutický průmysl
• Manipulace s�barvami a�laky
• Elektronika
• Manipulace a�demontáž azbestu
• Sanace kontaminovaných lokalit
• Chov hospodářských zvířat a�veterinární 

 lékařství
• Nakládání s�odpady

Certifikováno podle

EN 14126

TYP 3 B

EN 14605

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 3B chem light 
Obj. číslo 89843
Materiál polypropylenová netkaná textilie

s�laminací polyetylenovou folií
Faktor UV ochrany UPF 50+

Barva bílá, žlutá
Velikosti S až 3XL
Balení 40

Poutka na prostředníčky rukou zajišťují 
spolehlivé uchycení rukávů.

Pružná guma v�pase přizpůsobuje 
kombinézu uživateli.

Praktický úchyt zipu a�lepicí klopa 
 zajišťuje bezpečnou ochranu.

uvex 3B chem light�– struktura materiálu

Neuvěřitelně lehká a�pružná netkaná textilie Spunbond s�laminací fólií je ideální pro čisticí práce 
a�úkoly vyžadující manipulaci s�chemickými látkami o�nízké koncentraci. Svařované a�přelepené 
švy poskytují dodatečnou ochranu, aniž by snížily pohodlí.

polypropylenová fólie odolná proti 
 kapalinám

Polypropylenová textilie SMS

přelepený šev

Šitý šev 
(overlockový steh)

Dostupné 
od května 2018

Typ�3

89843
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Jednorázové ochranné oděvy�– typ 3B
Výkonnostní parametry

Chemické látky uvedené v�tomto seznamu 
jsou pouze příklady. 

Úplný přehled pro jednotlivé oděvy nalezne-
te v�technických listech. 

Můžete také vyhledávat v�našem Chemic-
kém expertním systému (viz strana�194).

Chemická látka Č. CAS
Třída podle EN 14327 Třída podle EN 14326 Třída podle EN 14325

Aceton 67-64-1 probíhá šetření 1 z�6 1 z�6

Acetonitril 75-05-8 probíhá šetření 0 z�6 –

Chlorid železitý (vodný roztok, 45%) 7705-08-0 – 6 z�6 6 z�6

Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 49%) 7664-39-3 – 6 z�6 4 z�6

Kyselina fluorovodíková 
(vodný roztok, 71% až 75%)

7664-39-3 – 5 z�6 4 z�6

Kyselina fluorovodíková v�močovině 
(62% až 64%)

7664-39-3 – 2 z�6 2 z�6

Formaldehyd (vodný roztok, 10%) 50-00-0 – 6 z�6 6 z�6

Isopropanol 67-63-0 probíhá šetření 6 z�6 6 z�6

Methanol 67-56-1 probíhá šetření 6 z�6 6 z�6

Hydroxid sodný, 50% 1310-73-2 probíhá šetření 6 z�6 6 z�6

Kyselina dusičná, 96,5% 7697-37-2 – 6 z�6 6 z�6

Kyselina chlorovodíková (vodný roztok, 37%) 7647-01-0 – 6 z�6 6 z�6

Kyselina sírová, 96% 7664-93-9 – 6 z�6 6 z�6

Peroxid vodíku 7722-84-1 – 6 z�6 6 z�6

Informace uvedené v�tabulce byly získány při zkouškách prováděných za laboratorních podmínek (při teplotách 21�±2�°C). 
V�praxi však často dochází k�další zátěži, například k�vyšším teplotám či mechanickému působení, a�tyto hodnoty proto slouží pouze jako vodít-
ko. Údaje jsou poskytovány bez závazků a�nenahrazují vaše vlastní zkoušky vhodnosti.
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uvex 4B

Ochrana proti pesticidům�– 
DIN 32781

Při použití v�zemědělství a�lesnictví jsou pracovníci 
opakovaně vystaveni nebezpečným chemickým 
a�biologickým látkám. 
V�závislosti na typu použití, délce expozice a�kon-
krétním působení dané nebezpečné látky může 
být nutné používat osobní ochranné pomůcky. 
Ochranné vybavení uživatele zahrnuje nejen 
ochranu dýchacích cest a�rukavice, ale jeho 
 důležitou součástí je také vhodný ochranný oděv 
poskytující ochranu proti chemickým látkám. 

Požadavky na výkon ochranných oděvů proti 
 chemickým látkám používaných při manipulaci 
a�aplikaci ředěných roztoků pesticidů jsou stano-
veny normou DIN 32781. V�rámci certifikačního 
procesu je u�oděvů testována odolnost vůči urči-
tým látkám; mezi důležité faktory patří také fyzikál-
ní vlastnosti materiálu a�pohodlí uživatele. 

Oděvy uvex 4B byly ozkoušeny postřikem pěti 
pesticidy uvedenými v�příslušné normě, aniž by 
 vykázaly známky průniku těchto látek.

Příklady typických použití, které 
 mohou vyžadovat ochranu proti 
 chemickým látkám: 

•  Míchání a�plnění nezředěných 
 koncentrátů

•  Stříkání silně zředěných směsí
•  Expozice způsobená úletem při 

 aplikaci aerosolu jemných částic
•  Expozice způsobená intenzivním 

 kontaktem s�ošetřenými listy
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uvex 4B
Jednorázový overal�– ochrana proti chemikáliím�– typ�4B

uvex 4B
Obecné vlastnosti:
• Prodyšný, lehký a�pružný materiál zajišťuje 

 výjimečné pohodlí uživatele
• Odolné vůči částicím a�postřiku
• Neobsahuje látky poškozující lak ani silikon

Ochranné vlastnosti:
• Oranžové přelepené švy zajišťují optimální 

ochranu a�dobrou viditelnost
• Poutka na prostředníčky rukou brání vyhrno-

vání rukávů
• Samolepicí klopa přes zip poskytuje optimální 

ochranu
• Antistatické vlastnosti
• Ochrana před infekčními nemocemi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Netkaná textilie na vnitřní straně je příjemná 

pro pokožku
• Pružná guma v�pase zajišťuje optimální noše-

ní
• Spolehlivé a�praktické utěsnění díky elastické 

gumě na kapuci, rukávech a�nohavicích
• Dvoucestný zip

Oblasti použití:
• Nízkotlaké průmyslové čištění a�čištění budov
• Stavba lodí a�výroba automobilů
• Chemický a�farmaceutický průmysl
• Manipulace s�barvami a�laky
• Zemědělství a�zahradnictví
• Hubení škůdců
• Elektronika a�čisté prostory
• Práce s�azbestem a�demontáž
• Sanace kontaminovaných lokalit
• Farmaceutický průmysl a�laboratoře
• Odběr vzorků
• Chov hospodářských zvířat a�veterinární 

 lékařství
• Nakládání s�odpady

uvex 4B
Obj. číslo 98711
Materiál polypropylenová netkaná textilie,

Laminace polyetylenovou fólií
Faktor UV ochrany 50+

Barva bílá, oranžová
Velikosti S až 3XL
Balení 45

Certifikováno podle

EN 14126

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1

TYP 6B

EN 13034

DIN 32781 EN 1149-5

Poutka na prostředníčky rukou zajišťují 
spolehlivé uchycení rukávů.

Třídílná kapuce dokonale sedí.Šité a�přelepené švy.
Optimální ochrana proti průniku kapal-
ných aerosolů a�pevných částic.

uvex-safety.com/overalls

Typ�4

uvex 4B�– struktura materiálu

Díky mikroporéznímu materiálu odolnému proti 
postřiku (netkaná textilie Spunbond�– poly-
etylen�– laminát) poskytuje kombinéza uvex 4B 
jak ochranu, tak prodyšnost. Přelepené švy 
 zajišťují vynikající ochranu proti kapalným 
 aerosolům a�pevným částicím, zatímco vnitřní 
netkaná textilie zajišťuje pohodlné nošení.

Mikroporézní polyetylenová fólie

Polypropylenová netkaná textilie 
Spunbond (SMS)

přelepený šev

Šitý šev 
(overlockový steh)

98711
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uvex�5/6�classic
Jednorázový overal�– ochrana proti chemikáliím�– typ�5/6

uvex�5/6�classic
Obecné vlastnosti:
• Extrémně lehký a�prodyšný materiál zaručuje 

vynikající kombinaci pohodlí a�ochrany
• Částečná odolnost proti postřiku a�pevným 

částicím
• Neobsahuje látky poškozující lak

Ochranné vlastnosti:
• Poutka na prostředníčky rukou brání vyhrno-

vání rukávů
• Samolepící klopa přes zip poskytuje optimální 

ochranu
• Antistatické vlastnosti
• Ochrana před infekčními nemocemi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Netkaný materiál na vnitřní straně je jemný 

a�příjemný pro pokožku
• Pružná guma v�pase zajišťuje optimální noše-

ní
• Spolehlivé a�praktické utěsnění díky elastické 

gumě na kapuci, rukávech a�nohavicích
• Dvoucestný zip

Oblasti použití:
• Práce s�chemickou drtí a�prachem
• Lakování a�ochrana před postřikem barvami
• Výroba a�zpracování skelných vláken
• Průmyslové čištění a�údržba
• Automobilový průmysl
• Broušení a�leštění
• Výroba cementu
• Těžba a�dobývání
• Demolice a�rekonstrukce
• Práce s�azbestem
• Zpracování dřeva a�kovů
• Stavební průmysl
• Farmaceutický průmysl

Certifikováno podle

EN 14126

TYP 5B

ISO 13982-1

TYP 6B

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex�5/6�classic 
Obj. číslo 98449
Materiál polypropylenová netkaná textilie,

Laminace polyetylenovou fólií
Faktor UV ochrany UPF 50+

Barva bílá
Velikosti S až 3XL
Balení 50

Pružná guma v�pase zajišťuje 
 optimální nošení.

Třídílná kapuce dokonale sedí 
a� neomezuje zorné pole.

Dvoucestný zip s�lepicí klopou zvyšuje 
bezpečnost.

Typ�5/6

Šitý šev 
(overlockový steh)

uvex�5/6�classic�– struktura materiálu

Kombinéza uvex�5/6�classic je vyrobena z 
 extrémně lehkého, mikroporézního vrstveného 
materiálu složeného z�netkané textilie Spun-
bond a�polyetylenové fólie. Měkký materiál pří-
jemný pro pokožku zajišťuje pohodlí uživatele, 
zatímco kombinace s�odolnými švy poskytuje 
vysokou úroveň ochrany proti částicím a�ka-
palnému aerosolu.

Mikroporézní polyetylenová fólie

netkaná textilie

98449



183183

uvex�5/6�comfort
Obecné vlastnosti:
• Kombinace polyetylenového laminátu s�textilií 

SMS v�zádové partii poskytuje vysokou úro-
veň řízení vlhkosti při zachování vysokého 
stupně ochrany

• Částečná odolnost proti postřiku a�pevným 
částicím

• Vhodné pro čisté prostory třídy�8 podle nor-
my ISO�14644-1

• Neobsahuje silikon ani látky poškozující lak

Ochranné vlastnosti:
• Lemování švů v�kontrastní barvě zajišťuje op-

timální ochranu a�dobrou viditelnost
• Poutka na prostředníčky rukou brání vyhrno-

vání rukávů
• Samolepící klopa přes zip poskytuje optimální 

ochranu
• Antistatické vlastnosti

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Prodyšný laminát
• Prodyšný materiál SMS na zadní partii
• Dokonale padne díky elastické gumě v�pase
• Bezpečné a�praktické utěsnění díky elastické 

gumě na kapuci, rukávech a�nohavicích
• Dvoucestný zip

Oblasti použití:
• Práce s�chemickou drtí a�prachem
• Lakování a�ochrana před postřikem barvami
• Výroba a�zpracování skelných vláken
• Průmyslové čištění a�údržba
• Automobilový průmysl
• Broušení a�leštění
• Výroba cementu
• Těžba a�dobývání
• Demolice a�rekonstrukce
• Práce s�azbestem
• Zpracování dřeva a�kovů
• Stavební průmysl
• Čisté prostory
• Farmaceutický průmysl

uvex�5/6�comfort
Jednorázový overal�– ochrana proti chemikáliím�– typ�5/6

Certifikováno podle

TYP 5

ISO 13982-1

TYP 6

EN 13034

EN 1149-5

uvex�5/6�comfort 
Obj. číslo 98710
Materiál Hlavní materiál: polypropylenová netkaná

textilie Spunbond, laminát s
polypropylenovou fólií
Faktor UV ochrany UPF 50+
zadní partie: netkaná textilie SMS
Faktor UV ochrany UPF 5

Barva bílá, limetková
Velikosti M až 3XL
Balení 40

Lemované švy, vnější, v�kontrastní 
 barvě.
Zvýšená ochrana proti průniku pev-
ných částic a�rozstřiku kapalin.

Poutka na prostředníčky rukou zajišťují 
spolehlivé uchycení rukávů.

Kombinace prodyšného polyetyleno-
vého vrstveného materiálu a�materiálu 
SMS prostupného pro vzduch v�zádo-
vé partii zajišťuje vysokou úroveň pro-
dyšnosti a�řízení vlhkosti.

Typ�5/6

uvex�5/6�comfort�– struktura materiálu

Overal uvex�5/6 je vyroben z�velmi lehkého mi-
kroporézního vrstveného materiálu složeného 
z�netkané textilie Spunbond a�polyetylenové 
fólie, který je v�zádové partii zkombinován s�net-
kanou textilií SMS a�poskytuje vysoký stupeň 
prodyšnosti. Společně s�lemovanými švy za-
ručuje vysoký stupeň ochrany proti kapalným 
aerosolům a�pevným částicím.

Netkaná textilie Spunbond

Netkaná textilie Meltblown

Netkaná textilie Spunbond
Lemovaný šev

Mikroporézní polyetylenová fólie

Polypropylenová netkaná textilie 
Spunbond (SMS)

98710
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uvex�5/6�air
Jednorázový overal�– ochrana proti chemikáliím�– typ�5/6

uvex�5/6�air
Obecné vlastnosti:
• Výjimečné pohodlí uživatele zaručené díky 

prodyšnému a�lehkému materiálu SMS
• Částečná odolnost proti postřiku a�pevným 

částicím
• Ideální pro teplé pracovní prostředí a�dlouhé 

nošení
• Neobsahuje silikon ani látky poškozující lak

Ochranné vlastnosti:
• Poutka na prostředníčky rukou brání vyhrno-

vání rukávů
• Samolepící klopa přes zip poskytuje optimální 

ochranu
• Optimální ochrana v�prašném prostředí
• Antistatické vlastnosti

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající řízení vlhkosti
• Dokonale padne díky elastické gumě v�pase
• Vsadky v�rozkroku zajišťují vysoký rozsah po-

hybu
• Třídílná kapuce dobře sedí a�neomezuje zorné 

pole
• Spolehlivé a�praktické utěsnění díky elastické 

gumě na kapuci, rukávech a�nohavicích

Oblasti použití:
• Práce s�chemickou drtí a�prachem
• Práce s�azbestem
• Výroba a�zpracování skelných vláken, keramic-

kých vláken a�syntetických pryskyřic
• Zpracování dřeva a�kovů
• Stavební průmysl
• Automobilový průmysl
• Broušení a�leštění
• Výroba cementu
• Těžba a�dobývání
• Modernizace a�renovace
• Farmaceutický průmysl
• Opravárenské práce

Certifikováno podle

TYP 5

ISO 13982-1

TYP 6

EN 13034

EN 1149-5

uvex�5/6�air 
Obj. číslo 98760
Materiál Polypropylenová netkaná textilie Spunbond

(SMS)Faktor UV ochrany UPF 5
Barva 0bílá
Velikosti S až 3XL
Balení 50

Poutka na prostředníčky rukou zajišťují 
spolehlivé uchycení rukávů.

Pružná guma v�pase zajišťuje optimální 
nošení.

Zip s�lepící klopou zvyšuje bezpečnost.Přidané vsadky do rozkroku zajišťují vysoký 
rozsah pohybu.

Typ�5/6

Šitý šev (overlockový steh)

uvex�5/6�air�– struktura materiálu

Overal uvex�5/6�air je vyroben z�velmi lehkého, 
porézního a�vysoce prodyšného materiálu SMS, 
který zajišťuje vynikající pohodlí uživatele díky 
optimálně řízenému klimatu. Poskytuje také sil-
nou bariéru proti působení prachu a�kapalných 
aerosolů, a�tím poskytuje uživateli spolehlivou 
ochranu.

Netkaná textilie Spunbond

Netkaná textilie Meltblown

Netkaná textilie Spunbond

98760
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Jednorázová ochrana proti chemickým látkám
Příslušenství

Kapuce · Rukávníky · Návleky na nízkou 
obuv · Návleky na vyšší obuv
Kapuce
Obj. číslo 98752.00
Velikosti univerzální
Provedení se zapínáním na suchý zip
Materiál polypropylenová netkaná textilie,

Laminace polyetylenovou fólií
Barva bílá
Balení 50�ks

Rukávníky
Obj. číslo 98753.00
Velikosti univerzální
Provedení elastická guma na obou koncích
Materiál polypropylenová netkaná textilie,

Laminace polyetylenovou fólií
Barva bílá
Balení 50�párů

Návleky na nízkou obuv
Obj. číslo 98749.46 98749.48
Velikosti 42 až 46 46 až 48
Provedení stahování elastickou gumou
Materiál polypropylenová netkaná textilie,

Laminace polyetylenovou fólií
Barva bílá
Balení 100�párů

Návleky na vyšší obuv
Obj. číslo 98750.46
Velikosti 42 až 46
Provedení stahování elastickou gumou a�tkaničkou
Materiál polypropylenová netkaná textilie,

Laminace polyetylenovou fólií
Barva bílá
Balení 50�párů

Návleky na vyšší obuv
Obj. číslo 89353.01
Velikosti 42 až 46
Provedení stahování elastickou gumou a�tkaničkou
Materiál polypropylenová netkaná textilie,

laminát s�polypropylenovou fólií
Barva zelená
Balení 30�párů

98752.00 98753.00 98749.46
98749.48

98750.46 89353.01



186186

Jednorázová ochrana proti chemickým látkám�– typ 5/6
Materiál a�technologie švů

Netkaná textilie Spunbond

Šitý šev 
(overlockový steh)

Šitý šev 
 (overlockový steh)

Netkaná textilie Spunbond

Netkaná textilie Meltblown
Polypropylenová netkaná 
textilie Spunbond (SMS)

Mikroporézní po-
lyetylenová fólie

uvex 5/6�– laminát uvex�5/6�SMS

Optimální materiál pro každé použití
Jakou úroveň bariéry a�ochranného účinku potřebujete? 
Jakým podmínkám prostředí jste vystaveni? Overaly značky 
uvex jsou vyrobeny z�různých kombinací materiálů a�poskytují 

širokou škálu úrovní ochrany�– společnost uvex díky tomu 
nabízí dokonalé řešení pro každou situaci a�zajišťuje maximál-
ní bezpečnost a�pohodlí uživatele.

• Jemný na dotek
• „Voděodolná“ vnější strana
• Nízká prodyšnost
• Ideální pro práci ve vlhkém prostředí
• Velmi dobrá ochrana

Použito v:
• uvex�5/6�classic 
• hlavní materiál overalu 

uvex�5/6 comfort

• Mimořádně jemný na dotek
• Mírně „voděodolná” vnější strana
• Vysoká prodyšnost
• Ideální pro prostředí s�vysokou teplotou
• Dobrá ochrana

Použito v:
• uvex�5/6�air
• Zadní strana overalu 

uvex�5/6 comfort

Zkoušení Lemovaný šev Šitý šev (overlockový steh)

Výjimečně odolné švy

Při zkouškách pevnosti švu provedených podle 
normy EN ISO 13935-2 je materiál vystaven 
mechanické tažné síle, a�tímto způsobem je 
 určena úroveň síly potřebná k�roztržení švu.

K�zajištění dokonalé těsnosti oděvu je prošitý 
šev překryt kontrastním proužkem. Tato kon-
strukce je použita u�jednorázových overalů 
uvex�5/6 comfort. Překrytí švu krycím páskem 
zajišťuje bezpečnější utěsnění.

Vnitřní šev šitý overlockovým stehem je až 
o�50�% odolnější vůči zatížení a�až o�50�% 
pružnější než prošité švy. 
Tato konstrukce je použita u�oděvů uvex�5/6 
classic a uvex�5/6 air.
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Jednorázová ochrana proti chemickým látkám
Pohodlné klima uživatele

Měření klimatu
Při zkoušce bylo klima měře-
no ve struktuře vrstev overa-
lu a�uživatele podle zkušeb-
ních podmínek SWEATOR®: 
okolní teplota 21�°C a�vlhkost 
vzduchu 60�%.

Testování klimatu overalů uvex
Vedle standardních požadavků jako tradičního výběrového kritéria hraje v�procesu rozhodo-
vání stále významnější úlohu pohodlí uživatele, přičemž řízené klima se stává důležitou výkon-
nostní charakteristikou.
U�overalů byla zjištěna kvalita řízeného klimatu pomocí zkoušek procesu termoregulace�– zde 
je rozhodujícím faktorem nárůst vlhkosti, která je základem transpirace. Při zkoušce  klimatu 
zůstává okolní teplota konstantní; zvyšuje se pouze tělesná teplota�– v�závislosti na prodyšno-
sti materiálu.

Nahromadění transpirace po 55�minutách�= vnímané nahromadění tepla
Jak jednotlivé materiály ovlivňují pohodlí uživatele?

uvex�5/6 classic
Kompletně laminovaný overal 
uvex�5/6 classic umožňuje méně 
odpařování, a�proto způsobuje 
o�něco vyšší úroveň vlhkosti. Ve 
srovnání s�jinými overaly vykazuje 
uvex�5/6 classic nejnižší úroveň 
prodyšnosti. 

uvex�5/6 comfort
Díky kombinaci materiálů SMS 
a�laminátu dosahuje overal 
uvex�5/6 comfort střední úrovně 
řízení klimatu. 

uvex�5/6 air
Overal uvex�5/6 air je vyrobena 
z�vysoce prodyšného materiálu 
SMS a�nabízí nejlepší vlastnosti, 
pokud jde o�řízené klima. Je 
extrémně prodyšný, a�díky nižším 
teplotám i�vlhkosti dosahuje při 
zkouškách působivých výsledků.

Do jakého prostřední jsou overaly vhodné?
Overaly uvex�5/6 air a�uvex�5/6 comfort se doporučují pro práci při vysokých teplotách a�pro 
úkoly spojené s�těžkou fyzickou námahou. Osvědčený overal uvex�5/6 classic je 
vhodný pro jakékoli použití spojené s�lehčími činnostmi za normálních klimatických podmínek.

Měření bylo provedeno pomocí 
10�snímačů na hrudi a�14 
na zádech.
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Jednorázová ochrana proti chemickým látkám
Ochrana před infekčními nemocemi

Pracovníci mohou přijít do styku s�biolo-
gickými látkami v�mnoha různých situa-
cích. K�zabránění potenciální infekci je 
nutné používat vhodné osobní ochranné 
prostředky.

Oděvy určené k�ochraně proti infekčním nemocem vytvářejí fyzickou 
bariéru mezi pokožkou uživatele a�zdrojem infekce a�brání šíření nemoci 
na další osoby a�do dalších prostředí.

Obecně platí, že mikroorganismy jako bakterie, houby či�viry jsou klasifi-
kovány jako biologické látky. Podrobná definice je uvedena ve směrnici 
EU 2000/54/ES. Klíčovým společným jmenovatelem všech těchto ma-
teriálů je to, že mohou způsobit infekce, spustit alergie nebo vyvolat 
toxický účinek.

V�závislosti na riziku infekce, které představují, se biologické látky dělí 
do čtyř kategorií:

Riziková skupina�1: 
Biologické látky, u�nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit 
onemocnění člověka.

Riziková skupina�2: 
Biologické látky, které mohou způsobit onemocnění člověka a�mohly by 
představovat nebezpečí pro zaměstnance; jejich rozšíření mezi obyva-
telstvem není pravděpodobné; zpravidla je možná účinná profylaxe nebo 
léčba.

Riziková skupina�3: 
Biologické látky, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka 
a�představují závažné nebezpečí pro zaměstnance; mohou představovat 
riziko rozšíření mezi obyvatelstvem, ale zpravidla je možná účinná profy-
laxe nebo léčba.

Riziková skupina�4: 
Biologické látky, které způsobují závažné onemocnění člověka a�před-
stavují závažné nebezpečí pro zaměstnance; mohou představovat vyso-
ké riziko rozšíření mezi obyvatelstvem; zpravidla není možná účinná pro-
fylaxe nebo léčba.

Rizikové skupiny jednotlivých biologických látek jsou podrobně popsá-
ny v�příloze směrnice EU 2000/54/ES.

Příklady typických použití, při nichž mohou být pracovníci vystaveni 
 infekčním látkám:
• Práce v�oblasti čištění odpadních vod a�kanalizace
• Nakládání s�odpady
• Zemědělství
• Potravinářský průmysl
• Práce zahrnující kontakt se zvířaty a/nebo produkty živočišného původu
• Zdravotnictví, nemocnice, záchranné služby

Podrobný seznam všech biologických látek, jimž můžete být při různých 
použitích vystaveni, a�potenciálních nemocí spojených s�těmito látkami 
naleznete v�řadě publikací, například ve zprávě BGIA�1/2013.

Ochranné oděvy v�souladu s�normou 
EN�14126:2003
Norma EN�14126 definuje výkonové požadavky na oděvy určené 
k�ochraně proti infekčním nemocem. Stanovené metody zkoušení jsou 
zaměřeny na médium obsahující mikroorganismus, jako je kapalina, 
aerosol nebo pevné prachové částice. Vzhledem k�různorodosti 
mikroorganismů pro ně nelze definovat výkonová kritéria. 

Zkoušky stanovené normou se týkají pouze materiálu; technologie švů 
nejsou zohledněny. Přelepené švy poskytují vyšší úroveň ochrany, protože 
mikroorganismy jsou dostatečně malé a�mohou proniknout drobnými 
otvory po jehle podél švu.

Celý ochranný oblek musí být také certifikován jako ochranný oděv proti 
chemickým látkám (viz strana�174). 

Používání vhodného ochranného oděvu neposkytuje úplnou a�zaručenou 
ochranu proti všem chemickým rizikům. K�zajištění bezpečnosti je rovněž 
velmi důležité, abyste OOPP správně oblékali a�svlékali (viz strana�190). 
Každá osoba, která pomáhá při svlékání oděvu, je rovněž vystavena riziku 
kontaminace.

Model uvex 3B chem classic uvex 3B chem classic uvex 4B uvex�5/6�classic

Obj. číslo 98757 89880 98711 98449

ISO/FDIS�16604/16603 
Odolnost proti kontaminovaným kapalinám 6 z�6 6 z�6 6 z�6 3 z�6

EN�14126, příloha�A 
Odolnost při mechanickém kontaktu s�látkami 
obsahujícími kontaminované kapaliny

6 z�6 6 z�6 6 z�6 6 z�6

ISO/DIS�22611
Odolnost proti kontaminovaným kapalným aerosolům 3 z�3 3 z�3 3 z�3 3 z�3

ISO/DIS�22612
Odolnost proti kontaminovaným pevným částicím 3 z�3 3 z�3  3 z�3  3 z�3
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Co je to permeace?
Permeace je proces, kterým se che-
mická látka na molekulární úrovni 
 pohybuje skrz „nepropustný“ materiál. 
Chemické látky nahromaděné na vněj-
ší straně vnikají do materiálu v�různých 
chemických fázích, a�tímto způsobem 
pronikají dovnitř.

Jednorázová ochrana proti chemickým látkám
 Prostup

1. Adsorpce
Nahromadění kapalných 
chemických látek na 
 povrchu materiálu.

2. Absorpce
Průnik molekul do 
 materiálu.

3. Difuze
Průnik do materiálu na mo-
lekulární úrovni, na základě 
koncentračního gradientu 
směřujícího z�vnější strany 
materiálu dovnitř.

4. Desorpce
Únik molekul na vnitřní 
straně materiálu následující 
po průniku.

Upozornění na jednotlivé faktory
Ochranné oděvy uvex prošly požado-
vanými zkouškami permeace podle 
normy ISO�6529 / EN�374-3.

V�případě kontaminace overalů je 
možné, že některé chemické látky 
 proniknou do materiálu�– nelze vyloučit 
nebezpečí pro uživatele.

Podrobnější informace o�dobách průni-
ku konkrétních chemických látek 
 naleznete v�technických listech nebo 
v�Chemickém expertním systému uvex 
(viz strana�194).

Doby průniku byly stanoveny v�labora-
torních podmínkách.

V�praxi však často dochází k�další 
 zátěži, například k�vyšším teplotám či 
mechanickému působení, a�tyto údaje 
proto slouží pouze jako vodítko. Švy 
a�zipy mohou mít kratší dobu průniku, 
zejména v�případě poškození nebo 
předchozího opotřebení. 

Při kontaminaci, opotřebení nebo 
 poškození je nutné kombinézu ihned 
svléci a�řádně zlikvidovat.

Pokud potřebujete podrobnější infor-
mace o�použitém zkušebním postupu 
nebo máte dotazy týkajících se jednot-
livých zkoušek permeace, navštivte 
webové stránky uvex-safety.com 
nebo se obraťte přímo na zákaznické 
služby na čísle +420 494 531 331 (ze 
zahraničí). V�případě dotazů je vždy 
nutné uvést číslo CAS a�koncentraci.

Chemická látka Materiál Pokožka

Třída EN Normalizovaná doba průniku (minuty)

0 okamžitě (bez zatřídění)

1 ≥ 10

2 ≥ 30

3 ≥ 60

4 ≥ 120

5 ≥ 240

6 ≥ 480

Bezpečnost vašeho týmu na prvním místě
V�průběhu své každodenní práce čelí zaměstnanci nej-
různějším rizikům�– od lehkého postřiku kapalinami až po 
 nebezpečné chemické látky či radioaktivní materiál. 
K�zajištění optimální ochrany týmu je nutné u�ochranných 
oděvů zohlednit dobu permeace (průniku).
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Jednorázová ochrana proti chemickým látkám
 Pokyny pro�použití

 Postup svléknutí
Podle rozhodnutí Německé komise pro biologické činitele 
(ABAS) je nutné OOPP navlékat a�svlékat takto:

 Navléknutí OOPP:

•   Před navléknutím OOPP zkontrolujte, zda žádná část 
 nechybí nebo není poškozena

•   Odložte šperky a�hodinky
•   Oblékněte kombinézu a�zatáhněte zip po boky
•   Nazujte holínky
•   Nasaďte filtrační masku a�zkontrolujte její těsnost
•   Nasaďte ochranné brýle
•   Navlékněte na hlavu kapuci kombinézy a�dotáhněte

zip do úplného zapnutí. Přitlačte klopu tak, aby zakryla 
bradu a�zip

•   Oblékněte ochranné rukavice a�přetáhněte je přes okraj 
rukávů

 Svléknutí OOPP:

•   Dezinfikujte ochranné rukavice, ale nesvlékejte je
•   Stáhněte kapuci a�srolujte kombinézu přes ramena až po 

boky tak, aby její rub směřoval ven. Současně vytáhněte 
ruce z�rukávů (může pomoci druhá osoba s�ochrannými 
rukavicemi a�filtrační maskou)

•   Zcela svlečte oblek spolu s�holínkami
•   Svlečte rukavice tak, že je tažením obrátíte naruby 
•   Sejměte brýle tak, že je stáhnete zezadu směrem dopře-

du, a�odložte je na určené místo
•   Stejným způsobem sejměte filtrační masku
•   Dezinfikujte ruce a�nakonec vodou a�dezinfekčním pro-

středkem důkladně omyjte ruce, obličej a�veškeré další 
kontaminované části pokožky
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Jednorázová ochrana proti chemickým látkám
Pokyny k�použití

Jak správně vybrat velikost
Při práci s�nebezpečnými látkami je nutné zaručit maximální bezpečnost 
a�zajistit, aby overal dokonale seděl, a�proto jsou overaly uvex dostupné 
v�široké škále velikostí. Tabulka uvádí tělesné rozměry a�odpovídající ve-
likosti oděvů společnosti uvex. Tyto definované velikosti vycházejí ze 
skutečných tělesných rozměrů změřených u�osob oblečených do spod-
ního prádla, bez obuvi. 

Tyto velikosti se liší od standardních konfekčních velikostí, a�proto je 
vždy nutné vybírat kombinézy uvex podle skutečných změřených těles-
ných rozměrů, a�nikoli podle obvyklých konfekčních velikostí!

Velikosti Tělesná výška 
v�cm (A)

Obvod hrudníku 
v�cm (B)

S 164�– 170�cm 84�– 92�cm

M 170�– 176�cm 92�– 100�cm

L 176�– 182�cm 100�– 108�cm

XL 182�– 188�cm 108�– 116�cm

XXL 188�– 194�cm 116�– 124�cm 

XXXL 194�– 200�cm 124�– 132�cm

Použití jednorázových ochranných oděvů 
uvex
Před navléknutím ochranného oděvu je nutné zkontrolovat, 
zda nemá poškození (např. rozpárané švy, poškozené zdrho-
vadlo nebo jiné viditelné poškození), které může negativně 
ovlivnit jeho ochrannou funkci.  

Uskladnění
Jednorázové ochranné oděvy uvex je nutné skladovat v�ori-
ginálním balení, v�suchu a�tak, aby nebyly vystaveny sluneč-
nímu světlu.

Likvidace
Produkty je nutné po použití likvidovat v�souladu s�příslušný-
mi pravidly a�předpisy. Tyto produkty jsou určeny pouze 
k�jednorázovému použití.

Praní jednorázových ochranných oděvů
Jednorázové ochranné oděvy jsou určeny pouze k�jednorá-
zovému použití a�nesmí se prát.
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Jednorázová ochrana proti chemickým látkám
Výběr správného ochranného oděvu proti chemickým látkám

K�zajištění výběru vhodného ochranného oděvu proti che-
mickým látkám pro konkrétní použití v�rámci podniku je 
 důležité nechat oděvy ozkoušet vyškoleným pracovníkem pro 
bezpečnost.

Mnoho chemických látek může způsobit vážné, či dokonce 
trvalé poškození zdraví zaměstnanců, pokud nejsou odpoví-
dajícím způsobem chráněni. Z�tohoto důvodu je nutné vybí-
rat ochranné oděvy proti chemickým látkám s�nejvyšší péčí.

Práce s�chemickými látkami ve formě prachu či prášku

Práce s�kapalnými chemickými látkami v�nízkých koncentracích

Práce s�organickými a�anorganickými látkami

Ropný a�petrochemický průmysl

Distribuce paliv

Čištění nádrží

Práce v�oblasti čištění odpadních vod a�kanalizace

Nakládání s�odpady

Likvidace nebezpečných látek

Potravinářský průmysl

Zemědělství

Hubení škůdců

Chov hospodářských zvířat a�veterinární lékařství

Použití v�čistých prostorách

Manipulace s�barvami a�laky

Farmaceutický průmysl a�laboratorní práce

Průmyslové a�stavební čištění

Práce (suché) čištění a�údržby

Nízkotlaké průmyslové čištění a�čištění budov

Demolice a�rekonstrukce

Práce s�azbestem

Výroba a�zpracování skelných vláken

Těžba a�dobývání

Výroba cementu

Zpracování dřeva a�kovů

Broušení a�leštění

Lakování a�ochrana před postřikem barvami

vhodné

alternativní
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Jednorázová ochrana proti chemickým látkám
Průvodce výběrem�– použití

 Upozornění
Uživatel na svou vlastní odpovědnost rozhoduje o�tom, 
 který produkt je nejvhodnější pro plánované použití. Spo-
lečnost uvex za žádných okolností nepřebírá odpovědnost 
za nesprávné použití či aplikaci těchto produktů.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, 
 navštivte webové stránky uvex-safety.com nebo se obrať-
te přímo na oddělení zákaznických služeb na čísle 
+420 494 531 331 (pokud voláte z�jiné země).
Rádi vám pomůžeme.

Potenciálně škodlivé látky?

PlynČástice

neradioaktivní radioaktivní postřiku
rozstřiku 
a�lehkého 
 postřiku

používáno 
v� teplém 

 pracovním 
 prostředí a�po 
dlouhou dobu

používáno v�tep-
lém pracovním 
prostředí a�po 

dlouhou 
dobu

prouduZvažte použití 
typu�1 nebo 2

ve formě

Není vyžadován 
 ochranný oděv proti 

 chemickým 
látkám kategorie�III

AnoNe

Kapaliny*

Toto je zjednodušený diagram.

* Prostudujte údaje o�permeaci (definice viz strana�189).
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 uvex Chemical Expert System
Online databáze chemických látek

Jako lídr v�oblasti inovací klademe nejvyšší nároky na 
 produkty a�služby, které svým zákazníkům nabízíme. 
Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) byl vytvořen 
odborníky a�pro odborníky. Je dostupný kdykoli a�kdekoli na 
světě. Tento webový nástroj vám pomůže při výběru 
 vhodných jednorázových ochranných oděvů. 

Online databáze chemických látek

Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) nabízí rozsáh-
lou databázi chemických látek při výběru vhodných ochran-
ných rukavic pro práci s�nebezpečnými látkami.
Jako uživatelé máte možnost si vytvořit osobní seznam 
 konstant permeace nebo požádat o�doporučení naše 
 odborníky. Stačí několikrát kliknout, abyste nalezli správné 
jednorázové ochranné oděvy a�ochranné rukavice proti 
 chemickým látkám, které odpovídají vašim konkrétním 
 požadavkům. 

Vstupní stránka databáze chemických látek

Rozmanitost různých možností vyhledávání

Jasný přehled výsledků

https://ces.uvex.de



Ochranné rukavice
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Inovativní ochrana rukou. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele.
Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a�prvotřídního pohodlí: Tento inovativní produktový systém je 
dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a�vyznačuje se extrémní odolností, nízkou hmotností a�optimální regulací teploty. 
Ochranné rukavice jsou také pro uživatele přijatelnější, a�to je významný bonus pro bezpečnost.

Ještě lepší ochrana�– při maximálním pohodlí uživatele  
Inovativní ochranné rukavice uvex synexo Z200 nabízejí spolehlivou ochranu�– 
dílčí ochranné zóny účinně zvyšují odolnost proti roztržení a�ochranu proti proříz-
nutí. Tyto rukavice jsou díky porézní vrstvě vysoce prodyšné a�jejich nošení je 
vždy nesmírně pohodlné.

uvex i-gonomics

uvex synexo Z200
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Relief Index se vypočítá jako průměr tří 
hodnot indexů (HI) síly, hmotnosti a�teploty�– 
v�rozsahu od�0 (= špatné) do 5 (= ideální).

hmotnost�4,2 
Pocit lehkosti při nošení 
snižuje nástup únavy

• Zkušební metoda: 
vážení rukavic (páru)

• Výsledek zkoušky: 
hmotnost�= 36,6 g

4,10 síla�4,8 

Snížené pocení zvyšuje 
přijatelnost pro uživatele

• Zkušební metoda: propustnost vodních par
• Výsledek zkoušky: hodnota RET/mm = 18,0 

klima 3,3

Vysoká odolnost, optimální 
ochrana

• Zkušební metoda: odolnost
proti roztržení v�oblasti
kloubu palce

• Výsledek zkoušky: 
odolnost proti roztržení�= 410�N

* Nezávisle ozkoušeno v�Institutu Hohenstein

Relief-Index

0

70 g

5

30 g

0

100  N 

5

420 N

0

22 m2 Pa/Wmm

5

16 m2 Pa/Wmm
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Inovativní ochranné rukavice „Made in Germany“
Výrobní a�technická odborná způsobilost

Odborné centrum společnosti uvex na ochranné rukavice 
v�Lüneburgu, Německo
Odborný vývoj, nejmodernější roboticky řízená technologie výroby a�přísná kontrola kvality 
 zajišťují nejvyšší třídu kvality našich ochranných rukavic. Výrobou v�Německu společnost uvex 
usiluje o�efektivní, udržitelný výrobní proces a�zajišťuje nejkratší možnou cestu od výrobce ke 
konečnému uživateli. 

Vývoj/výroba
Plně integrovaný proces vývoje napříč všemi fázemi:
• Vlastní výroba příze/podšívky
• Vlastní návrh kombinací (směsí)
• Speciálně vyvinuté formy a�výrobní technologie
• Inovativní technologie povrstvení
• Vývoj řešení přímo pro zákazníka
•  Technická modifikace stávajících produktů 

(např. tepelná podšívka)
•  Individuální výroba (např. rukavice pro osoby se  zdravotním 

postižením) 

Nejmodernější výroba:
• 100% výroba bez rozpouštědel
• Udržitelné využívání zdrojů

Inovace
• Použití vysoce kvalitních přírodních a�funkčních vláken
      – Dobrá snášenlivost s�pokožkou
      – Vysoká přijatelnost pro uživatele

• Testované produkty bez škodlivých látek
      –  norma uvex pure (velmi dobrá snášenlivost s�pokožkou, 

dermatologicky testováno)
      –  Certifikováno dle Oeko-Tex® Standard�100

(např. produktová třída�II)

Podrobné informace o�kritériích pro udělení uplatňovaných certifikačními subjekty 
OEKO-TEX®, proDERM a�Top100 naleznete zde: uvex-safety.com/certificates

top innovator
2013

á třídídaa�II))

riích proro uděěěěud lenlenlenlenlení uí uuuí uí uí uplaplaplaplaplaplaplatňtňotňotňotňooovanvanvanvanvanavanvana ýýchýchýcýc  ce
100 l ttt ddd f t

top i
2013
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Rozsáhlé know-how je součástí našich služeb
Servisní odborná způsobilost

Přesně víme, co chcete. 
Naše odborné znalosti jsou vám neustále k�dispozici, a�právě to je základem služby analýzy 
rizik na pracovišti: Naši odborníci na ochranu rukou spolu s�vámi určí, které ochranné ruka-
vice nejlépe vyhovují vašim individuálním požadavkům. Součástí našeho servisního portfolia 
jsou také semináře, laboratorní analýzy a�online nástroje.

Konzultace�/ školení�/ technologie použití
•  Konzultace s�produktovými specialisty společnosti uvex 

přímo na místě
•  Praktické semináře zaměřené na ochranu rukou (uvex 

 academy)
• Exkurze zákazníků do výrobního závodu a�laboratoří
• Spolupráce s�vědeckými instituty
• Měření a�analýzy ve vlastních laboratořích 
      – standardní mechanická zkouška dle normy EN�388
      – zkouška permeace dle normy EN�374
      –  speciální zkoušky (např. antistatická zkouška�/ měření 

úchopu�/ zkouška mikroklimatu)
•  Individuální certifikace (např. použitých materiálů a�surovin, 

kompatibility povrstvení, vhodnosti pro potravinářství)

Informace/e-služby
• Chemical Expert System (CES)
• Plán návrhu rukavic
• Technické listy online
• Uživatelské pokyny online
• Online Prohlášení o�shodě
• Online databáze médií

Podrobnější informace naleznete na webových 
stránkách: www.uvex-safety.de/usglfilm
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WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen

Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60596

Gefährdung chemisch Spritzerkontakt

Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex

Tragedauer kurz Farbe blau

Bemerkung Bitte beachten Sie die 
Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien

2111

JKL

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60271

Gefährdung chemisch Vollkontakt

Umgebungsbedingungen trocken / feucht / nass Hersteller uvex

Tragedauer siehe Permeationsliste Farbe blau

Bemerkung Bitte beachten Sie die 
Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60597

Gefährdung chemisch Spritzerkontakt

Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex

Tragedauer kurz Farbe Indigo blau

Bemerkung Bitte beachten Sie die 
Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit lite
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uvex Chemical Expert System
Online databáze chemických látek a�výběr vhodných ochranných rukavic

Jako jeden z�předních inovátorů klademe ty nejvyšší požadavky na produkty a�služby. 
Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) byl vytvořen odborníky�pro odborníky. Tento online nástroj vám pomůže 
při komplexní analýze a�optimálním výběru ochranných rukavic pro potřeby podniku. 

Online databáze chemických látek pro výběr ochranných 
rukavic

Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) nabízí rozsáhlou 
databázi chemických látek při výběru vhodných ochranných 
rukavic pro práci s�nebezpečnými látkami.
Jako uživatelé si máte možnost vytvořit vlastní seznam 
 nebezpečných látek nebo požádat o�doporučení naše od-
borníky. Několika kliknutími naleznete ty správné ochranné 
rukavice proti chemikáliím, které vyhovují vašim specifickým 
požadavkům. 

Nástroj pro navrhování přehledů rukavic

Nástroj uvex Chemical Expert System umožňuje rychle 
a�snadno vytvořit přehled ochranných rukavic k�zajištění 
nejvyššího standardu bezpečnosti v�podniku. Po registraci si 
můžete podle vlastních požadavků přizpůsobit předem 
 nadefinované odborné přehledy nebo si je můžete vytvořit 
úplně sami. 
Systém vám v�několika snadných krocích pomůže sestavit 
přehled rukavic�– vysoká úroveň individuálního přizpůsobení 
nabízí pestrou škálu možností.

uvex Chemical Expert System (online)

Databáze chemických látek pro výběr ochranných rukavic

Seřadit podle nebezpečné látky  Ochranné rukavice 
(přehled ochranných rukavic)

Nástroj pro navrhování přehledů rukavic

Seřadit podle činnosti  Ochranné rukavice 
(přehledy rukavic)

Výhody nástroje uvex Chemical Expert System:

• Rozsáhlá databáze testovaných chemických látek 
• Vytvoření individuálního seznamu konstant permeace
• Jednoduchý výběr ochranných rukavic proti chemikáliím
• Osobní účet s�nadstandardními funkcemi
• Snadná tvorba a�správa přehledů rukavic 
• Vysoký stupeň individuálního přizpůsobení přehledů rukavic
• Dostupnost v�různých jazycích 

uvex�– poradenství a�odborné znalosti produktů z�jednoho zdroje. https://ces.uvex.de
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uvex academy
Ochrana rukou při práci

Praktický úvodní seminář o�ochraně rukou v�průmyslu

•  Informace o�požadavcích právních předpisů a�norem ohledně používání 
ochranných rukavic

•  Představení relevantních chemických látek a�jejich klasifikace
•  Informace o�materiálech používaných k�ochraně rukou a�oblastech jejich pou-

žití
•  Informace k�vyhodnocení potencionálního nebezpečí na pracovišti 
•  Představení technologie vláken: výhody a�použití různých vláken 
•  Praktické ukázky ochranné funkce různých materiálů rukavic 
• Vedení při výběru vhodných ochranných rukavic při práci 

Cílová skupina 
Pracovníci odpovědní za bezpečnost a�ochranu zdraví zaměstnanců, např. pra-
covníci bezpečnosti práce, specialisté nákupního oddělení či�zástupci odborů. 

Termíny konání
30.�ledna 2018  
26.�června 2018  
6.�listopadu 2018  

Místo konání: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg 

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete rezervovat místo, navštivte 
web uvex-academy.de, zavolejte na číslo +420 494 531 331 nebo zašlete 
e-mail na adresu info@uvex.cz
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EN�388:2016
Změna normy pro ochranné rukavice proti proříznutí

Ochranné třídy byly u�ochranných rukavic proti proříznutí v�Evropě dříve přiřazovány podle normy EN�388:2003. 
Vzhledem k�neustálému vývoji technických materiálů�– tzv. „vysoce výkonných vláken“�– bylo nutné upravit metody používa-
né při zkoušení a�klasifikaci těchto produktů. Tyto změny byly implementovány normou EN�388:2016.

Zkušební postup v�souladu s�normou 
EN�388:2003 

Zkušební postup v�souladu s�normou 
EN�388:2016/ISO�13997

  Zkouška odolnosti proti proříznutí zkouškou Coup Test
  Otáčející se kruhová čepel se�pohybuje tam a�zpět po 
zkušebním materiálu při konstantní síle (5�N) a�otáčí se 
proti pohybu

  Hodnota indexu je dána počtem cyklů, po nichž dojde 
k�proříznutí zkušebního vzorku, a�stupněm opotřebení 
 ostří.

  Na každém zkušebním vzorku se takto provede pět měře-
ní. Průměr pěti hodnot indexu udává odpovídající třídu 
 výkonu pro úroveň ochrany proti proříznutí poskytovanou 
ochranou rukavicí.

   Týká se ochranných rukavic proti proříznutí, které jsou 
zhotoveny z�materiálů otupujících ostří (tj. skleněných 
a�ocelových vláken).

  Doplňkový zkušební postup podle normy ISO�13997: 
 Stanovení odolnosti rukavice proti proříznutí ostrým 
 předmětem při jediném kontaktu při vyšší síle

  To se provádí jedním přetažením dlouhé, rovné čepele 
přes zkušební vzorek. Při tom je stanovena minimální síla 
potřebná k�proříznutí zkušebního vzorku po 20�milime-
trech.

  Výsledek zkoušky je uveden v�newtonech (N) a�přiřazen 
do třídy ochrany proti proříznutí.

Třída výkonu 1 2 3 4 5

Index ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Třída výkonu A B C D E F

Hodnota (N) ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Mezi oběma zkušebními postupy a�hodnoceními výkonu ne-
lze provést žádnou korelaci. Rukavice v�praxi poskytují tutéž 
vysokou úroveň ochrany proti proříznutí; jediná změna se 
týká klasifikace jejich výkonu na základě normy.

Jsme jedním z�předních výrobců produktů poskytujících 
ochranu proti proříznutí�– naše vlastní zkušební laboratoř 
je vybavena nejmodernější měřicí technikou pro obě nor-
my, a�díky tomu jsme kdykoli k�dispozici, abychom zodpo-
věděli veškeré dotazy.

Podrobnější informace týkající se norem EN�388:2016 
a�EN ISO�374-1:2016 naleznete na webových stránkách: 
uvex-safety.com/blog/de/tag/schutzhandschuhe/

Odolnost proti proříznutí podle normy ISO (A až F)

Odolnost proti propíchnutí (0 až 4)

Odolnost proti roztržení (0 až 4)

 Zkouška odolnosti proti proříznutí Coup Test
(0 až 5; X�= není relevantní nebo nebylo ozkoušeno)

Odolnost proti oděru (0 až 4)

4 X 3 2 D

EN 388



0197 Made in Germany

7

RUBIFLEX XG35B

3121X

EN 388:2016 EN ISO 374-1:
2016/Type A

JKNOPT
Oeko-Tex Standard

203

EN ISO�374-1:2016
Změna normy pro ochranné rukavice proti chemikáliím

Ochranné rukavice proti chemikáliím musí splňovat požadavky evropské normy EN ISO�374-1. 
Tato norma prošla zásadními změnami v�oblasti certifikace.

Část�1 (Terminologie a�požadavky na výkon pro chemická 
rizika) obsahuje důležité změny:

  Rozšíření zkušebních chemikálií z�12 na 18
  Vynechání piktogramu skleněné kádinky pro „vodotěsné 
ochranné rukavice s�nízkou ochranou proti chemickým 
 rizikům“

  Standardizace typů rukavic�– typy A, B nebo C
  Změna značení produktu: 
Piktogram Erlenmeyerovy baňky s�různým počtem písmen 
pro zkušební chemikálie podle typu

Nové značení ochranných rukavic:

Odolnost proti permeaci�– 
typ�A:
nejméně 30�minut u�každé 
z�nejméně 6�zkušebních 
chemikálií.

Odolnost proti permeaci�– 
typ�B:
nejméně 30�minut u�každé 
z�nejméně 3�zkušebních 
chemikálií. 

Odolnost proti permeaci�– 
typ�C:
nejméně 10�minut u�každé 
z�nejméně 1�zkušební 
 chemikálie.

Písmenný 
symbol

Testovací chemikálie Č. CAS Třída

ST
ÁV

AJ
ÍC

Í

A Methanol 67-56-1 Primární alkohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitril

D Dichlormethan 75-09-2 Chlorovaný uhlovodík

E Sulfid uhličitý 75-15-0 Organická sloučenina obsahující síru

F Toluen 108-88-3 Aromatický uhlovodík

G Diethylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklické a�éterové sloučeniny

I Ethyl-acetát 141-78-6 Ester

J n-heptan 142-82-5 Alifatický uhlovodík

K Hydroxid sodný, 40% 1310-73-2 Anorganická zásada

L Kyselina sírová, 96% 7664-93-9 Anorganická kyselina, oxidující

N
O

VÝ

M Kyselina dusičná, 65% 7697-37-2 Anorganická kyselina, oxidující

N Kyselina octová, 99% 64-19-7 Organická kyselina

O Čpavková voda, 25% 1336-21-6 Organická zásada

P Peroxid vodíku, 30% 7722-84-1 Peroxid

S Kyselina fluorovodíková, 40% 7664-39-3 Anorganická kyselina

T Formaldehyd, 37% 50-00-0 Aldehyd

Rozšíření zkušebních chemikálií: 
Zkušební katalog byl rozšířen v�souladu s�novou normou.

I�zde jsou velmi důležité pokyny výrobce týkající se použití. 
Konkrétní požadavky na ochranu musí být stanoveny v�rám-
ci posouzení rizik skutečného pracovního procesu s�ohle-
dem na konkrétní podmínky použití. Určený bezpečnostní 
odborník musí stanovit individuální požadavky a�zajistit po-
tvrzení konkrétních úrovní ochrany bezpečnostních rukavic 
z�technických listů výrobce.

Prostřednictvím nástroje uvex Chemical Expert System po-
skytuje společnost uvex vícejazyčnou online platformu pro 
vyhledávání individuálních dob permeace. Kromě toho jsou 
k�dispozici – přímo na místě nebo v�odborném centru na 
ochranné rukavice v�Lüneburgu�– zkušení pracovníci, kteří 
poskytují doporučení ohledně veškerých otázek týkajících 
se ochranných rukavic proti chemickým rizikům.

Značení na rukavicích Permeace

1 Název výrobce

2 Název modelu rukavice

3 Výkonnostní třídy, mechanické

4 Značka shody CE

5 Č. zkušebního ústavu

6 Písmena symbolizují zkušební chemikálie, 
proti kterým rukavice obdržely ochranný 
index nejméně třídy�2.

7 Piktogram s�označením normy

8 Dodržujte přiložené pokyny k�použití

9 Velikost rukavice

Permeace je pronikání molekul 
skrz materiál ochranných rukavic. 
Čas potřebný k�proniknutí chemi-
kálií určuje třídu výkonu podle 
normy EN ISO�374-1.
Skutečná doba ochrany na pra-
covišti se může lišit v�závislosti na 
reálných faktorech procesu.

Manažer klientského účtu uvex vám poskytne potřebná doporučení.

Naměřený čas 
do průniku

Index ochrany

>10�min Třída�1

>30�min Třída�2

>60�min Třída�3

>120�min Třída�4

>240�min Třída�5

>480�min Třída�6

J K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L

EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-1:2016/Type C

9

2

3

54

78

6

1
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EN�16350:2014
Ochranné rukavice�– elektrostatické vlastnosti

Nová norma 
Výběr vhodných osobních ochranných prostředků (OOPP) 
je zvláště důležitý v�pracovním prostředí, které je nebezpeč-
né nebo představuje zdravotní riziko. Pro pracoviště, kde 
existuje nebezpečí požáru nebo kde mohou vzniknout výbu-
šná prostředí, platí první evropská norma „EN�16350:2014�– 
Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti“, která
předepisuje podmínky zkoušení a�minimální požadavky pro 
elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic. 

  Vnitřní odpor musí být menší než 1,0�×�108�Ω 
(Rv�<�1,0�×�108�Ω).

  Zkušební prostředí: okolní teplota 23�±�1�°C, relativní 
 vlhkost 25�±�5�%.

Důležité upozornění:
Ochranné rukavice proti elektrostatickému výboji jsou 
účinné pouze v�případě, kdy je uživatel uzemněn odpo-
rem menším než 108�Ω.
 

S�čím by měl uživatel počítat? 
Norma EN�16350:2014 jako první definuje limitní hodnotu 
vnitřního odporu pro ochranné rukavice; tato hodnota neby-
la součástí normy ČSN EN�1149.
Je proto nutné, aby uživatelé ověřili vhodnost ochranných 
rukavic podle normy EN�16350:2014.
Odkazy na normu EN�1149 již nepostačují, protože tato 
 norma popisuje pouze zkušební postup, avšak nestanovuje 
limitní hodnotu.  

Kde lze použít ochranné rukavice certifiko-
vané dle normy EN�16350:2014?
Ochranné rukavice, které byly ozkoušeny v�souladu s�normou 
EN�16350:2014, lze použít v�oblastech s�nebezpečím požáru 
a�výbuchu, jako jsou rafinérie. Jsou podstatnou součástí 
 nepřerušeného řetězce uzemnění, který zahrnuje rukavice, 
ochranný oděv, obuv, zem a�další kontrolní opatření stanove-
ná v�rámci pracoviště. V�souvislosti s�elektrostatickými vlast-
nostmi je také hodnocen elektrostatický výboj (ESD) 
v� oblasti ochrany produktu. Ochranné rukavice ozkoušené 
dle normy EN�16350:2014 jsou vhodné pro všechna použití 
při ochraně produktu proti elektrostatickému výboji (ESD).

uvex unipur carbon uvex rubiflex ESD
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Vhodnost materiálů
ochranných rukavic v�potravinářském průmyslu

Ochranné rukavice pro kontakt s�potravinami musí být 
 navrženy tak, aby za běžných či předvídatelných podmínek 
nemohlo dojít k�přenosu naprosto žádných látek na potravi-
ny, pokud tyto látky mohou představovat zdravotní riziko. 
 

Následující tabulka poskytuje přehled produktů uvex, které 
jsou vhodné pro kontakt s�potravinami, a�uvádí možné ob-
lasti jejich použití.

Podrobnější informace, včetně zkušebních specifikací, jsou 
dostupné na vyžádání. 

Oblast použití Vodnaté
pH�>4,5

Kyselé
pH�<4,5

S alkoholem Mastné Suché, 
nemastné

Příklady nealkoholické 
 nápoje
ovoce
vejce
zelenina
korýši

ocet
kvasnice
mléko
jogurt

víno
alkohol
likéry 

R1�= olivový olej
R2�= máslo, margarín
R3�=  ryby, sýry, 

pečivo
R4�= maso, drůbež 
R5�=  sendviče

smažené potraviny 

chléb
těstoviny
rýže
čaj
koření
luštěniny

uvex profi ergo ANO ANO ANO ANO (R1–R5) ANO

uvex contact ergo ANO ANO ANO ANO (R1–R5) ANO

uvex phynomic C3 ANO ANO ANO ANO (R1–R5) ANO

uvex phynomic C5 ANO ANO ANO ANO (R1–R5) ANO

uvex rubiflex 
(oranžové) ANO ANO ANO ANO (R1–R5) ANO

uvex rubiflex�S
(modré/zelené) ANO ANO ANO ANO (R1–R5) ANO

uvex profastrong NF 33 ANO ANO ANO ANO (R2�– R5) ANO

uvex u-fit ANO ANO ANO ANO (R3�– R5) ANO

uvex phynomic foam ANO ANO ANO ANO (R5) ANO

uvex phynomic lite /
uvex phynomic lite w ANO ANO ANO ANO (R1–R5) ANO

uvex unilite thermo ANO ANO ANO NE ANO

uvex u-fit strong N2000 ANO NE ANO ANO (R3�– R5) ANO

uvex u-fit lite ANO NE ANO ANO (R3�– R5) ANO
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Ochranné rukavice
Mechanická rizika

Přesné práce 212 – 221

Všeobecné práce 222 – 223

Těžké provozy 224 

Ochrana proti teplu  225

Ochrana proti proříznutí 228 – 239

řada uvex phynomic

řada uvex 
phynomic

uvex D500 
foam

řada uvex 
 unidur

řada uvex 
 protector

uvex synexo 
impact 1

uvex nk uvex k-basic etxra uvex profatherm

uvex rubipor 
XS

řada uvex unipur

uvex 
rubiflex

uvex 
 compact

řada uvex unilite
thermo

uvex contact ergo uvex profi XGuvex profi ergo

uvex rubipor 
ergo

řada uvex unilite

řada uvex 
 unigrip

uvex synexo 
Z200 

uvex synexo 
M100 

řada uvex 
C500

řada uvex 
C300

uvex synexo 
M500
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Ochranné rukavice
Chemická rizika

Ochranné rukavice s�bavlněnou podšívkou 244 – 248

Ochranné rukavice bez bavlněné podšívky 249 – 250

Jednorázové ochranné rukavice 252�– 253 

uvex rubiflex�S XG

uvex profatrol

Nitril�–
uvex profastrong

Chloropren�–
uvex profapren

uvex u-fit strong

Butyl�–
uvex profabutyl

uvex u-fit uvex u-fit lite

Butyl/Viton®�–
uvex profaviton

uvex rubiflex�S

uvex profagrip

uvex rubiflex ESD uvex rubiflex�S uvex rubiflex�SZ

Povrstvení: Nitril 

Povrstvení: HPV

uvex u-chem 3000 uvex u-chem 3100

uvex u-fit strong N2000
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Ochranné rukavice splňují vysoké nároky normy uvex pure. 
Rukavice neobsahují zdraví škodlivé látky, rozpouštědla ani 
akcelerátory a�poskytují optimální ochranu produktu.

Ochranné rukavice certifikované podle 
normy Oeko-Tex® Standard�100.

Ochranné rukavice jsou vyvíjeny a�vyráběny 
v�Německu. 

Ochranné rukavice splňují normu 
uvex climazone. Měřitelně zvýšená 
prodyšnost a�snížené pocení pro 
lepší pocit při nošení.

Dermatologicky potvrzená dobrá snášenlivost rukavic 
s�pokožkou. Ochranné rukavice byly klinicky testovány 
Institutem pro Aplikovaný Dermatologický Výzkum 
 proDERM® (Hamburg, Německo)�/ (studie proDERM: 
11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 
15.0219-11).

Ochranné rukavice jsou schváleny pro práci 
s� průmyslovými monitory s�dotykovou obrazovkou. 

Průvodce rukavicemi uvex
Rychlá cesta ke správnému výběru ochranných rukavic

Při výběru vhodných ochranných rukavic je nutné zohlednit 
celou řadu faktorů. Společnost uvex vám pomůže přehled-
ným návodem, který prostřednictvím praktických symbolů 
umožňuje vybrat ochranné rukavice pro konkrétní oblasti 
použití.

V�čem spočívá hlavní riziko pro uživatele na daném 
pracovišti?  
Symboly vám pomohou při prvotním výběru správné 
kategorie ochranných rukavic.

Jaké činnosti budou na daném pracovišti převážně 
vykonávány?  
Jedná se o�práce vyžadující přesnost, různé všestranné 
práce, nebo činnosti s�vysokými nároky na uživatele 
a�ochranné rukavice?

Identifikujte všeobecné podmínky daného pracoviště.  
Bude činnost vykonávána v�mokrých/olejnatých, vlhkých 
či suchých pracovních podmínkách? Každé z�našich 
ochranných rukavic jsou klasifikovány s�doporučením pro 
jeden z�těchto tří druhů podmínek prostředí. Míra vhod-
nosti je dána souhrnem pracovních podmínek.

1. Identifikace a�přiřazení možných rizik 

3. Definice okolního prostředí

2. Stanovení individuálních požadavků na ochranné rukavice

Mechanická ochrana 

Práce s�chemikáliemi  

Ochrana proti proříznutí

Zvláštní rizika 
(např. ochrana 
proti teplu)

Přesné práce

Všeobecné práce

Těžké provozy

S
uc

hé

Le
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Podrobné informace o�kritériích pro udělení uplatňovaných certifikačními subjekty 
OEKO-TEX®, proDERM a�Top100 naleznete zde: uvex-safety.com/certificates

dle Ochranranné rukavic
v�NNěmeěmeěmeckuckuc .

DerDermatmatoloologicgicky p
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné práce�/ všeobecné práce

Činnosti, které vyžadují vysokou úroveň 
citlivosti. 

Příklady: jemná montáž, práce s�malými 
díly (např. šrouby), obsluha ovládacích 
prvků, závěrečná kontrola.

Hrubé práce, které vyžadují extrémně 
 robustní ochranné rukavice odolné proti 
oděru. 

Příklady: těžké transportní práce (např. 
nakládka palet), stavební práce, servis.

Všeobecné nebo měnící se činnosti, které 
vyžadují robustní a�stabilní ochranné 
 rukavice. 

Příklady: servis, doprava, jemné zpracová-
ní kovů, standardní montážní práce, údrž-
ba.

Přesné práce Těžké provozyVšeobecné práce
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Pracovní činnosti, při kterých nedochází ke kontaktu s�vlhkostí (voda, olej, tuk, chladicí kapaliny atd.). 
Ochranné rukavice pro tyto podmínky jsou extrémně prodyšné. 

Příklady: kontrola kvality, montážní práce, konečné úpravy, expedice.

Pracovní činnosti, při kterých dochází ke kontaktu s�vlhkostí. Ochranné rukavice pro tyto podmínky jsou méně prodyšné. Zde je 
velmi důležité povrstvení odpuzující vodu a�olej, které zároveň zaručuje pevný úchop.

Příklady: zaolejované díly, střídání činností v�suchém a�vlhkém prostředí.

Pracovní činnosti, při kterých je nutná ochrana rukou před kontaktem s�kapalinami (ne chemikáliemi). Ochranné rukavice musí 
být neprodyšné a�zároveň zaručovat pevný úchop.

Příklady: odběr zaolejovaných/mokrých dílů ze strojů, venkovní práce (vlhkost související s�počasím).

uvex 
unipur
řada

řada uvex 
rubipor

uvex phynomic 
foam

uvex 
profi ergo

uvex
profi XG

uvex
compact

uvex unilite
thermo HD

uvex unilite
thermo

uvex
contact ergo

uvex phynomic 
allround

uvex phynomic 
pro

uvex 
phynomic 
lite / lite w

uvex phynomic wet

uvex phynomic wet plus

uvex phynomic XG

uvex synexo 
Z200

uvex synexo
M100 
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uvex phynomic
Dokonalost ve 
třech dimenzích
1. Dokonale sedí 

Technologie 3D ergo�– 
přesnost až po špičky prstů

Ergonomické řešení pro každého 
 uživatele: až 8 dokonale sladěných 
 velikostí 
Výhody pro uživatele:
•  Rukavice přiléhá jako druhá kůže
•  Přirozený cit
•  Maximální flexibilita pro práci bez 

únavy

2. Optimální funkčnost 

Povrstvení dokonale přizpůsobeno
dané oblasti použití  

•  Pro suché prostředí:
voděodolné díky povrstvení z 
 polymerů na bázi vody

•  Pro suché a�mírně vlhké prostředí: 
pěnové povrstvení z�polymerů na bázi 
vody 

•  Pro vlhké a�olejnaté prostředí: 
pěnové povrstvení Xtra Grip z 
 polymerů na bázi vody 

•  Pro mokré a�olejnaté prostředí: 
povrstvení Pro z�polymerů na bázi 
vody

3.  Bezpečné pro pokožku 
i�produkty   

Zvýšená ochrana pokožky 
i�produktů

Ochrana zdraví
•  Žádné podráždění kůže, dermatolo-

gicky schváleno*
•  Certifikováno dle normy OEKO-TEX® 

Standard�100 
•  Bez škodlivých rozpouštědel (DMF, 

TEA)
• Bez alergenních látek 

Ochrana produktů
• Bez obsahu silikonu�– dle testu otisku 
• Vhodné pro citlivé povrchy
• Nezanechává žádné otisky/stopy
•  Certifikováno pro potravinářské 

 procesy**

*  Řada uvex phynomic byla klinicky testována Institutem pro Aplikovaný Dermatologický Výzkum proDERM® (Hamburg, 
Německo). Během testu byla dermatologicky potvrzena velmi dobrá snášenlivost ochranných rukavic uvex phynomic 
s�pokožkou (studie proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).
Podrobné informace o�kritériích pro udělení uplatňovaných certifikačními subjekty 
OEKO-TEX®, proDERM a�Top100 naleznete zde: uvex-safety.com/certificates

**  Modely uvex phynomic lite�/ lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 a�phynomic C5
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné práce�/ všeobecné práce

 uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• Nejlehčí bezpečnostní rukavice ve své třídě omezují nástup únavy
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru díky velmi tenké, avšak vysoce 

odolné impregnaci z�polymerů na bázi vody
• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém prostředí
• Velmi vysoká úroveň prodyšnosti s�porézním povrstvením, které snižuje 

pocení
• Vynikající cit při manipulaci s�malými díly

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Přesné práce
• Kontrolní práce
• Třídění
• Zpracování potravin

uvex phynomic lite uvex phynomic lite w
Obj.�číslo  60040 60041
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (3 1 2 1) EN�388 (3 1 2 1)
Materiál polyamid, elastan polyamid, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�impregnací z�polymerů na bázi vody dlaň a�špičky prstů s�impregnací z�polymerů na bázi vody
Vhodné pro suché a�mírně vlhké oblasti použití suché a�mírně vlhké oblasti použití
Barva šedá, šedá bílá, bílá
Velikosti 5 až 12 5 až 12

60040 60041

3 1 2 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388



213

Mechanická rizika
Oblast použití: přesné práce�/ všeobecné práce

uvex phynomic foam
• Ochranné rukavice s vysokým citem při 

úchopu pro  přesné mechanické práce
• Velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru 

díky pěnovému povrstvení z�polymerů na bázi 
vody odolnému proti vlhkosti

• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém 
 prostředí

• Vysoce prodyšné povrstvení
• Vynikající cit při montáži dílů

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Kontrolní práce
• Třídění
• Zpracování potravin
• Balení

uvex phynomic allround
• Lehké a�všestranné ochranné rukavice odolné 

proti nečistotám vhodné pro mechanické 
 činnosti

• Velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru 
díky pěnovému povrstvení z�polymerů na bázi 
vody odolnému proti vlhkosti

• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém 
 prostředí

• Vysoce prodyšné povrstvení
• Vynikající cit při montáži dílů

Oblasti použití:
• Údržba 
• Montáž
• Přesné práce
• Práce v�dopravě/balení
• Opravárenské práce

uvex phynomic x-foam HV
• Jedinečné ochranné rukavice s�trhacími 

 sekcemi
• Odolnost proti roztržení je v�oblasti prstů 

 snížena plynulým začleněním trhací sekce, 
která snižuje riziko vážných úrazů rukou při 
používání ručního elektrického nářadí

• Velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru 
díky pěnovému povrstvení z�polymerů na bázi 
vody odolnému proti vlhkosti

• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém 
 prostředí

• Vysoce prodyšné povrstvení
• Vynikající cit při montáži dílů

Oblasti použití:
• Částečně vhodné pro práci s�pohyblivými 

součástmi strojů
• Před použitím je nezbytná důkladná analýza 

rizik s�podporou odborníků společnosti 
uvex na ochranu rukou.

uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic x-foam HV
Obj.�číslo 60050 60049 60054
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (3 1 3 1) EN�388 (3 1 3 1) EN�388 (3 1 X 1)
Materiál polyamid, elastan polyamid, elastan polyamid, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s mají pěnové povrstvení dlaň a�špičky prstů s mají pěnové povrstvení z�polymerů dlaň a�špičky prstů s mají pěnové povrstvení z�polymerů

z�polymerů na bázi vody na bázi vody na bázi vody
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti suché oblasti a�mírně vlhké oblasti suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva bílá, šedá šedá, černá oranžová, šedá
Velikosti 5 až 12 5 až 12 6 až 12

3 1 3 1

EN 388

3 1 X 1

EN 388

60050 60049 60054
3 1 3 1

EN 388
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné práce�/ všeobecné práce

 uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus
• Ochranné rukavice s�voděodolným 

 pěnovým povrstvením z�polymerů na 
bázi vody pro použití ve venkovním 
 prostředí

• Vynikající mechanická odolnost proti 
oděru díky odolnému povrstvení

• Velmi dobrý úchop ve vlhkém a�mokrém 
prostředí

• Vysoká úroveň prodyšnosti díky 
 povrstvení

• Velmi dobrý cit při montáži dílů

Oblasti použití:
• Přesné práce
• Montáž
• Údržba
• Opravárenské práce

uvex phynomic XG
• Flexibilní a�extrémně odolné montážní rukavice nabízejí 

ve své třídě nejlepší úchop v�olejnatém prostředí
• Vynikající mechanická odolnost proti oděru díky 

 povrstvení Xtra Grip z�polymerů na bázi vody
• Vynikající úchop v�olejnatém prostředí
• Vysoká úroveň prodyšnosti s�porézním pěnovým 

 povrstvením
• Velmi dobrý cit při montáži (zaolejovaných) dílů

Oblasti použití:
• Přesné práce
• Montáž
• Údržba
• Opravárenské práce
• Zpracování kovů
• Betonářské/stavební práce

uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG
Obj.�číslo 60060 60061 60070
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 1 3 1) EN�388 (4 1 3 1) EN�388 (4 1 3 1)
Materiál polyamid, elastan polyamid, elastan polyamid, elastan
Povrstvení pěnové povrstvení z�polymerů na bázi vody dlaň a�¾  �hřbetu ruky pěnové povrstvení Xtra Grip z�polymerů na bázi vody na dlani a�špičkách

na dlani a�špičkách prstů s�pěnovým povrstvením z�polymerů na bázi vody prstů
Vhodné pro vlhké a�olejnaté pracovní podmínky vlhké a�olejnaté pracovní podmínky vlhké a�olejnaté pracovní podmínky
Barva modrá, antracitová modrá, antracitová černá, černá
Velikosti 6 až 12 6 až 12 6 až 12

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

 60060

60061

60070
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné / všestranné / těžké práce

uvex phynomic pro: 
komfort „made by uvex“

Vedle ochranné funkce musí rukavice pro montáž-
ní práce splňovat různé další požadavky, které na 
ně klade uživatel. Jedná se zejména o�cit při úcho-
pu, příjemné vnitřní klima, flexibilitu a�protiskluzové 
povrstvení�– to vše zajišťuje, aby rukavice při práci 
nepřekážely.

Tyto jednotlivé požadavky splňuje velké množství 
ochranných rukavic, které jsou na trhu dostupné. 
Na pracovištích je však často vykonávána kombi-
nace činností, při nichž uživatel potřebuje zacho-
vat vynikající cit i�při práci ve špinavém a�vlhkém 
prostředí. Pokud se v�takovém prostředí používá 
porézní povrstvení typu Open-Cell, ruce se zašpiní, 
namočí či zamastí a�současně se sníží životnost 
produktu a�zvýší se četnost výměny. 

A�právě zde je možné ideálně využít nový produk-
tový koncept značky uvex.

Povrstvení: nové inovativní povrstvení Pro z�poly-
merů na bázi vody odpuzuje špínu a�vlhkost. Ruka-
vice jsou povrstvené až po klouby prstů (včetně). 
Zůstávají zcela pružné a�poskytují vynikající úchop 
za sucha i�mokra (při použití v�mokrém i�olejnatém 
prostředí). 

Podšívka: Společnost uvex svou patentovanou 
technologií Bamboo-TwinFlex® již nastavila nový 
standard ochrany proti proříznutí. Rukavice uvex 
phynomic pro představují další přelomový vývoj 
v�segmentu Cut�1. 

Nová podšívka kombinuje bambusové vlákno s 
 polyamidem/elastanem. Povrstvení odpuzující 
 špínu a�vlhkost znamená, že je obzvláště důležité, 
aby kombinace vláken absorbovala a�odváděla 
vlhkost od�pokožky. Toto přírodní vlákno je jemné 
na dotek a�příjemné na pokožku. 

Nezávadnost „Made in Germany“: Tento produkt 
řady uvex phynomic byl také ozkoušen institutem 
proDERM®�– komplexním postupem zahrnujícím 
opakované náplasťové testy a�studie při použití 
bylo potvrzeno, že je dermatologicky dobře 
 snášen pokožkou.

uvex phynomic pro
• Vysoce flexibilní ochranné rukavice 

 odolné proti nečistotám a�vlhkosti
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru 

díky odolnému povrstvení Pro z 
 polymerů na bázi vody

• Velmi dobrý úchop ve vlhkém, mokrém 
a�olejnatém prostředí

• Vysoká úroveň prodyšnosti a�velmi 
 dobrá absorpce vlhkosti díky přírodním 
vláknům v�materiálu podšívky 

• Velmi dobrý cit při manipulaci s�díly
• Vynikající pohodlí pro pokožku uživatele 

díky podšívce z�kombinace bambus- 
polyamid-elastan

Oblasti použití:
• Montáž
• Údržba
• Opravárenské práce
• Betonářské/stavební práce
• Venkovní činnosti

uvex phynomic pro
Obj.�číslo 60062
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (2 1 2 1)
Materiál bambus, polyamid, elastan
Povrstvení dlaň a�¾  �hřbetu ruky s�povrstvením Pro z�polymerů na bázi vody
Vhodné pro vlhké a�olejnaté pracovní podmínky
Barva modrá, antracitová
Velikosti 6 až 12

2 1 2 1

EN 388

60062
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uvex synexo
Dokonalá synergie mezi pohodlím a�ochranou

Rukavice uvex synexo kombinují výhody bezešvých ochranných 
 rukavic se speciálně navrženými ochrannými zónami. Ať provádíte 
jemné a�přesné práce nebo potřebujete spolehlivý úchop, rukavice 
uvex synexo poskytují cílenou ochranu tam, kde je to nejdůležitější�– 
stanovují nový standard funkčnosti a�bezpečnosti uživatele.

Bílá ochranná zóna HPPE, která se 
nachází pod povrstvením Xtra Grip 
z�polymerů na bázi vody, účinně 
 zvyšuje odolnost proti roztržení 
a�ochranu proti proříznutí, aniž by 
 narušovala pohyb a�pohodlí uživatele.

uvex synexo Z200
Palec a�ukazováček jsou nejvíce 
 vystaveny riziku řezných poranění.
Rukavice uvex synexo Z200 jsou v 
 těchto oblastech vyztuženy, a�tím je 
sníženo riziko a�opotřebení.

Ochranná zóna HPPE

uvex synexo M100: 
Vyztužení záhybu palce

uvex synexo impact 1: 
Chrániče na hřbetu ruky a�prstů

Speciální povrstvení Xtra Grip z 
 polymerů na bázi vody poskytuje 
nejlepší úchop ve své třídě.

Dokonalá ochrana pro každé použití

Každá rukavice řady uvex synexo má specifické konstrukční 
vlastnosti, které poskytují optimální ochranu pro širokou 
škálu použití�– ať už jde o�vyztužení záhybu palce, tlumicí 
prvky na dlani nebo ochranu proti nárazu na hřbetu ruky 
a�prstů.

Poranění ruky způsobená kontaktem 
s�ostrými předměty

Řezná poranění
Povrchová pora-

nění kůže

Palec 4�210 15�141

Ukazováček 556 19�716

Prostředníček 268 9�060

Prsteníček 119 4�135

Malíček 106 4�390

Záprstí 314 5�783

Celá ruka 824 4�391

Zdroj:  Zpráva�– Statistiky�– Německý ústav pro bezpečnost 
a�ochranu zdraví při práci (DGUV), rok vydání 2014

+

+
+

+
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné�/ všestranné�/ těžké práce

uvex synexo Z200 
• Flexibilní a�extrémně odolné 

 montážní rukavice nabízejí ve své 
třídě nejlepší úchop v�olejnatém 
prostředí

• Vynikající mechanická odolnost 
proti oděru díky povrstvení Xtra 
Grip z�polymerů na bázi vody

• Vynikající úchop v�olejnatém 
 prostředí

• Vysoká úroveň prodyšnosti 
díky�poréznímu pěnovému 
 povrstvení

• Velmi dobrý cit při montáži 
 (zaolejovaných) dílů

• Částečně zesílená ochranná 
zóna okolo palce a�ukazováčku 
zvyšuje odolnost proti roztržení 
a�ochranu proti proříznutí 
 (úroveň�B)

Oblasti použití:
• Přesné práce
• Montáž
• Opravárenské práce
• Údržba
• Manuální zpracovatelské práce

uvex synexo M100 
• Bezešvé rukavice pro mechaniky 

se zesílenými částmi v oblasti 
ohybu palce pro těžké práce

• Dobrý úchop v�suchém a�vlhkém 
prostředí

• Dobrá ochrana proti nárazům 
a�otřesům díky dodatečnému 
polstrování v�oblasti dlaně

• Dobře sedí
• Vysoká flexibilita
• Dobré pohodlí uživatele
• Pružné zapínání na suchý zip

Oblasti použití:
• Těžké mechanické práce
• Stavební práce
• Hornictví
• Opravárenské práce

uvex synexo Z200
Obj.�číslo 60020 
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 X 3 1 B)
Materiál polyamid, elastan, HPPE
Povrstvení pěnové povrstvení Xtra Grip z�polymerů na bázi vody na dlani a�špičkách prstů
Vhodné pro vlhké a�olejnaté pracovní podmínky
Barva černá, bílá, černá
Velikosti 6 až 12

uvex synexo M100
Obj.�číslo 60021 
Provedení zapínání na suchý zip, polstrování v�oblasti dlaně, náplet na zápěstí
Norma EN�388 (3 1 3 1)
Materiál polyamid
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�povrstvením NBR (nitrilkaučuk) a�povrchovou úpravou Grip 
Vhodné pro pro suché prostředí a�vlhké, olejnaté pracovní podmínky
Barva červená, černá
Velikosti 7 až 11

60020 60021

4 X 3 1 B

EN 388

3 1 3 1

EN 388
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné práce�/ všeobecné práce

uvex rubipor XS
• Lehké, elastické ochranné ruka-

vice se strečovým bavlněným 
materiálem

• Dobrý úchop v�suchém prostředí
• Velmi vysoká úroveň prodyšnosti 

s�tenkou vrstvou impregnace 
NBR

• Velmi dobrý cit díky pružnému 
strečovému bavlněnému materi-
álu s elastanem

• Ergonomicky sedí

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Kontrolní práce
• Třídění
• Ochrana produktů

uvex rubipor XS2001 uvex rubipor XS5001B
Obj.�číslo 60276 60316
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (0 1 2 1) EN�388 (0 1 2 1)
Materiál bavlněný úplet interlock, elastan bavlněný úplet interlock, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů povrstvené dlaň a�špičky prstů povrstvené

prodyšnou speciální NBR impregnací prodyšnou speciální NBR impregnací
Vhodné pro suché oblasti použití suché oblasti použití
Barva bílá, bílá bílá, modrá
Velikosti 6 až 10 6 až 10

uvex rubipor ergo E5001B uvex rubipor ergo E2001
Obj.�číslo 60201 60234
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (0 1 2 1) EN�388 (0 1 2 1)
Materiál bavlněný úplet interlock bavlněný úplet interlock
Povrstvení dlaň a�prsty povrstvené dlaň a�prsty povrstvené

prodyšnou speciální NBR impregnací prodyšnou speciální NBR impregnací
Vhodné pro suché oblasti použití suché oblasti použití
Barva bílá, modrá bílá, oranžová
Velikosti 6 až 10 6 až 10

uvex rubipor ergo
• Lehké, elastické ochranné ruka-

vice
• Dobrý úchop v�suchém prostředí
• Velmi vysoká úroveň prodyšnosti 

s�tenkou vrstvou impregnace 
NBR

• Dobrý cit
• Ergonomicky sedí

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Kontrolní práce
• Třídění
• Ochrana produktů

60276 60316 60201 60234

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné práce�/ všeobecné práce

                 
Dostupné také bez mikro 
 terčíků na dlani
(obj. číslo 60587).

uvex unipur carbon
• Citlivé a�antistatické rukavice pro přesnou práci s 

 elektronickými díly
• Velmi dobrý úchop
• Splňuje požadavky normy DIN�EN�16350:2014
• Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
• Vynikající cit

Oblasti použití:
• Práce s�dotykovými displeji
• Elektrotechnický průmysl
• Práce v�antistatickém prostředí
• Montáž elektronických dílů

uvex unipur carbon uvex unipur carbon FT
Obj.�číslo 60556 60587
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (0 1 3 1) EN�388 (0 1 3 1)

EN�16350:2014 EN�16350:2014
Materiál polyamid, uhlík polyamid, uhlík
Povrstvení dlaň s�uhlíkovými mikro- špičky prstů s�tenkým

terčíky, špičky prstů s�tenkým povrstvením elastomerem
povrstvením elastomerem

Vhodné pro  suché oblasti použití suché oblasti použití
Barva šedá, černá, bílá šedá, bílá
Velikosti 6 až 10 6 až 10

uvex unigrip 
• 13ti očkové úpletové ochranné rukavice (uvex unigrip PA a�uvex unigrip 6620) pro 

přesné mechanické práce a�10ti očkové (uvex unigrip 6624) pro hrubší mechanické 
činnosti

• Dobrý úchop v�suchém prostředí díky tenkým terčíkům z�PVC

Oblasti použití:
• Montáž
• Třídění
• Balení

uvex unigrip PA uvex unigrip 6624 uvex unigrip 6620
Obj.�číslo 60513 60238 60135
Provedení náplet na zápěstí, 13ti očkové náplet na zápěstí, 10ti očkové náplet na zápěstí, 13ti očkové
Norma EN�388 (4 2 4 1) EN�388 (3 2 4 X) EN�388 (2 1 4 X)
Materiál polyamid polyamid, bavlna polyamid, bavlna
Povrstvení dlaň a�prsty povrstvené dlaň a�prsty povrstvené dlaň a�prsty povrstvené

s�terčíky z�PVC s�terčíky z�PVC s�terčíky z�PVC
Vhodné pro suché oblasti použití suché oblasti použití suché oblasti použití
Barva bílá, modrá šedá, červená bílá, modrá
Velikosti 7 až 10 7 až 10 7 až 10

0 1 3 1

EN 388

60556
4 2 4 1

EN 388

3 2 4 X

EN 388

2 1 4 X

EN 388

60238

60135 60513
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné práce�/ všeobecné práce

uvex unipur�6630 · uvex unipur�6631 
• Lehké a�velmi citlivé polyuretanové ochranné rukavice pro přesné 

 mechanické práce
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru
• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém prostředí 
• Vynikající cit
• Velmi dobře sedí
• Vysoce flexibilní

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Přesné práce
• Kontrolní práce
• Třídění

uvex unipur�6630 uvex unipur�6631
Obj.�číslo 60943 60944
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 1 4 1) EN�388 (4 1 4 1)
Materiál polyamid polyamid
Povrstvení dlaň a�špičky prstů mají dlaň a�špičky prstů mají

polyuretanové povrstvení polyuretanové povrstvení
Vhodné pro suché a suché a

mírně vlhké prostředí mírně vlhké prostředí
Barva bílá, bílá šedá, šedá
Velikosti 6 až 11 6 až 11

uvex unipur�6639 
• Lehké ochranné rukavice  z polyuretanu s vysokým citem při úchopu a 

odolností proti nečistotám, vhodné pro přesné mechanické práce
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru
• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém prostředí 
• Vynikající cit
• Velmi dobře sedí
• Vysoce flexibilní

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Přesné práce
• Kontrolní práce
• Třídění

uvex unipur�6639
Obj.�číslo 60248 
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 1 3 1)
Materiál polyamid
Povrstvení dlaň a�špičky prstů mají polyuretanové povrstvení
Vhodné pro suché a�mírně vlhké oblasti
Barva černá, černá
Velikosti 6 až 11

60248

4 1 3 1

EN 388

60943 60944

4 1 4 1

EN 388

4 1 4 1

EN 388
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné práce�/ všeobecné práce

uvex unilite�7700 
• Flexibilní a�odolné ochranné rukavice pro 

 přesné mechanické práce 
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru 

s�podšívkou z�kombinace polyamid-elastan 
a�polyuretanovým povrstvením NBR 

• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém až 
mírně olejnatém prostředí

• Dobrý cit
• Velmi dobře sedí
• Vysoce flexibilní

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Přesné práce
• Kontrolní práce
• Třídění

 uvex unilite�6605 
• Lehké úpletové rukavice s�pěnovým povrst-

vením NBR pro přesné mechanické práce
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru s 

 polyamidovou podšívkou a�povrstvením
• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém 

 prostředí
• Prodyšné
• Dobrý cit
• Dobře sedí
• Vysoce flexibilní

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Jemné montážní práce
• Kontrolní práce
• Třídění

 uvex unipur�6634
• Ochranné rukavice z�NBR odolné proti 

 vlhkosti pro venkovní mechanické práce
• Velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru 

s�polyamidovou podšívkou a�povrstvením 
NBR 

• Dobrý úchop ve vlhkém prostředí
• Dobrý cit
• Dobře sedí
• Vysoce flexibilní

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Přesné práce
• Všeobecné opravárenské práce
• Údržba

uvex unilite�7700
Obj.�číslo 60585 
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 1 3 1)
Materiál polyamid, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů mají NBR/

polyuretanové povrstvení
Vhodné pro suché a�vlhké, olejnaté pracovní podmínky
Barva šedá, černá
Velikosti 7 až 11

uvex unilite�6605
Obj.�číslo 60573 
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 1 2 2)
Materiál polyamid
Povrstvení dlaň a�špičky prstů mají

nitrilové pěnové povrstvení
Vhodné pro suché a�mírně vlhké oblasti
Barva černá, černá
Velikosti 6 až 11

uvex unipur�6634
Obj.�číslo  60321 
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 1 3 3)
Materiál polyamid
Povrstvení dlaň a�špičky prstů mají povrstvení NBR
Vhodné pro vlhké, mastné nebo olejnaté oblasti použití
Barva šedá, černá
Velikosti 7 až 10

60585 60573 60321

4 1 3 1

EN 388

4 1 2 2

EN 388

4 1 3 3

EN 388
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Mechanická rizika
 Oblast použití: všestranné�/ těžké práce

Přesné práce Těžké provozyVšeobecné práce
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 uvex contact ergo 
• Silné a�odolné ochranné rukavice 

z�bavlněného úpletu interlock 
s�povrstvením NBR

• Velmi dobrý úchop ve vlhkém, 
mokrém a�olejnatém prostředí

• Dobrý cit
• Ergonomicky sedí
• Vysoce flexibilní
• Dobré pohodlí uživatele s bavlně-

nou podšívkou s�vysokou 
 absorpcí vodních par

Oblasti použití:
• Montáž
• Kontrolní práce 
• Opravárenské práce
• Doprava/logistika
• Balení

uvex contact ergo ENB20C
Obj.�číslo 60150 
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (2 1 2 1)
Materiál bavlněný úplet interlock
Povrstvení dlaň a�prsty se speciálním povrstvením NBR (nitrilkaučuk)
Vhodné pro mastné a�olejnaté oblasti použití
Barva bílá, oranžová
Velikosti 6 až 10

uvex synexo 
Z200

uvex phynomic wet uvex phynomic XG

uvex synexo
M100

2 1 2 1

EN 388

60150

uvex phynomic wet plusex phynomic wet u
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Mechanická rizika
Oblast použití: všestranné�/ těžké práce

Výjimečný úchop
 

uvex profi ergo 
• Ochranné rukavice z�bavlněného 

úpletu interlock s�povrstvením 
NBR pro univerzální použití

• Velmi dobrý úchop ve vlhkém, 
mokrém a�olejnatém prostředí 

• Dobrý cit
• Ergonomicky sedí
• Vysoce flexibilní
• Velmi dobré pohodlí uživatele 

díky bavlněné podšívce s vysokou 
absorpcí vodních par

Oblasti použití:
• Montáž
• Kontrolní práce 
• Údržba
• Lehké až střední zpracování kovů

 uvex profi ergo XG 
• Ochranné rukavice s�technologií 

uvex Xtra Grip 
• Velmi dobrá mechanická odol-

nost proti oděru díky vícevrstvé 
konstrukci pro delší životnost

• Vynikající úchop ve vlhkém, 
mokrém a�olejnatém prostředí 

• Dobrý cit
• Ergonomicky sedí
• Vysoce flexibilní 
• Velmi dobré pohodlí uživatele 

s�bavlněnou podšívkou s�vysokou 
absorpcí vodních par

Oblasti použití:
• Montáž
• Kontrolní práce 
• Údržba
• Lehké až střední zpracování kovů
• Betonářské/stavební práce
• Venkovní činnosti

uvex profi ergo ENB20A uvex profi ergo ENB20
Obj.�číslo 60147 60148
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (2 1 2 1) EN�388 (2 1 2 1)
Materiál bavlněný úplet interlock bavlněný úplet interlock
Povrstvení dlaň a�3/4�hřbetu ruky dlaň a�celý hřbet ruky

se speciálním povrstvením NBR se speciálním povrstvením NBR
(nitrilkaučuk) (nitrilkaučuk)

Vhodné pro vlhké, mastné nebo olejnaté vlhké, mastné nebo olejnaté
oblasti použití oblasti použití

Barva bílá, oranžová bílá, oranžová
Velikosti 6 až 11 6 až 10

uvex profi ergo XG20A uvex profi ergo XG20
Obj.�číslo 60558  60208
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (3 1 2 1) EN�388 (3 1 2 1)
Materiál bavlněný úplet interlock bavlněný úplet interlock
Povrstvení dlaň a�¾  �hřbetu ruky dlaň a�celý hřbet ruky

se speciálním povrstvením NBR a se speciálním NBR a
Xtra Grip povrstvením (nitrilkaučuk) Xtra Grip povrstvením (nitrilkaučuk)

Vhodné pro vlhké, mastné či�olejnaté prostředí vlhké, mastné či�olejnaté prostředí
použití použití

Barva bílá, oranžová, černá bílá, oranžová, černá
Velikosti 6 až 11 6 až 11

60147

60558

60148

60208

3 1 2 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388
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Mechanická rizika
Oblast použití: Těžké práce�/ tepelná rizika

 uvex rubiflex 
• Plně povrstvené ochranné rukavi-

ce z�bavlněného úpletu interlock 
pro mechanické práce

• Velmi dobrá mechanická odolnost 
proti oděru s�povrstvením NBR

• Dobrý cit
• Ergonomicky sedí

Oblasti použití:
• Kontrolní práce
• Údržba
• Opravárenské práce
• Lehké až střední zpracování kovů
• Lakování

 uvex compact 
• Velmi odolné ochranné rukavice 

z�NBR pro hrubé práce a�manuální 
manipulaci se surovinami

• Velmi dobrá mechanická odolnost 
proti oděru s�povrstvením NBR

Oblasti použití:
• Betonářské/stavební práce
• Hutní průmysl
• Obrábění dřeva
• Doprava/logistika

uvex unilite thermo 
• Zimní rukavice s�dvouvrstvou 

 konstrukcí 
• Dobrá mechanická odolnost proti 

oděru s�polymerním povrstvením, 
které je pružné při nízkých 
 teplotách

• Velmi dobrá tepelná izolace při 
 přímém kontaktu s�chladnými 
předměty

• Dobře sedí

Oblasti použití:
• Práce v�chladném prostředí
• Betonářské/stavební práce
• Chlazené sklady/prostory
• Řidič vysokozdvižného vozíku

uvex rubiflex NB27 uvex rubiflex NB35
Obj.�číslo 89636 60235
Provedení ochrana předloktí, cca 27�cm ochrana předloktí, cca 35�cm
Norma EN�388 (3 1 1 1) EN�388 (3 1 1 1)
Materiál bavlněný úplet interlock bavlněný úplet interlock
Povrstvení plné pokrytí speciálním povrstvením NBR (nitrilkaučuk)
Vhodné pro vlhké, mastné nebo olejnaté oblasti použití
Barva oranžová oranžová
Velikosti 7 až 11 7 až 11

uvex compact NB27E uvex compact NB27H
Obj.�číslo 60946 60945
Provedení plátěná ochrana předloktí plátěná ochrana předloktí
Norma EN�388 (4 2 2 1) EN�388 (4 2 2 1)
Materiál bavlněný žerzej bavlněný žerzej
Povrstvení dlaň a�¾  �hřbetu ruky dlaň a�celý hřbet ruky s

s�povrstvením NBR (nitrilkaučuk) povrstvením NBR (nitrilkaučuk)
Vhodné pro vlhké, mastné nebo olejnaté oblasti použití
Barva bílá, modrá bílá, modrá
Velikosti 9 až 10 10

uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD
Obj.�číslo  60593 60592 60942
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (3 2 3 1), EN�388 (3 2 3 1), EN�388 (3 2 3 1), 

EN�511 (0 1 0) EN�511 (0 1 0) EN�511 (1 2 X)
Materiál směs akrylu a�ovčí vlny směs akrylu a�ovčí vlny bavlněné froté

(podšívka), polyamid a (podšívka), polyamid a a�akryl (podšívka), nylon
elastan (vnější strana) elastan (vnější strana) (vnější strana)

Povrstvení dlaň a�špičky prstů se za dlaň a�¾  �hřbetu ruky se dlaň a�celý hřbet ruky s
studena pružným za studena pružným povrstvením z PVC,
polymerním povrstvením polymerním povrstvením ¾   povrstvení pro

spolehlivý úchop
Vhodné pro suché a�mírně suché a�mírně vlhké, olejnaté

vlhké pracovní podmínky vlhké pracovní podmínky pracovní podmínky
Barva černá, černá černá, černá červená, černá
Velikosti 7 až 11 7 až 11 8 až 11

4 2 2 1

EN 388

4 2 2 1

EN 388

60593

60592

609423 2 3 1

EN 388 EN 511

0 1 0

3 2 3 1

EN 388 EN 511

0 1 0

3 2 3 1

EN 388 EN 511

1 2 X

3 1 1 1

EN 388

89636
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Mechanická rizika
Oblast použití: Tepelná rizika

Vrstvená podšívka

Bavlněná vložka

uvex nk 
• Ochranné rukavice pro tepelné použití 
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru 
• Velmi dobrý úchop v�suchém, vlhkém a  

 olejnatém prostředí díky drsnému povrchu 
• Velmi dobrá tepelná izolace při přímém 

 kontaktu s�teplými až horkými předměty
• Vhodné pro kontakt s�teplem do +100�°C 

(dle normy EN�407)

Oblasti použití:
• Manipulace s�těžkými nástroji
• Zpracování plechu
• Výroba strojů a�nástrojů
• Manipulace se studenými a�horkými předměty

uvex k-basic extra 
• Rukavice z�hrubého úpletu Kevlar® pro me-

chanické a�tepelné práce
• Velmi dobrá tepelná izolace při přímém kon-

taktu s�teplými až horkými předměty
• Vhodné pro kontakt s�teplem do +250�°C
• Dobrá ochrana proti proříznutí 
• Dobré pohodlí uživatele s�bavlněnou podšív-

kou na vnitřní straně
• Prodyšné

Oblasti použití:
• Lehké až střední zpracování kovů
• Manipulace se sklem
• Automobilový průmysl

 uvex profatherm
• Ochranné rukavice z�bavlněné smyčkové 

 tkaniny pro tepelné použití
• Velmi dobrá tepelná izolace při přímém 

 kontaktu s�teplými až horkými předměty
• Vhodné pro kontakt s�teplem do +250�°C
• Dobré pohodlí uživatele s�bavlněnou smyčko-

vou tkaninou na vnitřní straně

Oblasti použití:
• Lehké až střední zpracování kovů
• Hutní průmysl
• Plastikářský průmysl

uvex NK2722 uvex NK4022
Obj.�číslo 60213 60202
Provedení ochrana předloktí, cca 27�cm ochrana předloktí, cca 40�cm
Norma EN�388 (3 2 4 3), EN�407 (X 1 X X X X) EN�388 (3 2 4 3), EN�407 (X 1 X X X X)
Materiál bavlněný úplet interlock, aramidový úplet bavlněný úplet interlock, aramidový úplet
Povrstvení plné pokrytí speciálním povrstvením NBR plné pokrytí speciálním povrstvením NBR

(nitrilkaučuk) (nitrilkaučuk)
Vhodné pro vlhké, mastné nebo olejnaté oblasti použití vlhké, mastné nebo olejnaté oblasti použití
Barva oranžová oranžová
Velikosti 9 až 10 9 až 10

uvex k-basic extra 6658
Obj.�číslo 60179
Provedení náplet na zápěstí, 7mi očkové
Norma EN�388 (1 3 4 X)
Materiál 100% Kevlar®, bavlněná podšívka (uvnitř)
Povrstvení žádná
Vhodné pro odolnost proti proříznutí a�teplu
Barva žlutá
Velikosti 8, 10, 12

uvex profatherm XB40
Obj.�číslo  60595
Provedení ochrana předloktí, cca 40�cm
Norma EN�388 (1 2 4 1), EN�407 (X 2 X X X X)
Materiál Bavlněná smyčková tkanina
Povrstvení žádná
Vhodné pro izolace proti teplu a�chladu
Barva bílá
Velikosti 11

1 3 4 X

EN 388

3 2 4 3

EN 388

X1XXXX

EN 407

1 2 4 1

EN 388

X2XXXX

EN 407
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Mechanická rizika
Inovativní produkty pro účinnou ochranu

Účinná ochrana rukou znamená 
nalézt dokonalou rovnováhu mezi 
spolehlivou ochranou a�pohodlím 
při nošení�– pouze ochranné 
 rukavice, které uživatel skutečně 
nosí, totiž mohou plnit svůj účel. 
Společnost uvex neustále vyvíjí 
inovativní technologie vláken a 
 povrstvení, jako je patentovaná 
technologie Bamboo TwinFlex®.

Při každodenním používání má 
 zásadní význam vztah mezi odol-
ností proti proříznutí a�roztržení. 
Pokud je požadované úrovně 
ochrany proti proříznutí dosaženo 
díky vysoké koncentraci skleně-
ných vláken, může to negativně 
ovlivnit odolnost proti roztržení. 
Techniky používané ke kombino-
vání materiálů, jako jsou skleněná 
a�ocelová vlákna, jsou určující pro 
pohodlí a�přijatelnost pro uživatele.

Pokožka smí přijít do styku pouze 
s�vlákny, která jsou nedráždivá, 
přičemž vlastnosti jako cit při 
úchopu či usazení se znovu mění 
po aplikaci povrstvení. Povrstvení 
také musí být vysoce odolné, aby 
byla zajištěna nákladová efektivita. 

Pevná konstrukce. Jádro-obal-vlákno.

Polyamid

Sklo

Nová klasifikace ochranných rukavic proti proříznutí podle normy 
EN�388:2016/ISO�13997

Změny provedené v�nové normě 
DIN�EN�388:2016/ISO�13997 jsou 
obzvláště významné pro ochranné 
rukavice proti proříznutí vyrobené 
z�materiálů, které otupují ostří 
(např. skleněná a�ocelová vlákna).

Jsme jedním z�předních výrobců 
produktů poskytujících ochranu 
proti proříznutí�– naše vlastní 
 zkušební laboratoře investovaly 
do nejmodernější měřicí techniky 
pro obě normy, a�díky tomu jsme 
kdykoli připraveni zodpovědět 
 většinu dotazů.

Rozdíly EN�388:2003 EN�388:2016/ISO�13997

Typ ostří oblé rovné

Způsob řezu rotační 
s�opakovaným kontaktem

rovný 
s�jedním kontaktem

Použití síly konstantní 5�N proměnlivá mezi 2 a�30�N

Klasifikace úrovní výkonu ochrany proti proříznutí

EN�388:2003 1 2 3 4 5

Index ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

EN�388:2016/
ISO�13997 A B C D E F

Hodnota (N) ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Značení 
ochranných rukavic

Úrovně ochrany jsou uvedeny 
 piktogramu dle normy EN�388:2016/
ISO�13997:

Úroveň ochrany proti 
 proříznutí podle normy ISO 
(A až F)

Odolnost proti propíchnutí (0 až 4)

Odolnost proti roztržení (0 až 4)

Zkouška odolnosti proti proříznutí Coup Test 
(0 až 5, X�= není relevantní nebo nebylo 
ozkoušeno)

Odolnost proti oděru (0 až 4)

4 X 3 2 D

EN 388
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Mechanická rizika
Stručný přehled ochrany proti proříznutí

ISO
13997 Přesné práce Všeobecné práce Těžké provozy

D

C

B

Suché Vlhké�/ lehce olejnaté Mokré/olejnaté

V�případě ochranných rukavic s�ochranou proti proříznutí úrovně�E nebo 
vyšší doporučuje společnost uvex produkty značky HexArmor®.

uvex phynomic 
C3

uvex unidur 
6642

uvex unidur 
6641

uvex unidur 
6648

uvex unidur 
6649

uvex unidur 
6643

uvex unidur 
6679 foam

uvex D500 
foam

uvex 
C500

uvex 
C500 dry

uvex 
C300 dry

uvex 
phynomic C5

uvex 
C500 foam

uvex 
C300 foam

uvex C300 
wet

uvex synexo 
M500

uvex C500 M 
foam

uvex C500 
wet

uvex C500 
wet plus

uvex C500 
XG

uvex unidur 
6659 foam

uvex synexo 
impact 1
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Oblast použití: ochrana proti proříznutí

 uvex phynomic C3 
• Lehké a�citlivé ochranné rukavice 

proti proříznutí pro mechanické 
práce

• Velmi dobrá mechanická odol-
nost proti oděru díky pěnovému 
povrstvení z�polymerů na bázi 
vody odolnému proti vlhkosti

• Dobrý úchop v�suchém a�mírně 
vlhkém prostředí

• Dobrá ochrana proti proříznutí 
a�vysoká odolnost proti roztržení

• Vysoce prodyšné povrstvení
• Vynikající cit při montáži dílů

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Přesné práce
• Kontrolní práce
• Třídění
• Zpracování potravin

uvex phynomic C3
Obj.�číslo  60080
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 3 4 3)
Materiál polyamid, elastan, HPPE, sklo
Povrstvení pěnové povrstvení z�polymerů na bázi vody na dlani a�špičkách prstů
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva nebesky modrá, šedá
Velikosti 6 až 12

 uvex phynomic C5 
• Lehké a�citlivé všestranné 

ochranné rukavice proti proříz-
nutí pro mechanické práce

• Velmi dobrá mechanická odolnost 
proti oděru díky pěnovému po-
vrstvení z�polymerů na bázi vody 
odolnému proti vlhkosti

• Velmi dobrý úchop v�suchém 
a�mírně vlhkém prostředí

• Velmi dobrá ochrana proti proříz-
nutí (úroveň�C) a�vysoká odolnost 
proti roztržení

• Vysoce prodyšné povrstvení
• Vynikající cit při montáži dílů
• Vynikající ochrana uživatele 

a�produktu

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Přesné práce
• Kontrolní práce
• Třídění
• Zpracování potravin

uvex phynomic C5
Obj.�číslo 60081
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 X 4 2 C)
Materiál technologie Dyneema® Diamond, polyamid, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�pěnovým povrstvením z�polymerů na bázi vody
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva modrá, šedá
Velikosti 6 až 12

60080 60081

4 3 4 3

EN 388:2003

4 X 4 3 B

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

D
YN

EEMA
®  DIAMOND TECHNOLOG

Y
D

YNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOG

Y
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Oblasti použití: ochrana proti proříznutí a�nárazu

 uvex synexo impact 1
• Bezešvé ochranné rukavice proti proříznutí s�chrániči proti nárazu 

vhodné pro těžké práce, zejména v�ropném a�plynárenském průmyslu
• Velmi vysoká úroveň ochrany proti proříznutí díky kombinaci vláken 

HPPE a�skleněných vláken
• Dobrý úchop v�suchém a�vlhkém prostředí
• Dobrá ochrana proti nárazům a�otřesům díky dodatečnému polstrování 

v�oblasti dlaně
• Chrániče na hřbetu ruky a�vyztužené klouby prstů poskytují dodatečnou 

ochranu proti zranění v�důsledku skřípnutí či nárazu
• Dobře sedí
• Vysoce flexibilní
• Dobré pohodlí uživatele

Oblasti použití:
• Těžké mechanické práce
• Hornictví
• Ropný a�plynárenský průmysl
• Těžké stavební práce

uvex synexo impact 1
Obj.�číslo 60598
Provedení chrániče na hřbetu ruky, zapínání na suchý zip, polstrování v�oblasti dlaně

náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 X 4 3 C)
Materiál HPPE, sklo, nylon
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�povrstvením NBR (nitrilkaučuk) a�povrchovou úpravou Grip
Vhodné pro pro suché prostředí a�vlhké, olejnaté pracovní podmínky
Barva žlutá, černá
Velikosti 7 až 11

uvex synexo M500 
• Bezešvé rukavice pro mechaniky s�vynikající ochranou proti proříznutí 

a�zesílenými palcovými klouby pro těžké práce
• Velmi vysoká úroveň ochrany proti proříznutí díky kombinaci vláken 

HPPE a�skleněných vláken
• Dobrý úchop v�suchém a�vlhkém prostředí
• Dobrá ochrana proti nárazům a�otřesům díky dodatečnému polstrování 

v�oblasti dlaně
• Dobře sedí
• Vysoce flexibilní
• Dobré pohodlí uživatele
• Pružné zapínání na suchý zip

Oblasti použití:
• Těžké mechanické práce
• Stavební práce
• Hornictví
• Opravárenské práce

uvex synexo M500
Obj.�číslo 60022 
Provedení zapínání na suchý zip, polstrování v�oblasti dlaně, náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 X 4 2 C)
Materiál HPPE, sklo, nylon
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�povrstvením NBR (nitrilkaučuk) a�povrchovou úpravou Grip
Vhodné pro pro suché prostředí a�vlhké, olejnaté pracovní podmínky
Barva žlutá, černá
Velikosti 7 až 11

Pro použití v�těžkých provozech nabízí společnost uvex ochranné rukavice značky 
HexArmor®. Další informace: www.hexarmor.eu

60598 60022
4 X 4 3 C

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 3

EN 388:2003
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Komfortní třída ochrany proti proříznutí
Nejnovější generace technologie Bamboo TwinFlex®

Ochranné rukavice proti proříznutí značky uvex, které jsou založené na 
nejnovější generaci patentované technologie uvex Bamboo TwinFlex®, 
stanovují nový standard v�oblasti ochrany, pohodlí, flexibility, citu při 
úchopu a�hospodárnosti. Komfortní třída v�oblasti robustní ochrany proti 
proříznutí pomáhá zvýšit přijatelnost pro uživatele�– obzvláště při prová-

dění náročných činností. Unikátní kombinace přírodního bambusu 
a�technologicky vyspělých ochranných vláken zajišťuje vysokou úroveň 
pohodlí uživatele a�dobrou regulaci teploty a�zároveň poskytuje účinnou 
ochranu. Koneckonců, ochranné rukavice mohou pomoci předcházet 
úrazům jen tehdy, pokud je uživatel skutečně nosí.

Úroveň ochrany proti proříznutí C a�D

Technologie Bamboo TwinFlex®�– 
pokročilá technologie pro větší pohodlí

• Robustní a�pohodlné
• Bambus�– obnovitelná surovina šetrná k�životnímu prostředí
• Chladicí efekt
• Běžný tvar

Patentovaná ochrana Bamboo TwinFlex®

Skleněná vlákna odolná proti proříznutí a�polyamid odolný proti oděru 
zaručují optimální mechanickou ochranu. Použití ocelových vláken v 
kombinaci s�polyamidem zvyšuje ochranu proti proříznutí až na úroveň�D.

Pohodlí patentované technologie Bamboo TwinFlex®
Měkká a�pohodlná bambusová příze pro měkký pocit a�dokonalou regu-
laci mikroklimatu v�kombinaci s�odolnými vlákny HPPE pro vysokou 
odolnost proti roztržení. Kombinace bambusové příze s�inovativními 
vlákny DSM Dyneema® Diamond dále významně zvyšuje odolnost proti 
proříznutí a�roztržení.

Technologie Bamboo TwinFlex® 1

Úroveň ochrany proti proříznutí�C Úroveň ochrany proti proříznutí�D

P
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ip

 d
vo

jí 
líc

ov
é 

vr
st

vy

Polyamid 
(odolnost proti oděru)

Skleněná vlákna 
(ochrana proti proříznutí)

vysoce kvalitní vlákna HPPE 
(odolnost proti roztržení)

Ocelová vlákna 
(ochrana proti proříznutí)

Vlákno DSM Dyneema®  Diamond2 
(odolnost proti proříznutí/odolnost 

proti roztržení)

Bambus 
(pohodlí uživatele)

Polyamid 
(odolnost proti oděru)

Bambus 
(pohodlí uživatele)

např. uvex C500 M, uvex C500 a�uvex C300 např. uvex D500 foam

1 Technologie Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Německo.
 2 DSM Dyneema® Diamond je registrovaná ochranná známka společnosti Royal DSM N.V.
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Prvotřídní regulace teploty 

uvex climazone�– měřitelně větší pohodlí

• Snížené pocení

• Vysoká prodyšnost

• Značně vyšší absorpce vlhkosti v�porovnání s�jinými přízemi

Pohodlí uživatele a�zlepšené mikroklima jsou nejvýznamnějším měřítkem ochranných rukavic. 
Proto je systém regulace teploty rukavic uvex climazone neustále vyvíjen ve spolupráci s�přední-
mi partnery a�renomovanými zkušebními a�výzkumnými ústavy, jako je institut Hohenstein a�insti-
tut Pirmasens (PFI). Individuální měřící zařízení, jako tester klimatu Climatester institutu PFI, při-
tom poskytují konkrétní informace o�termofyziologickém a�pocitovém pohodlí uživatele.

uvex D500 foam
Nekompromisně robustní
bez ztráty pohodlí

Úroveň ochrany proti 
 proříznutí�D

Povrstvení
SoftGrip

OEKO-TEX® Standard�100

Technologie 3D Ergo

Běžný tvar
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Oblast použití: ochrana proti proříznutí

 uvex D500 foam 
• Vynikající cit při úchopu
• Vysoká odolnost proti oděru díky 

inovativnímu povrstvení SoftGrip
• Velmi dobrý úchop v�mírně 

 vlhkém prostředí
• Velmi vysoká ochrana proti 

 proříznutí uvex s�technologií 
Bamboo TwinFlex®

• Vysoká flexibilita
• Velmi dobrý cit 
• Dokonale sedí díky technologii 

forem 3D Ergo

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Stavebnictví
• Pivovarnictví a�výroba nápojů
• Sklářství
• Údržba, servis
• Kovoprůmysl

 uvex C500 M foam 
• Ochranné rukavice proti proříz-

nutí s�mimořádným pohodlím uži-
vatele

• Vynikající mechanická odolnost 
proti oděru díky inovativnímu 
 povrstvení SoftGrip

• Velmi dobrý úchop v�suchém 
a�mírně vlhkém prostředí

• Velmi vysoká úroveň ochrany 
proti proříznutí s�patentovanou 
technologií Bamboo TwinFlex®

• Vhodné pro kontakt s�teplem do 
+100�°C, v�souladu s�normou 
EN�407

• Částečně zesílené palcové klouby
• Vysoká flexibilita
• Velmi dobrý cit
• Dokonale sedí díky technologii 

forem 3D Ergo
• Bez obsahu silikonu�– dle testu 

otisku

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Stavebnictví
• Pivovarnictví a�výroba nápojů
• Sklářství
• Opravárenské práce
• Kovoprůmysl

uvex D500 foam
Obj.�číslo 60604
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 X 4 2 D)
Materiál bambus-viskóza, Dyneema® Diamond, ocel, polyamid
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�vysoce výkonným elastomerovým (HPE)

a�SoftGrip pěnovým povrstvením
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva limetková, antracitová
Velikosti 7 až 11

uvex C500 M foam
Obj.�číslo 60498
Provedení vyztužení oblasti záhybu palce, náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 X 4 2 C)
Materiál bambus-viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení vysoce výkonný elastomer (HPE), pěna SoftGrip
Vhodné pro pro suché a�mírně olejnaté/vlhké prostředí
Barva limetková, černá, antracitová
Velikosti 7 až 11

Vyztužení oblasti záhybu palce 
 

Dyneema® je registrovaná ochranná známka společnosti Royal DSM N.V. 

60604 60498

4 X 4 2 D

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003
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Oblast použití: ochrana proti proříznutí

uvex C500 sleeve uvex C500 uvex C500 wet plus uvex C500 XG
Obj.�číslo 60491-07 60491-10 60497 60496 60600
Provedení ochranný rukávník se zapínáním na suchý zip, náplet na zápěstí náplet na zápěstí náplet na zápěstí

34�cm (M), 40�cm (L)
Norma EN�388 (2 X 4 X C) EN�388 (1 X 4 X C) EN�388 (4 X 4 2 C) EN�388 (4 X 4 2 C)
Materiál bambus-viskóza, HPPE, sklo, bambus-viskóza, HPPE, sklo, bambus-viskóza, HPPE, sklo, bambus-viskóza, HPPE, sklo, 

polyamid polyamid polyamid polyamid
Povrstvení žádná žádná dlaň a�¾  �hřbetu ruky dlaň a�celý hřbet ruky

s�vysoce výkonným elastomerovým s�vysoce výkonným elastomerovým
(HPE) povrstvením (HPE) a�Xtra Grip povrstvením

Vhodné pro suché oblasti použití suché oblasti použití vlhké, mastné či�olejnaté prostředí vlhké, mokré, mastné nebo olejnaté
použití oblasti použití

Barva limetková limetková limetková, antracitová limetková, antracitová
Velikosti M L 7 až 11 7 až 11 7 až 11

uvex C500
• Ochranné rukavice proti proříznutí a�ochranný rukávník (uvex C500 sleeve) s�vynikajícím pohodlím uživatele
• Vynikající mechanická odolnost proti oděru díky inovativnímu povrstvení SoftGrip
• Velmi dobrý úchop v�suchém (všechny modely) a�mírně vlhkém (uvex C500 foam a�C500 pure) prostředí
• Velmi vysoká úroveň ochrany proti proříznutí s�patentovanou technologií uvex Bamboo TwinFlex®

• Modely vhodné pro kontakt s�teplem do +100�°C, v�souladu s�normou EN�407 (uvex C500 foam a�C500 wet)
• Vysoká pružnost
• Velmi dobrý cit
• Dokonale sedí díky technologii 3D Ergo
• Bez obsahu silikonu�– dle testu otisku prstů

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Montáž
• Údržba
• Obrábění kovů
• Doprava/logistika
• Třídění
• Manipulace se sklem
• Zpracování plechu
• Údržba
• Papírenský průmysl
• Stavební průmysl
• Hutní průmysl

60496

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60497

1 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

60600

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60491

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003



234

Mechanická rizika
Oblast použití: ochrana proti proříznutí

uvex C500
• Ochranné rukavice proti proříznutí s�mimo-

řádným pohodlím uživatele
• Vynikající mechanická odolnost proti oděru 

díky inovativnímu povrstvení SoftGrip (uvex 
C500 foam a�uvex C500 wet)

• Velmi dobrý úchop v�suchém (všechny mode-
ly), mírně vlhkém (uvex C500 foam) 
a�mokrém (uvex C500 wet) prostředí

• Velmi vysoká úroveň ochrany proti proříznutí 
s�patentovanou technologií uvex Bamboo 
TwinFlex®

• V�souladu s�normou EN�407 je model vhodný 
pro kontakt s�teplem do +100�°C (uvex C500 
foam a�C500 sleeve)

• Vysoká pružnost
• Velmi dobrý cit
• Dokonale sedí díky technologii 3D Ergo
• Bez obsahu silikonu�– dle testu otisku

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Montáž
• Údržba
• Obrábění kovů
• Doprava/logistika
• Třídění
• Manipulace se sklem
• Zpracování plechu
• Údržba
• Papírenský průmysl
• Stavební průmysl
• Hutní průmysl

uvex C500 dry uvex C500 foam uvex C500 wet
Obj.�číslo 60499 60494 60492
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (X X 4 X C) EN�388 (4 X 4 2 C), EN�407 (X 1 X X X X) EN�388 (4 X 4 2 C), EN�407 (X 1 X X X X)
Materiál bambus-viskóza, HPPE, sklo, polyamid bambus-viskóza, HPPE, sklo, polyamid bambus-viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�vysoce výkonnými vinylovými (HPV) dlaň a�špičky prstů s�vysoce výkonným dlaň a�špičky prstů s�vysoce výkonným

terčíky pro úchop elastomerovým (HPE) a�měkkým pěnovým SoftGrip elastomerovým (HPE) povrstvením
povrstvením

Vhodné pro suché oblasti použití suché oblasti použití vlhké, mastné nebo olejnaté oblasti použití
Barva limetková, antracitová limetková, antracitová limetková, antracitová
Velikosti 7 až 11 7 až 11 7 až 11

6049460499

X X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60492

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

X1XXXX

EN 407

X1XXXX

EN 407
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Mechanická rizika
Oblast použití: ochrana proti proříznutí

uvex C300
• Ochranné rukavice proti proříznutí s�vynikají-

cím pohodlím uživatele
• Vynikající mechanická odolnost proti oděru 

díky inovativnímu povrstvení SoftGrip (uvex 
C300 foam a�uvex C300 wet)

• Velmi dobrý úchop v�suchém (všechny 
 modely), mírně vlhkém (uvex C300 foam) 
a�mokrém (uvex C300 wet) prostředí

• Dobrá ochrana proti proříznutí s�patentova-
nou technologií uvex Bamboo TwinFlex® 

• Vysoká pružnost
• Velmi dobrý cit
• Dokonale sedí díky technologii 3D Ergo
• Bez obsahu silikonu�– dle testu otisku

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Montáž
• Údržba
• Obrábění kovů
• Doprava/logistika
• Třídění
• Manipulace se sklem
• Zpracování plechu

Technologie Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo.

uvex C300 dry uvex C300 foam uvex C300 wet
Obj.�číslo 60549 60544 60542
Provedení náplet na zápěstí náplet na zápěstí náplet na zápěstí
Norma EN�388 (X X 4 X C) EN�388 (3 X 4 2 C) EN�388 (4 X 4 2 C)
Materiál bambus-viskóza, HPPE, sklo, polyamid bambus-viskóza, HPPE, sklo, polyamid bambus-viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení dlaň a�prsty s�vysoce výkonným dlaň a�špičky prstů s�vysoce výkonným dlaň a�špičky prstů s�vysoce výkonným elastomerovým

vinylovými (HPV) terčíky pro úchop elastomerovým (HPE) a�měkkým pěnovým SoftGrip povrstvením (HPE) povrstvením
Vhodné pro suché oblasti použití suché oblasti použití vlhké, mastné nebo olejnaté oblasti použití
Barva antracitová antracitová antracitová
Velikosti 7 až 11 7 až 11 7 až 11

605426054460549

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2

EN 388:2003

X X 4 X C

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

2 3 4 X

EN 388:2003
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Mechanická rizika
Oblast použití: ochrana proti proříznutí

Dyneema® je registrovaná ochranná známka společnosti Royal DSM N.V. 

uvex unidur 6642 
• 18ti očkové lehké a citlivé montážní rukavice/

palec s�ochranou proti proříznutí
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru
• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém 

 prostředí 
• Dobrá ochrana proti proříznutí zajištěná 

 technologií Dyneema® Diamond
• Vynikající cit
• Velmi dobře sedí
• Vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Lehké až střední zpracování kovů
• Montáž
• Balení

uvex unidur 6641 
• Polyuretanové ochranné rukavice proti pro-

říznutí s�vysoce kvalitními polyethylenovými 
vlákny Special Cut Performance 

• Vynikající mechanická odolnost proti oděru 
díky dobré kombinaci vláken a�povrstvení

• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém pro-
středí 

• Dobrá ochrana proti proříznutí díky vysoce 
kvalitním polyethylenovým vláknům Special 
Cut Performance

• Velmi dobrý cit
• Vysoká flexibilita
• Vynikající pohodlí

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Údržba
• Montáž
• Obrábění kovů
• Balení

uvex unidur 6643 
• Ochranné rukavice proti proříznutí z�NBR 

s�vysoce kvalitními polyethylenovými vlákny 
Special Cut Performance 

• Vynikající mechanická odolnost proti oděru 
s�povrstvením NBR

• Dobrý úchop ve vlhkém a�olejnatém prostředí
• Dobrá ochrana proti proříznutí díky vysoce 

kvalitním polyethylenovým vláknům Special 
Cut Performance

• Dobrý cit
• Vysoká flexibilita
• Dobré pohodlí uživatele

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Údržba
• Montáž
• Zpracování plechu
• Opravárenské práce

uvex unidur 6642
Obj.�číslo 60939
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (3 X 3 1 B)
Materiál technologie Dyneema® Diamond,

polyamid, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s

polyuretanovým povrstvením
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva šedá, šedá
Velikosti 6 až 11

uvex unidur 6641
Obj.�číslo 60210
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 3 4 3 B)
Materiál HPPE, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s

polyuretanovým povrstvením
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva bílá, šedá
Velikosti 6 až 11

uvex unidur 6643
Obj.�číslo 60314
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 3 4 4 B)
Materiál HPPE, polyamid, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s

povrstvením NBR (nitrilkaučuk)
Vhodné pro vlhké, mastné nebo olejnaté oblasti použití
Barva šedý melír, černá
Velikosti 7 až 10

3 X 3 1 B

EN 388:2016

3 3 3 1

EN 388:2003

4 3 4 3 B

EN 388:2016

4 3 4 3

EN 388:2003

4 3 4 4 B

EN 388:2016

4 3 4 4

EN 388:2003

6093960210 60314
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Mechanická rizika
Oblast použití: ochrana proti proříznutí

uvex unidur 6648 
• Polyuretanové ochranné rukavice proti proříznutí s�vlákny HPPE
• Vynikající mechanická odolnost proti oděru
• Dobrý úchop ve vlhkém a�olejnatém prostředí
• Dobrá ochrana proti proříznutí s�vlákny HPPE
• Dobrý cit
• Vysoká flexibilita
• Dobré pohodlí uživatele

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Opravárenské práce
• Lehké až střední zpracování kovů
• Balení

uvex unidur 6649 
• Polyuretanové ochranné rukavice proti proříznutí s�vlákny HPPE
• Vynikající mechanická odolnost proti oděru
• Dobrý úchop ve vlhkém a�olejnatém prostředí
• Dobrá ochrana proti proříznutí s�vlákny HPPE
• Dobrý cit
• Vysoká flexibilita
• Dobré pohodlí uživatele

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Opravárenské práce
• Lehké až střední zpracování kovů
• Balení

uvex unidur 6648
Obj.�číslo 60932
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 3 4 2 B)
Materiál HPPE, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�polyuretanovým povrstvením
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva bílá, černá
Velikosti 6 až 11

uvex unidur 6649
Obj.�číslo 60516
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 3 4 2 B)
Materiál HPPE, polyamid, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�polyuretanovým povrstvením
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva modrý melír, šedá
Velikosti 7 až 11

HPPE�= vysoce výkonný polyethylen

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

60932 60516
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Mechanická rizika
Oblast použití: ochrana proti proříznutí

 uvex unidur 6659 foam 
• Ochranné rukavice proti proříznutí s�pěnovým povrstvením NBR a�vlák-

ny HPPE�/ skleněnými vlákny 
• Vynikající mechanická odolnost proti oděru s�povrstvením NBR
• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém prostředí
• Vysoká úroveň ochrany proti proříznutí díky kombinaci vláken HPPE 

a�skleněných vláken
• Velmi dobrý cit
• Vysoká flexibilita
• Vynikající pohodlí uživatele

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Montáž
• Údržba
• Obrábění kovů
• Doprava/logistika

uvex unidur 6659 foam
Obj.�číslo 60938
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 X 4 3 C)
Materiál HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�nitrilovým povrstvením
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva šedý melír, černá
Velikosti 6 až 11

 uvex unidur 6679 foam 
• Ochranné rukavice proti proříznutí s�pěnovým povrstvením NBR a�vlák-

ny HPPE�/ ocelovými vlákny
• Vysoce odolné pěnové povrstvení NBR pro vynikající mechanickou 

odolnost a�zvýšenou životnost produktu
• Dobrý úchop v�suchém a�mírně vlhkém prostředí
• Velmi dobrá ochrana proti proříznutí (úroveň�D) díky kombinaci vláken 

HPPE�/ ocelových vláken
• Velmi dobrý cit
• Vysoká flexibilita
• Velmi dobré pohodlí uživatele

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Kovoprůmysl
• Balení

uvex unidur 6679 foam
Obj.�číslo 60969
Provedení náplet na zápěstí
Norma EN�388 (4 X 4 4 D)
Materiál HPPE, ocel, nylon, elastan
Povrstvení dlaň a�špičky prstů s�nitrilovým povrstvením
Vhodné pro suché oblasti a�mírně vlhké oblasti
Barva šedá, černá
Velikosti 6 až 11

4 X 4 3 C

EN 388:2016

4 5 4 3

EN 388:2003

4 X 4 4 D

EN 388:2016

60938 60969



239

Mechanická rizika
Oblast použití: ochrana proti proříznutí

 uvex protector chemical
• Velmi robustní ochranné rukavice s�vícevrstvou technologií kombinující 

nepropustnost a�optimální ochranu proti proříznutí
• Velmi vysoká úroveň ochrany proti proříznutí s�vícevrstvou konstrukcí 

materiálu podšívky vyrobeného z�bavlny, HPPE a�skla
• Dobrý úchop ve vlhkém, mokrém a�olejnatém prostředí
• Rukavice uvex protector chemical také nabízejí ochranu proti 

 chemikáliím
• Dobré pohodlí uživatele

Oblasti použití:
• Práce s�vysokým rizikem proříznutí a�kontaktem s�chemikáliemi
• Manipulace s�těžkými nástroji
• Zpracování plechů
• Výroba strojů a�nástrojů

Impregnace NBR 
pro lepší úchop

Vlákna HPPE�/ sklo�/ polyamid�– 
vysoká odolnost proti proříznutí

Nitrilové povrstvení jako 
ochrana proti chemikáliím

Bavlněná podšívka pro 
vynikající pohodlí uživatele

Povrch pokožky

uvex protector chemical NK2725B uvex protector chemical NK4025B
Obj.�číslo 60535  60536
Provedení ochrana předloktí, cca 27�cm ochrana předloktí, cca 40�cm
Norma EN�388 (4 X 4 4 C), EN�ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T) EN�388 (4 X 4 4 C), EN�ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
Materiál vrstvená podšívka: bavlněný úplet interlock, HPPE, sklo, polyamid vrstvená podšívka: bavlněný úplet interlock, HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení plné pokrytí speciálním povrstvením NBR (nitrilkaučuk) plné pokrytí speciálním povrstvením NBR (nitrilkaučuk)
Vhodné pro dobrá odolnost proti oleji, tuku a�mnoha chemikáliím dobrá odolnost proti oleji, tuku a�mnoha chemikáliím
Barva modrá modrá
Velikosti 9 až 10 9 až 10

6053560536

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 X 4 4 C

EN 388:2016

4 5 4 4

EN 388:2003
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Chemická rizika
Výběr správné ochrany rukou

Výběr vhodných ochranných rukavic je absolutním 
 základem při práci s�chemikáliemi. Ochranné rukavice 
proti chemikáliím chrání uživatele proti možným rizikům, 
která mohou způsobit trvalé následky nebo dokonce 
smrt.

Společnost uvex jako aktivní partner nabízí vhodné 
 řešení problémů a�kompetentní odborné poradenství, 
a�to také přímo na pracovišti. Aplikační technici společ-
nosti uvex v�Lüneburgu (Německo) přispívají svou od-
borností k�vývoji optimálních řešení pro každé prostředí. 
Testovací laboratoře uvex mohou také pro konkrétního 
zákazníka vytvořit seznamy konstant permeace, které 
jsou v�souladu s�požadavky příslušných norem.

Rádi vám poskytneme individuální 
 doporučení týkající se analýzy pracoviště 
a�seznamů odolnosti.



1

2

3

4

241

Chemická rizika
Výběr správné ochrany rukou

Chemical Expert System:
Online databáze chemických látek uvex 

Výběr a�životnost ochranných rukavic proti chemikáliím 
 závisí na odolnosti materiálu dané rukavice proti používaným 
chemikáliím.

Podrobná online databáze chemických látek společnosti 
uvex jako výrobce nabízí rychlou a�přímou podporu. V�něko-
lika snadných krocích zde naleznete informace o�odolnosti 
ochranných rukavic uvex při práci s�konkrétními chemikáliemi.

Rychlý přehled výhod:
•  Online databáze je vždy dostupná (24�hodin�/ 7�dní v�týdnu)
• Jednoduché použití v�mnoha různých jazycích
•  Registrovaní uživatelé mají plný přístup k�výsledkům zkou-

šek pro všechny chemikálie v�seznamu
• Osobní účet s�nadstandardními funkcemi
•  Individuální tvorba seznamů konstant permeace a�přehledů 

rukavic

Vstupní stránka databáze chemických látek

Rozmanitost různých možností vyhledávání

Možnost uložení výsledků vyhledávání

Jasný přehled výsledků

https://ces.uvex.de
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Chemická rizika
Výběr správné ochrany rukou

Vedle správné ochranné 
funkce je u�ochranných ru-
kavic mimořádně důležité 
pohodlí uživatele.

Ochranné rukavice proti 
chemikáliím musí být použí-
vány v�nejrůznějších oblas-
tech, a�přesto musí uživateli 
umožnit efektivní plnění 
 úkolů.

Společnost uvex proto při 
vývoji nových ochranných 
rukavic proti chemikáliím 
 věnuje zvláštní pozornost 
nárokům, které jsou na pro-
dukty kladeny v�jednotlivých 
oblastech použití.

Matice poskytuje informace, 
které vám pomohou při vý-
běru ochranných rukavic 
proti chemikáliím vhodných 
pro rizika na vašem pracovi-
šti.

Přesné práce Těžké provozyVšeobecné práce
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Ochranné rukavice s�bavlněnou podšívkou pro vynikající pohodlí uživatele

Ochranné rukavice bez bavlněné podšívky, některé s�jemným bavlněným vlasem

Jednorázové ochranné rukavice pro krátkodobé použití

bezešvé 

bavlněný vlas 

bavlněný vlas 

zesílené 

zesílené 

Úchop  

uvex rubiflex S 
(modré)

uvex u-fit lite

uvex rubiflex ESD

uvex u-fit

uvex u-chem 3000

uvex profabutyl

uvex profatrol

uvex profastrong

uvex profapren

uvex u-fit strong N2000

uvex u-fit strong

uvex rubiflex S

uvex profagrip

uvex rubiflex XG

uvex profaviton

uvex u-chem 3100

ESD 
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Chemická rizika
Produktová řešení „Made in Germany“

Funkční kombinace podšívky a�povrstvení

Vodivé povrstvení 
NBR

Bavlněná podšívka s�uhlíkem 
pro vysoké pohodlí uživatele a
vynikající vodivost

Povrch pokožky

uvex rubiflex (modré)

• Nejlehčí a�nejflexibilnější ochranné rukavice 
proti chemikáliím

• Ergonomický tvar: zaručuje okamžité pohodlí
• Vynikající citlivost
• Mimořádně pohodlná podšívka z�bavlněného 

úpletu interlock pro vysokou absorpci 
vlhkosti (snížené pocení při srovnání se 
 syntetickými vlákny jako akryl či polyester)

Další vývoj

uvex rubiflex XG

Povrstvení Grip zajišťuje optimální 
úchop při práci s�oleji

Dobrý úchop má v�mnoha prostředích zásadní význam. To platí 
i�pro ochranu rukou, protože špatný úchop způsobuje zbytečnou 
námahu, zhoršenou bezpečnost práce a�zvýšené riziko poranění. 
Tyto problémy účinně a�bezpečně řeší inovativní technologie uvex 
Xtra Grip. 

Efektivní úchop�– vysoká flexibilita�– vynikající pohodlí uživatele

uvex rubiflex ESD

Elektricky vodivé: splňují požadavky normy EN�16350 

Ideální řešení pro oblasti s�nebezpečím výbuchu

Vysoké požadavky kladené na ochranné rukavice pro použití v 
 oblastech s�rizikem výbuchu jsou definovány normou EN�16350. 
Kontaktní odpor ochranných rukavic musí být extrémně nízký.

Inovativní koncepce podšívky je vybavena novým vodivým 
 povrstvením, a�kromě ochrany proti výbuchu zajišťuje také 
 chemickou ochranu.

Mechanická pevnost
Vícevrstvá konstrukce a�pokročilá 
 povrchová struktura zajišťují delší dobu 
odolnosti.

Použití v�olejnatém a�mokrém 
prostředí
Struktura kanálku rukavic s�technologií 
uvex Xtra Grip absorbuje tekutiny 
a�pomáhá udržovat bezpečný úchop 
nástrojů a�dílů.

Vícevrstvá konstrukce zajišťuje bezpečný úchop

Speciální povrstvení zlepšuje 
úchop

Robustní nitrilové povrstvení

Bavlněná 
podšívka pro 
vynikající pohodlí uživatele

Povrch pokožky
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Funkční kombinace 
podšívky a�povrstvení 

Vodivé povrstvení NBR

Bavlněná podšívka s
uhlíkem pro vysoké 
pohodlí uživatele a�vynikající 
vodivost

Povrch pokožky

Chemická rizika
Ochranné rukavice s�bavlněnou podšívkou: vodivé povrstvení NBR

Zavedení nové normy EN�16350:2014 (Ochranné rukavice�– elektro-
statické vlastnosti) je prvním standardem, který předepisuje elektro-
statické vlastnosti a�postupy zkoušení ochranných rukavic pro práci 
v�prostředí s�rizikem výbuchu a�požáru.
Zkušební podmínky a�minimální požadavky dle normy 
EN�16350:2014 jsou následující:

• Kontaktní odpor musí být menší než 1,0�×�108�Ω 
(Rv�<1,0�×�108�Ω).

• Kontaktní odpor Rv byl zkoušen v�souladu s�normou 
EN�1149-2:1997.

• Zkušební prostředí: okolní teplota 23�±�1�°C, relativní vlhkost 
 vzduchu 25�±�5�%.

Rukavice uvex rubiflex ESD splňují požadavky nové normy 
EN�16350:2014.

Ideální řešení pro oblasti 
s�nebezpečím výbuchu

 uvex rubiflex ESD
• Lehké ochranné rukavice proti chemikáliím, s�lícovým žerzejem a�antis-

tatickým NBR pro použití v�oblastech s�rizikem výbuchu
• Dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povrstvení NBR
• Dobrý úchop ve vlhkém a�mokrém prostředí
• Dobrá odolnost proti tuku, minerálním olejům a�mnoha chemikáliím 
• Splňuje požadavky normy EN�16350:2014
• Vynikající cit 
• Ergonomicky sedí
• Vynikající pohodlí uživatele díky vysoce kvalitnímu materiálu podšívky�– 

bavlněný úplet interlock�/ uhlík
• Extrémně vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Lakovny
• Rafinerie
• Plastikářské provozy
• Práce v�antistatickém prostředí

uvex rubiflex ESD NB35A
Obj.�číslo  60954
Provedení ochrana předloktí, cca 35�cm
Norma EN�388 (2 1 1 1 X), EN�ISO�374-1:2016�/ typ�A (J K L O P T), 

ČSN EN�16350:2014
Materiál bavlněný úplet interlock�/ uhlík
Povrstvení plné pokrytí speciálním vodivým povrstvením NBR (nitrilkaučuk),

cca 0,40�mm
Vhodné pro Dobrá odolnost proti tuku, minerálním olejům a�mnoha chemikáliím
Barva černá
Velikosti 6 až 11

J K L O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

60954
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Chemická rizika
 Ochranné rukavice s�bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

Výjimečný úchop 
 

Lehké a�flexibilní
 

 uvex rubiflex�S XG
• Lehké ochranné rukavice proti 

chemikáliím, s�povrstvením NBR 
a�optimálními vlastnostmi úchopu

• Velmi dobrá mechanická odolnost 
proti oděru a�dobrá životnost 
díky vícevrstvé struktuře 

• Vynikající úchop v�mokrém a�olej-
natém prostředí díky technologii 
uvex Xtra Grip

• Dobrá odolnost proti tuku, mine-
rálním olejům a�mnoha chemiká-
liím 

• Velmi dobrý cit
• Ergonomicky sedí
• Vynikající pohodlí uživatele díky 

vysoce kvalitnímu materiálu pod-
šívky�– bavlněný úplet interlock

• Extrémně vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Laboratoře
• Údržba
• Zpracovatelství

uvex rubiflex�S
• Lehké ochranné rukavice proti 

chemikáliím, s�povrstvením NBR, 
vhodné pro manipulaci s�celou 
řadou chemikálií

• Dobrá mechanická odolnost 
 proti oděru díky povrstvení NBR

• Dobrý úchop ve vlhkém 
a�mokrém prostředí

• Dobrá odolnost proti tuku, 
 minerálním olejům a�mnoha 
 chemikáliím 

• Vynikající cit
• Ergonomicky sedí
• Vynikající pohodlí uživatele díky 

vysoce kvalitnímu materiálu pod-
šívky�– bavlněný úplet interlock

• Extrémně vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Laboratoře
• Lakování
• Zpracování potravin

uvex rubiflex�S XG27B uvex rubiflex�S XG35B
Obj.�číslo 60560 60557
Provedení ochrana předloktí, cca 27�cm ochrana předloktí, cca 35�cm
Norma EN�388 (3 1 2 1 X) EN�388 (3 1 2 1 X)

EN�ISO�374-1:2016�/ typ�A (J K N O P T)
Materiál bavlněný úplet interlock bavlněný úplet interlock
Povrstvení plné pokrytí speciálním povrstvením plné pokrytí speciálním povrstvením

NBR (nitrilkaučuk) a povrstvením NBR (nitrilkaučuk) a povrstvením
XG Grip, cca 0,40�mm XG Grip, cca 0,40�mm

Vhodné pro velmi dobrá odolnost proti tukům, velmi dobrá odolnost proti tukům,
minerálním olejům a�mnoha chemikáliím minerálním olejům a�mnoha chemikáliím

Barva modrá, černá modrá, černá
Velikosti 7 až 11 7 až 11

uvex rubiflex�S NB27B uvex rubiflex�S NB35B
Obj.�číslo 60271 60224
Provedení ochrana předloktí, cca 27�cm ochrana předloktí, cca 35�cm
Norma EN�388 (2 1 1 1 X) EN�388 (2 1 1 1 X)

EN�ISO�374-1:2016�/ typ�A (J K N O P T)
Materiál bavlněný úplet interlock bavlněný úplet interlock
Povrstvení plné pokrytí speciálním NBR plné pokrytí speciálním NBR

povrstvením (nitrilkaučuk), povrstvením (nitrilkaučuk),
cca 0,40�mm cca 0,40�mm

Vhodné pro dobrá odolnost proti tukům, dobrá odolnost proti tukům,
minerálním olejům a�mnoha chemikáliím minerálním olejům a�mnoha chemikáliím

Barva modrá modrá
Velikosti 7 až 11 6 až 11

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60557 60224
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s�bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

Zesílená konstrukce 
 

uvex rubiflex�S
• Ochranné rukavice proti chemi-

káliím z�NBR se zesílenou pod-
šívkou z�bavlněného úpletu 
 interlock

• Dobrá mechanická odolnost 
 proti oděru díky povrstvení NBR 

• Dobrá odolnost proti mnoha 
 chemikáliím, kyselinám, zása-
dám, minerálním olejům a�roz-
pouštědlům

• Dobrá tepelná izolace díky 
 zesílenému materiálu podšívky

• Dobrý cit
• Ergonomicky sedí

• Vynikající pohodlí uživatele díky 
vysoce kvalitnímu materiálu pod-
šívky�– bavlněný úplet interlock

• Vysoká pružnost

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Výroba strojů a�nástrojů
• Zpracování kovů
• Pískování
• Zpracování potravin

uvex rubiflex�S (prodloužené)
• Dlouhé ochranné rukavice proti 

chemikáliím z�NBR se zesílenou 
podšívkou z�bavlněného úpletu 
interlock

• Doplňkový pružný lem na konci 
manžety (NB60SZ/NB80SZ)

• Dobrá mechanická odolnost 
 proti oděru díky povrstvení NBR 

• Dobrá odolnost proti mnoha 
 chemikáliím, kyselinám, zása-
dám, minerálním olejům a�roz-
pouštědlům

• Dobrý cit

• Ergonomicky sedí
• Vynikající pohodlí uživatele díky 

vysoce kvalitnímu materiálu pod-
šívky�– bavlněný úplet interlock

• Vysoká pružnost

Oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Výstavba kanalizace
• Komunální úklid
• Pískování

uvex rubiflex�S NB27S NB35S NB40S
Obj.�číslo 89646 98891 98902
Provedení ochrana předloktí, ochrana předloktí, ochrana předloktí,

cca 27�cm cca 35�cm cca 40�cm
Norma EN�388 (2 1 2 1 X), EN ISO�374-1:2016�/ typ�A (J K N O P T)
Materiál bavlněný úplet interlock, bavlněný úplet interlock, bavlněný úplet interlock,

zesílený zesílený zesílený
Povrstvení plné pokrytí NBR plné pokrytí NBR plné pokrytí NBR

speciálním povrstvením speciálním povrstvením speciálním povrstvením
(nitrilkaučuk), (nitrilkaučuk), (nitrilkaučuk), 
cca 0,50�mm cca 0,50�mm cca 0,50�mm

Vhodné pro Velmi dobrá odolnost proti tuku, minerálním olejům a�mnoha chemikáliím
Barva zelená zelená zelená
Velikosti 8 až 11 8 až 11 8 až 11

uvex rubiflex�S NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
Obj.�číslo 89647 60190 89651 60191
Provedení manžeta, manžeta, pružný lem�– pružný lem�–

cca 60�cm cca 80�cm konec manžety, konec manžety,
cca 60�cm cca 80�cm

Norma EN�388 (2 1 2 1 X), EN ISO�374-1:2016�/ typ�B (J K O P T)
Materiál bavlněný úplet interlock, zesílený
Povrstvení plné pokrytí speciálním povrstvením NBR (nitrilkaučuk), cca 0,50�mm
Vhodné pro Velmi dobrá odolnost proti tuku, minerálním olejům a�mnoha chemikáliím
Barva zelená zelená zelená zelená
Velikosti 9 až 11 9 až 11 9 až 11 9 až 11

J K O P T

EN ISO 374-1:2016/Type B

2 1 2 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 1 X

EN 388:2016

8964789646 89651
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s�bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

uvex u-chem 3000
Obj.�číslo 60961
Provedení manžeta, kompletní povrstvení
Norma EN�388 (4 1 3 1 X), EN�ISO�374-1:2016�/ typ�A (A J K L O T)

EN�407 (X 1 X X X X)
Materiál bavlněný úplet interlock
Povrstvení NBR (nitril-butadienový kaučuk), cca 0,50�mm
Vhodné pro Dobrá odolnost proti tuku, minerálním olejům a�mnoha chemikáliím
Barva zelená
Velikosti 7 až 11

uvex u-chem 3100
Obj.�číslo 60968
Provedení manžeta, kompletní povrstvení
Norma EN�388 (4 1 2 1 X), EN ISO�374-1:2016�/ typ�A (A J K L M O)
Materiál bavlna (bezešvé)
Povrstvení NBR (nitril-butadienový kaučuk), cca 0,50�mm
Vhodné pro Dobrá odolnost proti tuku, minerálním olejům a�mnoha chemikáliím
Barva černá
Velikosti 8 až 10

uvex u-chem 3000
• Rukavice k�plné ochraně proti 

chemikáliím, certifikované v�sou-
ladu s�normou EN�374 (AJKLOT)

• Dobrá mechanická ochrana 
• Dobrá chemická odolnost
• Dobrá mechanická odolnost
• Dlouhá životnost

Oblasti použití:
• Opravárenské práce
• Obrábění kovů
• Čištění
• Chemický průmysl
• Polygrafický průmysl

uvex u-chem 3100
• Dokonalá kombinace chemické 

ochrany a�úchopu
• Velmi dobrá mechanická ochrana
• Pohodlné nošení díky bezešvé 

bavlněné podšívce
• Dobrá odolnost proti mnoha che-

mikáliím
• Velmi dobrý úchop v�mokrých 

a�olejnatých podmínkách
• Vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Automobilový průmysl
• Obrábění kovů
• Strojírenský průmysl, pískování

A J K L M O

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 2 1 X

EN 388:2016

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 3 1 X

EN 388:2016

6096860961

X1XXXX

EN 407
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Chemická rizika
 Ochranné rukavice s�bavlněnou podšívkou: povrstvení HPV*

Granulováno 
 

uvex profatrol
• Ochranné rukavice proti chemi-

káliím z�HPV, které jsou flexibilní 
při nízkých teplotách a�jsou 
 použitelné v�celé řadě oborů

• Dobrá mechanická odolnost 
 proti oděru díky odolnému 
 povrstvení HPV

• Dobrý úchop ve vlhkém 
a�mokrém prostředí

• Dobrá odolnost proti mnoha 
 minerálním olejům, tukům, kyseli-
nám a�zásadám

• Velmi dobrá ochrana proti mine-
rálním olejům, tukům, kyselinám 
a�zásadám

• Ergonomicky sedí
• Dobré pohodlí uživatele díky 

podšívce z�bavlněného úpletu 
 interlock

• Vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Průmysl minerálních olejů
• Doprava/logistika
• Petrochemický průmysl

 uvex profagrip
• Ochranné rukavice proti chemi-

káliím z�HPV s�protiskluzovým 
granulovaným povrchem, které 
jsou flexibilní při nízkých tep-
lotách a�jsou použitelné v�celé 
řadě oborů

• Dobrá mechanická odolnost 
 proti oděru díky odolnému 
 povrstvení HPV

• Velmi dobrý úchop ve vlhkém, 
mokrém a�olejnatém prostředí 
díky doplňkové granulaci

• Dobrá odolnost proti mnoha 
 minerálním olejům, tukům, kyseli-
nám a�zásadám

• Ergonomicky sedí
• Dobré pohodlí uživatele díky 

podšívce z�bavlněného úpletu 
 interlock

• Vysoká flexibilita 

Oblasti použití:
• Stavební průmysl
• Kanalizační práce a�kanalizace
• Chemický průmysl
• Likvidace
• Kovodělný průmysl
• Petrochemický průmysl

uvex profatrol PB27M PB35M
Obj.�číslo 98897 60192
Provedení ochrana předloktí, cca 27�cm ochrana předloktí, cca 35�cm
Norma EN�388 (3 1 2 1 X), EN ISO�374-1:2016�/ typ�A (K L N O P T)
Materiál bavlněný úplet interlock bavlněný úplet interlock
Povrstvení kompletně povrstveno vysoce výkonným vinylem (HPV), cca 0,50�mm
Vhodné pro velmi dobrá odolnost proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a�zásadám
Barva černá černá
Velikosti 9 až 11 9 až 11

uvex profagrip PB27MG PB35MG
Obj.�číslo 89675  60193
Provedení ochrana předloktí, cca 27�cm ochrana předloktí, cca 35�cm
Norma EN�388 (3 1 2 1 X), EN ISO�374-1:2016�/ typ�A (K L N O P T)
Materiál bavlněný úplet interlock bavlněný úplet interlock
Povrstvení kompletně povrstveno vysoce výkonným vinylem (HPV) a�granulováno,

cca 0,50�mm
Vhodné pro velmi dobrá odolnost proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a�zásadám
Barva černá černá
Velikosti 9 až 11 9 až 11

*�HPV�= vysoce výkonný vinyl

K L N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

K L N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

98897 89675
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Chemická rizika
 Ochranné rukavice s�podšívkou z bavlněného vlasu: NBR/chloropren

 uvex profastrong
• Citlivé ochranné rukavice proti 

chemikáliím z�NBR s�bavlněným 
vlasem

• Vynikající mechanická odolnost 
proti oděru

• Dobrý úchop ve vlhkém a 
mokrém prostředí díky struktuře 
Grip na dlani

• Dobrá odolnost proti mnoha 
 olejům, tukům, kyselinám a 
 zásadám

• Dobrý cit
• Dobře sedí
• Vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Polygrafický průmysl
• Laboratoře
• Potravinářský průmysl

uvex profapren
• Flexibilní chloroprenové ochran-

né rukavice proti chemikáliím 
s�bavlněným vlasem

• Dobrý úchop ve vlhkém 
a�mokrém prostředí díky struktu-
ře Grip na dlani

• Dobrá odolnost proti mnoha che-
mikáliím a�rozpouštědlům

• Dobrý cit
• Velmi dobře sedí
• Vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Polygrafický průmysl
• Obrábění kovů (čištění)
• Čisticí práce

uvex profastrong NF33
Obj.�číslo  60122
Provedení manžeta, dlaň se strukturou pro spolehlivý úchop, cca 33�cm
Norma EN�388 (4 1 0 1 X), EN�ISO�374-1:2016�/ typ�A (A K L M N O)
Materiál bavlněný vlas
Povrstvení plné povrstvení NBR (nitrilkaučuk), cca 0,38�mm
Vhodné pro dobrá odolnost proti olejům, tukům, kyselinám a�rozpouštědlům
Barva zelená
Velikosti 7 až 10

uvex profapren CF33
Obj.�číslo 60119
Provedení manžeta, zdrsněná dlaň, cca 33�cm
Norma EN�388 (3 1 3 1 X), EN�ISO�374-1:2016�/ typ�A (A K L M N O)
Materiál bavlněný vlas
Povrstvení plné povrstvení polychloroprenem (uvnitř latex), cca 0,71�mm
Vhodné pro dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím
Barva tmavě modrá
Velikosti 7 až 10

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 0 1 X

EN 388:2016

A K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60122 60119
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Chemická rizika
Ochranné rukavice bez podšívky

uvex profabutyl
• Ochranné rukavice proti chemikáliím bez podšívky vyrobené z 

 butylkaučuku
• Dobrý úchop ve vlhkém a�mokrém prostředí 
• Dobrá odolnost proti polarizovaným sloučeninám, jako jsou estery, 

 ketony,  aldehydy, aminy a�nasycené solné roztoky, a�dále kyselinám 
a�zásadám

• Dobře sedí
• Vysoká flexibilita
• Splňuje požadavky normy ČSN EN�16350:2014

Oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Práce v�antistatických oblastech

 uvex profaviton
• Ochranné rukavice proti chemikáliím vyrobené z�butylkaučuku s�vnější 

vrstvou Viton®
• Dobrý úchop ve vlhkém a�mokrém prostředí 
• Dobrá odolnost proti alifatickým a�aromatickým uhlovodíkům 

(např.�hexan, benzen, toluen, xylen atd.), halogenovaným uhlovodíkům 
(např. trichlorethylen, perchlorethylen, methylchlorid a�další), organic-
kým a�anorganickým kyselinám (ředěným i�koncentrovaným) i�proti 
 slaným roztokům.

• Dobře sedí
• Vysoká flexibilita

Oblasti použití:
• Chemický průmysl

uvex profabutyl B-05R
Obj.�číslo 60949
Provedení manžeta, rolovaný okraj, cca 35�cm
Norma EN�388 (2 0 1 0 X), EN�374-1:2016/ typ A (A B I K L P)
Materiál bez podšívky
Povrstvení bezešvé povrstvení bromobutylem (cca 0,50�mm)
Vhodné pro dobrá odolnost proti�polarizovaným sloučeninám, kyselinám a�zásadám
Barva černá
Velikosti 7 až 11

uvex profaviton BV-06
Obj.�číslo  60957
Provedení manžeta, rolovaný okraj, cca 35�cm
Norma EN�388 (2 1 2 0 X), EN ISO�374-1:2016�/ typ�A (A F K L M N)
Materiál bez podšívky
Povrstvení bezešvé povrstvení bromobutylem (cca 0,40�mm)

a�vnější vrstvou Viton® (cca 0,20�mm)
Vhodné pro dobrá odolnost proti alifatickým a�aromatickým uhlovodíkům,

halogenovaným uhlovodíkům
Barva černá
Velikosti 8 až 11

VITON® je registrovaná ochranná známka společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

A B I K L P

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 0 1 0 X

EN 388:2016

A F K L M N

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 0 X

EN 388:2016

60949 60957
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Chemická rizika
Jednorázové ochranné rukavice

Produktová řada uvex u-fit nabízí kvalitní jednorázové 
ochranné rukavice, které zaručují vysoký stupeň bezpeč-
nosti a�funkčnosti.

Rukavice uvex u-fit zajišťují spolehlivou ochranu uživatele 
a�umožňují pohodlnou a�přesnou práci napříč průmyslovými 
odvětvími, včetně chemického, farmaceutického, potra-
vinářského či lehkého průmyslu. 

Aby bylo vyhověno těmto různým požadavkům použití, jsou 
jednorázové ochranné rukavice k�dispozici ve čtyřech 
 materiálových provedeních:

uvex u-fit lite 
uvex u-fit 
uvex u-fit strong
uvex u-fit strong N2000

 uvex u-fit lite uvex u-fit uvex u-fit strong uvex u-fit strong N2000

Materiál NBR (nitrilkaučuk) 
bez obsahu akcelerátorů  NBR (nitrilkaučuk) chloropren NBR (nitrilkaučuk)

tloušťka 0,08�mm tloušťka 0,10�mm tloušťka 0,21�mm tloušťka 0,20�mm

Bez obsahu silikonu Bez obsahu silikonu Bez obsahu silikonu Bez obsahu silikonu

bez pudru bez pudru bez pudru bez pudru

bez obsahu proteinů latexu bez obsahu proteinů latexu bez obsahu proteinů latexu bez obsahu proteinů latexu

Certifikace EN�374 EN�374 EN ISO�374 EN ISO�374

manipulace s�potravinami manipulace s�potravinami – manipulace s�potravinami

Vlastnosti vysoká úroveň citlivosti Dobrá mechanická odolnost 
proti oděru

optimálně sedí, 
dlouhá manžeta

velmi dobrá odolnost 
proti oděru

hypoalergenní dobrá chemická odolnost
(ochrana proti postřiku)

zvýšená chemická odolnost 
(ochrana proti postřiku)

zvýšená chemická odolnost 
(ochrana proti postřiku)

Manipulace snadné navléknutí díky 
rolovanému okraji

snadné navléknutí díky 
rolovanému okraji

snadné navléknutí díky 
velmi elastickému materiálu

snadné navléknutí díky 
rolovanému okraji

Oblast použití uvex u-fit lite  uvex u-fit uvex u-fit strong uvex u-fit strong N2000

Přesné montážní práce (suché/olejnaté) + + + – –

Montážní práce (suché/olejnaté) + + ++ ++

Ochrana produktů ++ ++ + +

Lehké čisticí práce + + ++ ++

Kontrolní práce ++ ++ + +

Manipulaci s�potravinami + + – +

Chemické látky krátkodobé práce dle 
 seznamu odolnosti

krátkodobé práce dle 
 seznamu odolnosti 

dle seznamu 
odolnosti

dle seznamu 
odolnosti

Lakovny ochrana proti postřiku ochrana proti postřiku plný kontakt dle 
seznamu odolnosti

plný kontakt dle 
seznamu odolnosti

V�případě potřeby si vyžádejte kopii našeho úplného seznamu odolnosti ochranných rukavic.

Bližší informace naleznete také v�naší online databázi uvex Chemical Expert System na adrese 
https://ces.uvex.de
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Chemická rizika
Jednorázové ochranné rukavice

 uvex u-fit strong
• Zesílené a�vysoce pružné 

 jednorázové rukavice z  
 chloroprenu (0,21�mm)

• Odpovídající certifikace ochrany 
proti chemikáliím dle normy 
EN�ISO�374

• Dobrá mechanická odolnost
• Vynikající cit při úchopu
• Extrémně vysoká flexibilita díky 

poddajnému materiálu
• Velmi dobře sedí 

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Kontrolní práce
• Krátkodobá manipulace s 

 chemikáliemi
• Lehké čisticí práce
• Ochrana produktů

uvex u-fit strong
Obj.�číslo  60953
Provedení zdrsněný povrch na špičkách prstů, cca 29�cm
Norma EN ISO�374-1:2016�/ typ�A (K L M N P T)
Materiál bez podšívky
Povrstvení chloropren
Vhodné pro dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím
Barva zelená
Velikosti XS až XL
Obsah 50�ks v�kartonu 

uvex u-fit strong N2000
Obj.�číslo 60962
Provedení zdrsněný povrch na špičkách prstů, cca 28�cm
Norma EN ISO�374-1:2016�/ typ�A (J K L O P S T)
Materiál bez podšívky
Povrstvení NBR (nitril-butadienový kaučuk)
Vhodné pro dobrá odolnost proti tuku, minerálním olejům a�mnoha chemikáliím
Barva modrá
Velikosti S až XXL
Obsah 45�ks v�kartonu 

 uvex u-fit strong N2000
• Zesílené jednorázové rukavice 

z�nitrilkaučuku (0,20�mm)
• k�ochraně proti mnoha chemiká-

liím
• Bezpečný úchop
• Vynikající cit při úchopu
• Velmi vysoká mechanická 

 pevnost
• Bez obsahu silikonu�– dle testu 

otisku

Oblasti použití:
• Laboratoře
• Chemický průmysl
• Přesné montážní práce
• Malířské a�natěračské práce
• Čištění
• Potravinářský průmysl

K L M N P T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

60953 J K L O P S T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

60962
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Chemická rizika
 Jednorázové ochranné rukavice

Bez obsahu akcelerátorů 
 

uvex u-fit lite
• Velmi lehké a�tenké jednorázové 

rukavice z�NBR (0,08�mm)
• Dobrý úchop se zdrsněním 

 špiček prstů
• Dobrá mechanická odolnost
• Spolehlivá ochrana proti postřiku 

při manipulaci s�chemikáliemi, 
např. kyselinami a�zásadami, 
pevnými látkami či vodnými 
 solnými roztoky

• Bez obsahu silikonu�– dle testu 
otisku

• Vynikající cit
• Velmi dobře sedí
• Extrémně vysoká flexibilita 
• Bez obsahu akcelerátorů

Oblasti použití: 
• Přesné montážní práce
• Kontrolní práce
• Krátkodobá manipulace s 

 chemikáliemi
• Lakovny (ochrana proti postřiku)
• Zpracování potravin
• Lehké čisticí práce
• Ochrana produktů

 uvex u-fit
• Tenké a�spolehlivé jednorázové 

rukavice z�NBR (0,10�mm)
• Dobrý úchop se zdrsněným 

 povrchem
• Velmi dobrá odolnost proti oděru
• Spolehlivá ochrana proti postřiku 

při manipulaci s�chemikáliemi, 
např. kyselinami a�zásadami, 
pevnými látkami či vodnými 
 solnými roztoky

• Bez obsahu silikonu�– dle testu 
otisku

• Vynikající cit
• Velmi dobře sedí
• Extrémně vysoká flexibilita 

Oblasti použití:
• Přesné montážní práce
• Kontrolní práce
• Krátkodobá manipulace s 

 chemikáliemi
• Lakovny (ochrana proti postřiku)
• Zpracování potravin
• Lehké čisticí práce
• Ochrana produktů

uvex u-fit lite
Obj.�číslo  60597
Provedení zdrsněné špičky prstů, cca 24�cm
Norma EN�374
Materiál bez podšívky
Povrstvení NBR (nitrilkaučuk), cca 0,08�mm
Vhodné pro vysoká odolnost proti tukům a�olejům
Barva indigo modrá
Velikosti S až XL
Obsah 100�ks v�kartonu

uvex u-fit
Obj.�číslo 60596
Provedení zdrsněný povrch, cca 24�cm 
Norma EN�374
Materiál bez podšívky
Povrstvení NBR (nitrilkaučuk), cca 0,10�mm
Vhodné pro vysoká odolnost proti tukům a�olejům
Barva modrá
Velikosti S až XL
Obsah 100�ks v�kartonu

60597 60596
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Ochranné rukavice
Přehled

Obj.�číslo Název Velikosti Barva Strana

60020 uvex synexo Z200 6 až 12 černá, bílá 217

60021 uvex synexo M100 7 až 11 červená, černá 217

60022 uvex synexo M500 7 až 11 žlutá, černá 229

60040 uvex phynomic lite 5 až 12 šedá, šedá 212

60041 uvex phynomic lite w 5 až 12 bílá, bílá 212

60049 uvex phynomic allround 5 až 12 šedá, černá 213

60050 uvex phynomic foam 5 až 12 bílá, šedá 213

60054 uvex phynomic x-foam HV 6 až 12 oranžová, šedá 213

60060 uvex phynomic wet 6 až 12 modrá, antracitová 214

60061 uvex phynomic wet plus 6 až 12 modrá, antracitová 214

60062 uvex phynomic pro 6 až 12 modrá, antracitová 215

60070 uvex phynomic XG 6 až 12 černá, černá 214

60080 uvex phynomic C3 6 až 12 nebesky modrá 228

60081 uvex phynomic C5 6 až 12 modrá, šedá 228

60119 uvex profapren CF33 7 až 10 tmavě modrá 249

60122 uvex profastrong NF33 7 až 10 zelená 249

60135 uvex unigrip 6620 7 až 10 bílá, modrá 219

60147 uvex profi ergo ENB20A 6 až 11 bílá, oranžová 223

60148 uvex profi ergo ENB20 6 až 10 bílá, oranžová 223

60150 uvex contact ergo 6 až 10 bílá, oranžová 222

60179 uvex k-basic extra 6658 8, 10, 12 žlutá 225

60190 uvex rubiflex�S NB80S 9 až 11 zelená 246

60191 uvex rubiflex�S NB80SZ 9 až 11 zelená 246

60192 uvex profatrol PB35M 9 až 11 černá 248

60193 uvex profagrip PB35MG 9 až 11 černá 248

60201 uvex rubipor ergo E5001B 6 až 10 bílá, modrá 218

60202 uvex NK4022 9 až 10 oranžová 225

60208 uvex profi ergo XG20 6 až 11 bílá, oranžová, černá 223

60210 uvex unidur 6641 6 až 11 bílá, šedá 236

60213 uvex NK2142 9 až 10 oranžová 225

60224 uvex rubiflex�S NB35B 7 až 11 modrá 245

60234 uvex rubipor ergo E2001 6 až 10 bílá, oranžová 218

60235 uvex rubiflex NB35 7 až 11 oranžová 224

60238 uvex unigrip 6624 7 až 10 šedá, červená 219

60248 uvex unipur�6639 6 až 11 černá, černá 220

60271 uvex rubiflex�S NB27B 7 až 11 modrá 245

60276 uvex rubipor XS2001 6 až 10 bílá, bílá 218

60314 uvex unidur 6643 7 až 10 šedý melír, černá 236

60316 uvex rubipor XS5001B 6 až 10 bílá, modrá 218

60321 uvex unipur�6634 7 až 10 šedá, černá 221

60491 uvex C500 sleeve M, L limetková 233

60492 uvex C500 wet 7 až 11 limetková, antracitová 234

60494 uvex C500 foam 7 až 11 limetková, antracitová 234

60496 uvex C500 wet plus 7 až 11 limetková, antracitová 233

60497 uvex C500 7 až 11 limetková 233

60498 uvex C500 M foam 7 až 11 limetková, černá, 
 antracitová

232

60499 uvex C500 dry 7 až 11 limetková, antracitová 234

60513 uvex unigrip PA 7 až 10 bílá, modrá 219

Obj.�číslo Název Velikosti Barva Strana

60516 uvex unidur 6649 7 až 11 šedý melír, šedá 237

60535 uvex protector chemical NK2145B 9 až 10 modrá 239

60536 uvex protector chemical NK4025B 9 až 10 modrá 239

60542 uvex C300 wet 7 až 11 antracitová 235

60544 uvex C300 foam 7 až 11 antracitová 235

60549 uvex C300 dry 7 až 11 antracitová 235

60556 uvex unipur carbon 6 až 10 šedá 219

60557 uvex rubiflex�S XG35B 7 až 11 modrá, černá 245

60558 uvex profi ergo XG20A 6 až 11 bílá, oranžová, černá 223

60560 uvex rubiflex�S XG27B 7 až 11 modrá, černá 245

60573 uvex unilite�6605 6 až 11 černá, černá 221

60585 uvex unilite�7700 7 až 11 šedá, černá 221

60587 uvex unipur carbon FT 6 až 10 šedá 219

60592 uvex unilite thermo plus 7 až 11 černá 224

60593 uvex unilite thermo 7 až 11 černá 224

60595 uvex profatherm XB40 11 bílá 225

60596 uvex u-fit S až XL modrá 253

60597 uvex u-fit lite S až XL indigo modrá 253

60598 uvex synexo impact 7 až 11 žlutá, černá 229

60600 uvex C500 XG 7 až 11 limetková, antracitová 233

60604 uvex D500 foam 7 až 11 limetková, antracitová 232

60932 uvex unidur 6648 6 až 11 bílá, černá 237

60938 uvex unidur 6659 foam 6 až 11 šedý melír, černá 238

60939 uvex unidur 6642 6 až 11 šedá, šedá 236

60942 uvex unilite thermo HD 8 až 11 oranžová, černá 224

60943 uvex unipur�6630 6 až 11 bílá 220

60944 uvex unipur�6631 6 až 11 šedá 220

60945 uvex compact NB27H 10 bílá, modrá 224

60946 uvex compact NB27E 9 až 10 bílá, modrá 224

60949 uvex profabutyl B-05R 7 až 11 černá 250

60953 uvex u-fit strong XS až XL zelená 252

60954 uvex rubiflex ESD 6 až 11 černá 244

60957 uvex profaviton BV-06 8 až 11 černá 250

60961 uvex u-chem 3000 7 až 11 zelená 247

60962 uvex u-strong N2000 S až XXL modrá 252

60968 uvex u-chem 3100 8 až 10 černá 247

60969 uvex unidur 6679 foam 6 až 11 šedá, černá 238

89636 uvex rubiflex NB27 7 až 11 oranžová 224

89646 uvex rubiflex�S NB27S 8 až 11 zelená 246

89647 uvex rubiflex�S NB60S 9 až 11 zelená 246

89651 uvex rubiflex�S NB60SZ 9 až 11 zelená 246

89675 uvex profagrip PB27MG 9 až 11 černá 248

98891 uvex rubiflex�S NB35S 8 až 11 zelená 246

98897 uvex profatrol PB27M 9 až 11 černá 248

98902 uvex rubiflex�S NB40S 8 až 11 zelená 246
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Inovativní ochrana nohou. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele.
Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a�prvotřídního pohodlí: tento inovativní produktový systém je 
dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a�vyznačuje se vynikající absorpcí nárazu, nízkou hmotností a�optimální regulací 
teploty. Stání a�chůze v�bezpečnostní obuvi je znatelně pohodlnější�– po celý den.

Sportovní vzhled�– se znatelně větším pohodlím pod chodidly  
Moderní bezpečnostní obuv uvex�1 sport je charakteristická nejen svým módním 
vzhledem, ale také prvotřídním pohodlím. Toho je dosaženo, mimo jiné, díky nově 
vyvinutému kopytu a�extrémně prodyšnému high-tech materiálu�– pro zcela novou 
úroveň uvolněného komfortu při nošení.

uvex i-gonomics

uvex 1 sport
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Relief Index se vypočítá jako průměr tří 
hodnot indexů (HI) síly, hmotnosti a�teploty�– 
v�rozsahu od�0 (= špatné) do 5 (= ideální).

hmotnost�4,2 
Pocit lehkosti při nošení snižuje 
nástup únavy

• Zkušební metoda: 
vážení boty vč.�stélky

• Výsledek zkoušky: 
hmotnost�= 475�g

4,30 síla�4,1 
Menší zátěž, větší pohodlí 
pod nohama

• Zkušební metoda: pevnost v�ohybu 
v�oblasti polštářku chodidla 

• Výsledek zkoušky: 
námaha�= 11�N

klima�4,6
Snížené pocení pro lepší klima nohou 

• Zkušební metoda: propustnost vodních 
par v�oblasti svršku

• Výsledek zkoušky: 
prodyšnost�= 11,00�mg�/ (cm²h)

Relief Index

0

650 g

5

440 g

0

30 N

5

7 N

0

0 mg/(cm2h)

5

12 mg/(cm2h)
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Bezpečnostní obuv
Přehled piktogramů

uvex climazone je inovativní systém regulace teploty od hlavy až k�patě. 
 Společnost uvex zkombinovala své odborné znalosti v�oblasti výzkumu a�vývoje 
produktů s�využitím inteligentních materiálů a�technologií zpracování, aby vyvinu-
la jedinečnou řadu ochranných produktů schopných optimalizovat klima, k�nimž 
patří i�bezpečnostní obuv. Podrobnější informace viz strana�259.

ESD označuje řízený výboj elektrostatické energie, která může v�případě neříze-
ného výboje způsobit poškození elektronických součástí nebo spustit výbuch. 
Bezpečnostní obuv označená symbolem ESD splňuje specifikaci ESD se svodo-
vým odporem menším než 35�megaohmů. 
Podrobné vysvětlení naleznete na straně�262.

Některé materiály, například silikony, změkčovadla a�podobné látky, mohou 
 narušit  lakování povrchů. Materiály podešve obuvi s�tímto symbolem byly odpoví-
dajícím způsobem ozkoušeny a�schváleny automobilovým průmyslem. 

Systém uvex xenova®

Systém uvex xenova® je komplexní ochranný systém, který neobsahuje žádné 
kovy a�který chrání nohu uvnitř bezpečnostní obuvi. 
Bezpečnostní tužinka uvex xenova ® nové generace: nekovová bezpečnostní 
tužinka dokonale sedí bez tlakových bodů. Tím se zvyšuje pohodlí uživatele při 
klečení či nárazech do překážek.
Mezipodešev uvex xenova® odolná proti propíchnutí: flexibilní nekovová mezipo-
dešev xenova® je odolná proti propíchnutí a�přesně odpovídá rozměru stélky. 
 Pokrývá 100% plochu chodidla a�chrání před vniknutím chladu, a�tím zvyšuje 
komfort při nošení.

uvex medicare
uvex medicare označuje ochrannou obuv, která byla certifikována pro ortopedic-
kou úpravu a�ortopedickou obuv v�souladu s�nařízením 112-191 Německého ústa-
vu pro bezpečnost a�ochranu zdraví při práci (DGUV) a/nebo rakouskou normou 
ÖNORM Z�1259.

Dámské a�pánské kopyto uvex
Je nutné zajistit dobře padnoucí obuv pro muže i�ženy, a�proto se i�kopyto musí 
lišit podle pohlaví. Bezpečnostní obuv  označená těmito symboly byla vyrobena 
ve velikostech 35–40 s�využitím kopyta, které kopíruje tvary dámské nohy.
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VÝZKUM
A�VÝVOJ

DOPORUČENÍ

MATERIÁLY VÝROBA

KONCEPCE PRODUKTŮ

 uvex climazone
Inovativní řízení teploty

Aby bylo možné účinně zlepšit klima ochranných pracovních 
prostředků, je nutné analyzovat relevantní faktory a�pro-
zkoumat a�pochopit, jak společně působí. 

Společnost uvex již řadu let zkoumá dopad problematiky 
 klimatu. Ve spolupráci s�renomovanými instituty�– jako napří-
klad PFI (Zkušební a�výzkumný ústav Pirmasens), Univerzita 
aplikovaných věd Kaiserslautern či institut Hohenstein�– jsou 
vyvíjeny zkušební metody a�přístroje, které umožňují komplexní 
a�osvědčené měření vlastností teploty. 

Je vám zima nebo horko na nohy? Necítíte se dobře kvůli 
nadměrnému pocení? Účinná regulace teploty je obzvláště 
důležitá u�bezpečnostní obuvi. 

Faktor komfortu díky systému uvex climazone:
• Regulace individuální tělesné teploty
• Práce s�trvalým pocitem pohody
• Déle trvající schopnost výkonu
•  Optimální pohodlí uživatele v�každé situaci

Během intenzivní fyzické aktivity vyprodukují nohy množství 
potu, které by na konci dne naplnilo sklenici.
Systém uvex climazone odvádí tuto vlhkost pryč, a�tím 
snižuje riziko nepohodlí způsobené puchýři, plísňovými 
infekcemi nebo dokonce mírným podchlazením a�také 
riziko poškození obuvi či ponožek.

Naši partneři v�oblasti 
výzkumu a�technologií

Všechny produkty, které jsou vybaveny inovativní 
funkcí řízení klimatu, mají v�tomto katalogu uveden 
symbol uvex climazone.

uvex climazone je inovativní systém regulace 
teploty od hlavy až po paty. Společnost uvex 
zkombinovala své odborné znalosti v�oblasti 
výzkumu a�vývoje s�využitím inteligentních ma-
teriálů a�technologií zpracování, aby vytvořila 
jedinečnou řadu produktů schopných optimali-
zovat klima.
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Bezpečnostní obuv
Normy · Značení

Základní požadavky�/ doplňkové požadavky�/ kategorie 
např. pro koženou obuv

Bezpečnostní obuv
EN ISO�20345

Pracovní obuv
EN ISO�20347

Základní požadavky na obuv a�odolnost tužinky proti nárazu SB
200�joulů

OB 
žádný požadavek

Doplňkové požadavky:
uzavřená pata
antistatické vlastnosti
absorpce energie patní části
odolnost proti pohonným hmotám

S1
O1

(bez odolnosti proti 
pohonným hmotám)

Doplňkové požadavky: viz výše, plus průnik a�absorpce vody S2 O2

Doplňkové požadavky: viz výše, plus
Odolnost proti propíchnutí*
podešev s�profilem

S3 O3

Základní požadavky�/ doplňkové požadavky�/ kategorie 
např. pro obuv z�PVC nebo PU

Základní požadavky na obuv a�odolnost tužinky proti nárazu SB 
200�joulů

OB 
žádný požadavek

Doplňkové požadavky:
antistatické vlastnosti
absorpce energie patní části
odolnost proti pohonným hmotám
odolnost proti propíchnutí*
podešev s�profilem

S5 O5

Výběr konkrétní obuvi závisí na druhu pracovních rizik. U�každé obuvi mohou být vyžadovány doplňkové požadavky (např. požadavek na izolaci 
proti teplu nebo chladu, odolnost proti propíchnutí nebo elektrický odpor u�ESD). Tato obuv je pak odpovídajícím způsobem označena.
Zásady zkoušení všech základních i�doplňkových požadavků jsou stanoveny normou EN ISO�20344.

Symbol CE

Velikost

Číslo modelu

Datum výroby

Identifikační značka výrobce 

Označení typu výrobcem

Číslo evropské normy

Značení

Symboly�– obuv pro průmyslové použití

U�obuvi musí být splněn a vyznačen jeden z�následujících tří požadavků.

Označení Zkoušené vlastnosti Zkušební podmínky Koeficient tření

SRA Odolnost proti sklouznutí na podkladu z�keramické dlažby s�rozto-
kem laurylsíranu sodného (SLS)

sklouznutí dopředu na patě
sklouznutí na rovném povrchu

ne méně než 0,28
ne méně než 0,32

SRB Odolnost proti sklouznutí na ocelovém podkladu s�glycerínem sklouznutí dopředu na patě
sklouznutí na rovném povrchu

ne méně než 0,13
ne méně než 0,18

SRC Odolnost proti sklouznutí na podkladu z�keramické dlažby s�rozto-
kem laurylsíranu sodného a�na ocelovém podkladu s�glycerínem

Zahrnuje všechny zkušební podmínky 
uvedené pro A. a�B.

Symbol kategorie ochrany
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Bezpečnostní obuv
Normy · Značení

Dodatečné požadavky na speciální použití s�odpovídajícími symboly

OZNA-
ČENÍ 

KRYTÉ NEBEZPEČÍ EN ISO�20345 EN ISO�20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Základní

P Odolnost proti propíchnutí*

A Antistatická obuv

E Absorpce energie v�oblasti paty

HI Izolace proti teplu

CI Izolace proti chladu

WRU Odolnost svršku proti vodě

HRO Odolnost podešve proti teplu (+300�°C�/�min)

WR Nepromokavost celé boty

M Ochrana nártu

FO Odolnost proti olejům a�benzínu

* Odolnost proti propíchnutí
Pozor�– Pamatujte, že odolnost proti propíchnutí obuvi je v�laboratoři 
zkoušena tupým hřebíkem o�průměru 4,5�mm při tlakové síle 1100�N. 
Vyšší síla nebo slabší hřebík zvyšují riziko propíchnutí. V�takovém přípa-
dě je nutné zvážit ještě alternativní preventivní opatření.
V�současnosti jsou pro bezpečnostní obuv dostupné dva základní typy 
stélek odolných proti propíchnutí. Jedná se o�typy stélek z�kovových 
a�nekovových materiálů. Oba tyto typy splňují minimální požadavky na 
odolnost proti propíchnutí dle normy vyznačené na této obuvi, ale každý 
má odlišné další výhody a�nevýhody, a�to zejména:

Kovové: Odolnost proti propíchnutí je méně ovlivněna tvarem ostrého 
předmětu (tj. průměrem, geometrickým tvarem, ostrostí), ale z�důvodu 
omezených možností výroby obuvi nezakrývají celou oblast chodidla 
uvnitř obuvi.
Nekovové: Jsou lehčí, flexibilnější a�pokrývají větší oblast ve srovnání 
s�kovovou stélkou, ale odolnost proti propíchnutí je více ovlivněna tva-
rem ostrého předmětu (tj. průměrem, geometrickým tvarem, ostrostí).
Další informace o�typu stélky odolné proti propíchnutí, která je součástí 
vaší obuvi, vám poskytne výrobce nebo dodavatel uvedený v�těchto po-
kynech.

Splňuje uvedený požadavek Požadavky mohou být splněny, ale nejsou stanoveny
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Bezpečnostní obuv
 ESD

Elektrostatika
Kontrola nežádoucího elektrostatického výboje hraje v�prů-
myslu stále důležitější roli. Stále více zaměstnanců přichází 
do kontaktu s�elektrostaticky citlivými procesy, materiály či 
předměty. Na těchto pracovištích je často nutné používat 
ochrannou obuv jako součást systému odvodu elektrosta-
tického náboje.

Nezávisle na jednotlivých měřicích metodách stále platí, že 
ke splnění různých relevantních norem (např. EN ISO�20345, 
EN�61340) je vyžadován svodový odpor v�rozsahu od 
100� kiloohmů (1,0�×�105�ohmů) do�35�megaohmů 
(3,5�×�107�ohmů).

Všechny produkty s�certifikací ESD jsou v�tomto katalogu 
označeny symbolem ESD.

Tyto produkty jsou také vhodné v�souladu se specifikací pro 
vodivou obuv stanovenou německými technickými předpisy 
pro nebezpečné látky (TRGS)�727 „Předcházení riziku vzní-
cení v�důsledku elektrostatického náboje“.

1�×�105�Ω�≤�R�≤�1�×�109�Ω
(100�kiloohmů až 1�gigaohm) 

ESD obuv 
dle normy EN�61340-4-3

1�×�10⁵�Ω�≤�R�≤�1�×�108�Ω
(100�kiloohmů až 100�megaohmů)

Nízký odpor (vodivé)

Vodivý odpor dle

Vysoký odpor (izolující)Antistatické dle EN ISO�20345

R�>�1�×�10⁹�Ω (1�gigaohm)R�<�1�×�10⁵�Ω (100�kiloohmů) R�<�3,5�×�10⁷�Ω (35�megaohmů)

ESD dle EN�61340-5-1

R�= elektrický odpor
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Bezpečnostní obuv
Flexibilní systém vnitřního objemu obuvi uvex

Flexibilní systém vnitřního objemu obuvi uvex
V�rámci flexibilního systému vnitřního 
objemu bezpečnostní obuvi je tentýž 
model obuvi nabízen ve stejné velikosti, 
ale v�řadě různých tvarů. Jednotlivé 
tvary vycházejí z�měření nejširší části 
chodidla. Měří se buď obvod chodidla 
v�místě základního kloubu palce a�zá-
kladního kloubu malíčku, nebo se měří 
šíře chodidla v�tomto místě (viz obrá-
zek).
 
Klasifikace velikostí a�odpovídající hod-
noty jsou uvedeny v�následující tabulce 
(všechny hodnoty jsou uvedeny v�mm):

Objednací číslo uvex Šíře Certifikace Rozsah velikostí

XXXX.1 10

EN ISO�20345: 2011 S1�P 
nebo S3

dle modelu

XXXX.2 11 (standardní)

XXXX.3 12

XXXX.4 14

XXXX.7 10

EN ISO�20345: 2011 S1 
nebo S2

XXXX.8 11 (standardní)

XXXX.9 12

XXXX.0 14

  V�případě dotazů kontaktujte 
zákaznický servis uvex na 
adrese info@uvex.cz.

Základní kloub palce

Anatomický obvod chodidla

Základní kloub malíčku

Velikost obuvi uvex Délka chodidla Šíře�10 Šíře�11 (standardní) Šíře�12 Šíře�14

Obvod Obvod Obvod Obvod

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 221 227 233 245

37 232 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 230 236 242 254

39 247 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 239 245 251 263

41 262 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 248 254 260 272

43 277 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 257 263 269 281

45 292 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 266 272 278 290

47 307 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 275 281 287 299

49 322 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 284 290 296 308

51 337 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 293 299 305 317

Požadovaná šíře může být stanovena 
z�tabulky dle délky chodidla uživatele. 
Následující tabulka uvádí odpovídající 
objednací číslo pro různé šíře:

Všechny míry jsou uvedeny v�mm.
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uvex�1 sport
Trendy. Ryzí sport.

Sportovní design se snoubí s�propraco-
vanou funkčností: obuv uvex�1 sport je 
mladá a�stylová a�současně poskytuje 
prvotřídní pohodlí�– díky lehkému desig-
nu, high-tech materiálům s�optimalizací 
teploty a�ergonomicky tvarované pode-
švi. 

uvex�1 sport – ideální společník pro kaž-
dodenní pracovní život a�mnohem více.

Prodyšný svršek
Prodyšný svršek ze síťoviny za-
jišťuje optimalizovanou regulaci 
teploty. Sportovní vzhled obuvi 
uvex�1 sport přispívá k�vyšší při-
jatelnosti nošení bezpečnostní 
obuvi.

Podešev uvex�1�sport
• Ergonomicky tvarovaná podešev z�dvousložkového 

polyuretanu pro lehké práce
• Extrémní pohodlí nohou
• Vhodná pro všeobecné použití na téměř jakémkoli 

povrchu

• Vynikající protiskluzové vlastnosti (SRC)
• Odolnost proti otěru
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem 

<35�megaohmů
• Neobsahuje látky poškozující lak

SPORTY. 
 YOUTHFUL.
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 sport

uvex�1 sport · Polobotka S1�SRC�/ S3�SRC
Obecné vlastnosti: 
• Moderní, ultralehká a�flexibilní bezpečnostní obuv S1 a�S3
• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné pro alergiky na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev z�dvousložkového polyuretanu s�vyni-

kající odolností proti uklouznutí
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších bez-

pečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi (polobotka�S3)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech materiálů zamezuje tvorbě otla-

ků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 sport Polobotka S3 SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6596.1 6596.2 6596.3 6596.4 6598.7 6598.8 6598.9 6598.0
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur textil
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

6596.1
6596.2
6596.3
6596.4

6598.7
6598.8
6598.9
6598.0
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uvex�1�– nová definice výkonu

Lehká konstrukce.
Snížený pocit únavy.

Vynechat, ale nepostrádat. Nižší 
hmotnost redukuje zatížení těla, 
a�tím snižuje opotřebení a�riziko 
úrazu. To se odráží i�v�odlehčené 
konstrukci bezpečnostní obuvi 
uvex�1. Model uvex�1 je nejlehčí 
bota uvex ve své třídě�– je přibliž-
ně o�100�g lehčí než náš bestseller 
uvex motion style. 

Tlumení nárazů zvýšené o�100�%.
Komfort ve třech dimenzích

Vícevrstvý tlumicí systém uvex�1 
složený z�dvojvrstvé polyuretano-
vé podešve uvex�1 a�pohodlné 
stélky s�optimálním útlumem v�ob-
lasti špičky a�paty chrání celý po-
hybový aparát. Absorpce energie 
v�patní části je dvakrát vyšší než 
vyžaduje norma EN ISO�20345. 
To zaručuje dokonalý komfort při 
chůzi.

Vynikající flexibilita
Optimální pohodlí uživatele

Ergonomický design podešve 
podporuje přirozený pohyb 
a�flexibilitu chodidla.

Vynikající stabilita
Spolehlivá opora a�bezpečnost

Stálá a�spolehlivá stabilita je nezbyt-
ná pro bezpečnou práci bez úrazů, 
při níž se můžete spolehnout na své 
nohy. Viditelná, do podešve integro-
vaná konstrukce paty zajišťuje stabili-
tu a�poskytuje dodatečnou ochranu 
proti bočnímu nárazu. Model s�tech-
nologií opory x-tended support navíc 
nabízí dodatečnou příčnou oporu 
a�zvýšenou ochranu proti podvrtnutí 
kotníku či�nárazu. Obě varianty pro-
vedení podešve bezpečně obepínají 
chodidlo bez omezení jeho flexibility.

Design svršku uvex monoskin
Pohodlné nošení bez otlaků

Svršek vyrobený z�jednoho kusu 
materiálu (monoskin) z�high-tech 
mikrovláken, kompletně bez kovo-
vých prvků, poskytuje uživateli vy-
nikající pohodlí, a�díky bezešvé 
konstrukci také delší životnost.

Optimální tvar v�oblasti klenby pro 
optimální torzi a�vysokou flexibilitu.

Prvek pod klenbou pro 
bezpečnost na žebřících.

Samočisticí a�protiskluzově opti-
malizovaný profil vzorku (označení 
SRC).

Rotační prvek odlehčuje tlak na 
klouby při otáčení a�obracení.

Části podešve z�TPU jsou vysoce odolné 
proti oděru, zajišťují bezpečný nášlap 
a�pomáhají předcházet úrazům.

1
2
3



267

*�Dříve německý předpis BGR�191 **�Pouze u�některých modelů ***�U�textilního svršku

Podrobnější informace o�zkušebních kritériích OEKO-TEX® Standard�100 naleznete na webových stránkách 
uvex-safety.com/certificates.

Anatomicky navržený tvar�– 
dokonale sedí a�poskytuje 
maximální pohodlí.

• Flexibilní systém více šířek pro 
spolehlivou oporu a�pohodlí

• Flexibilní systém více šířek uvex 
(šíře�10–14**) optimálně sedí

• Individuálně nastavitelný systém 
rychloupínání (IAS)**

• Anatomicky tvarovaná tužinka 
pro naprostou bezpečnost

• Speciálně navržené dámské ko-
pyto pro modely obuvi uvex�1 ve 
velikostech�35 až�40

Standard uvex climazone
Regulace teploty a�mikroklimatu

Velkoplošná perforace, vysoce 
prodyšný svršek z�high-tech mikro 
veluru a�podšívka ze síťoviny spolu 
s�pohodlnou stélkou vybavenou 
systémem regulace vlhkosti brání 
přehřívání a�snižují pocení.

Kompletně bez obsahu kovu

Ortopedické řešení dle němec-
kého nařízení DGUV�112-191 
a�rakouské normy 
ÖNORM�Z�1259

Bezpečnostní obuv uvex�1 podporuje přirozený 
 pohyb lidského těla, snižuje zátěž a�maximalizuje 
 pohodlí.
Nepřetržitý vývoj probíhá na základě nejmoderněj-
ších fyziologických výzkumů�a technologií, což 
 zaručuje maximální výkon s�kvantifikovatelnými 
 výhodami produktu.

***

14121110
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Bezpečnostní obuv
 uvex�1

uvex�1 • Polobotka S3 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Velmi lehká a�všestranná bezpečnostní obuv S3
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších bez-

pečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�obzvláště měkké hovězí kůže zamezuje 

tvorbě otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Polobotka S3 SRC
Obj.�číslo 8553.1 8553.2 8553.3 8553.4
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek voděodolná, hladká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8553.1
8553.2
8553.3
8553.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Velmi lehká a�všestranná bezpečnostní obuv S3
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších 

ochranných norem, nenarušuje flexibilitu obuvi
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového polyure-

tanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�obzvláště měkké hovězí kůže zamezuje 

tvorbě otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická stélka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obj.�číslo 8554.1 8554.2 8554.3 8554.4
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek voděodolná, hladká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8554.1
8554.2
8554.3
8554.4



270

Bezpečnostní obuv
 uvex�1

uvex�1 · Sandál S1 SRC · Perforovaná polobotka S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní sandály a�perforované bezpeč-

nostní polobotky s�třídou ochrany S1
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandály) nebo pružné tkaničky 

pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotky)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového polyure-

tanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 8542.7 8542.8 8542.9 8542.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�1 Perforovaná polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 8543.7 8543.8 8543.9 8543.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8542.7
8542.8
8542.9
8542.0

8543.7
8543.8
8543.9
8543.0
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Polobotka S2 SRC · Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv 

s�třídou ochrany S2
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky (polobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového polyure-

tanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce  

uvex�1 Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 8544.7 8544.8 8544.9 8544.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�1 Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obj.�číslo 8545.7 8545.8 8545.9 8545.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8544.7
8544.8
8544.9
8544.0

8545.7
8545.8
8545.9
8545.0
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Sandál S1 SRC · Polobotka S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní sandály s�třídou ochrany S1 

nebo bezpečnostní polobotky s�třídou ochrany S2
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandály)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům s�perforací (pouze sandály) zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická stélka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk (sandály) nebo límec a�jazyk proti 

vniknutí prachu (polobotky)
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 8530.7 8530.8 8530.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�1 Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 8534.7 8534.8 8534.9 8534.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8534.7
8534.8
8534.9
8534.0

8530.7
8530.8
8530.9
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Perforovaná polobotka S1 SRC · Perforovaná šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpečnostní polobotka, nebo 

kotníčková obuv s třídou ochrany S1 
• Ultralehká a všestranná perforovaná bezpečnostní polobotka nebo 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S1 nebo kotníčková obuv s�třídou 
ochrany S1

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 
na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné 
 látky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům s�perforací zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk 
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Perforovaná polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 8531.7 8531.8 8531.9 8531.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�1 Perforovaná šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obj.�číslo 8532.7 8532.8 8532.9 8532.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Perforovaná polobotka S1 SRC · Perforovaná šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpečnostní polobotky nebo 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S1
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky (polobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům s�perforací zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Perforované polobotky s�třídou ochrany S1 SRC Perforovaná šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S1 SRC
Obj.�číslo 8546.7 8546.8 8546.9 8547.7 8547.8 8547.9
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8546.7
8546.8
8546.9

8547.7
8547.8
8547.9
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 x-tended support

uvex�1 x-tended support · Polobotka S1 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpečnostní polobotky s�třídou 

ochrany S1
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí
• Podpora ve střední a patní části chodidla díky speciálně navrženému 

postrannímu rámu x-tended support k ochraně proti zraněním v 
 důsledku podvrtnutí a nárazu

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům s�perforací zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk 
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 x-tended support Polobotka S1 SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 8512.7 8512.8 8512.9 8511.7 8511.8 8511.9
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8512.7
8512.8
8512.9

8511.7
8511.8
8511.9
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 x-tended support

uvex�1 x-tended support · Polobotka S1 P SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpeč-

nostní polobotky s�třídou ochrany S1�P
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 

tomu vhodné pro alergiky na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 
• Přetažená špice z pěnového polyuretanu 

 pomáhá prodloužit životnost svršku
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-

stavení, k�dispozici také běžné tkaničky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�vynikající 
odolností proti uklouznutí

• Podpora ve střední a patní části chodidla díky 
speciálně navrženému postrannímu rámu 
x-tended support k ochraně proti zraněním v 
důsledku podvrtnutí a nárazu

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům s�per-
forací zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk 
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí 

dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 x-tended support Polobotky s�třídou ochrany S1 P SRC Polobotky s�třídou ochrany S1 P SRC
Obj.�číslo 8514.1 8514.2 8514.3 8519.1 8519.2 8519.3
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
8519.2
8519.3
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Bezpečnostní obuv
 uvex�1 x-tended support

 uvex�1 x-tended support · Sandál S1 P SRC · Polobotka S3 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní sandá-

ly s�třídou ochrany S1�P nebo bezpečnostní 
polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou ochrany 
S3

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

• Přetažená špice z pěnového polyuretanu 
 pomáhá prodloužit životnost svršku

• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandá-
ly)

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-
stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá příčná 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�vynikající 
odolností proti uklouznutí

• Podpora ve střední a patní části chodidla díky 
speciálně navrženému postrannímu rámu 
x-tended support k ochraně proti zraněním v 
důsledku podvrtnutí a nárazu

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům s�per-
forací (pouze sandály) zajišťujícím optimální 
klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí 

dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

 uvex�1 x-tended support Sandály s�třídou ochrany S1 P SRC Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S3 SRC
Obj.�číslo 8536.1 8536.2 8536.3 8516.1 8516.2 8516.3 8517.1 8517.2 8517.3
Šíře 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345: 2011 S1 P SRC EN ISO�20345: 2011 S3 SRC EN ISO�20345: 2011 S3 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

8536.1
8536.2
8536.3
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 ladies

Všechny ostatní modely řady uvex�1 jsou dostupné i�pro ženy (od velikosti 35).
Popis produktů na stranách�268 až�277.

uvex�1 ladies · Sandál S1 SRC · Polobotka S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní sandá-

ly s�třídou ochrany S1 a�bezpečnostní polo-
botky s�třídou ochrany S2

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandá-
ly)

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-
stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�vynikající 
odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí: 
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům s�per-
forací (pouze sandály) zajišťujícím optimální 
klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk (sandály) 
nebo límec a�jazyk proti vniknutí prachu (po-
lobotky)

Oblasti použití:
• Lehké práceuvex�1 ladies Sandály s�třídou ochrany S1 SRC Polobotka S2 SRC

Obj.�číslo 8560.7 8560.8 8562.7 8562.8
Šíře 10 11 10 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43

8560.7
8560.8

8562.7
8562.8
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 ladies

uvex�1 ladies · Perforovaná polobotka S1 SRC · 
Perforovaná šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpeč-

nostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou 
ochrany S1

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-
stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�vynikající 
odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům s�per-
forací zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 ladies Perforované polobotky s�třídou ochrany S1 SRC Perforovaná šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S1 SRC
Obj.�číslo 8561.7 8561.8 8563.7 8563.8
Šíře 10 11 10 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43

8561.7
8561.8

8563.7
8563.8
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Lepší výkon ve všech oblastech
Inovativní řada ochranné obuvi uvex�2 ve třídě ochrany 
S3 a�S1�P se nebojí výzvy: poskytuje optimální tlumení 
nárazů, ergonomický tvar, nízkou hmotnost a�vynikající 
klimatické vlastnosti, zajišťuje maximální výkon a�defi-
nuje nová měřítka ochranné obuvi.

Ergonomický lehký design
Pomáhá předcházet únavě
Systém tlumení nárazů 
pro profesionály
Uvolňuje napětí při každém kroku.
Spolehlivá stabilita 
S�maximální volností pohybu.

Pohodlné nošení bez otlaků 
Díky konstrukci svršku uvex monoskin.
Anatomicky navržený tvar�– 
dokonale sedí a�poskytuje maximální 
pohodlí.
Pohodlí s�regulací teploty 
Vysoce prodyšné díky systému uvex 
climazone.

Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2
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Ultralehká 
Řada uvex�2 patří ve svém oboru 
k�nejlehčí bezpečnostní obuvi s 
 třídou ochrany S3 a�S1 P pro ro-
bustní použití. 1

1  Pohodlná stélka
2  Polyuretanová 

mezipodešev
3   Polyuretanová nebo 

gumová podešev

Podešve uvex�2 PU/PU�– optimální 
přilnavost s�každým krokem
• Outdoorová podešev s�vynikající 

přilnavostí a�optimálním tlumením 
nárazů

• Části podešve z�TPU jsou odolné 
proti oděru, zajišťují bezpečný 
nášlap a�pomáhají předcházet 
úrazům

• Robustní, samočisticí podešev 
zajišťuje maximální přilnavost při 
náročných podmínkách použití, 
dokonce i�na nerovném či znečiš-
těném podkladu (značení SRC)

• Účinná ochrana kotníku zajišťuje 

bezpečnost při práci na žebřících
• Neobsahuje škodlivé látky naru-

šující funkci smáčedel
• Odolnost proti olejům a�benzínu 
• Splňuje požadavky ESD: svodový 

odpor <35�megaohmů
• Krátkodobá odolnost proti tep-

lotám až do +120�°C
• Jsou přípustné ortopedické úpra-

vy dle německého nařízení 
DGUV�112-191 a�rakouské normy 
ÖNORM Z�1259

O�100�% lepší než norma

Oblast paty absorbuje energii až 
40�joulů�– obuv uvex�2 tak snižuje zátěž 
těla. 

Ačkoliv má obuv mezipodešev odolnou 
proti propíchnutí, absorpce energie 
v�patní části je dvakrát vyšší, než vyžadu-
je norma EN ISO�20345. 

Vícevrstvý systém tlumení nárazů uvex�2 
a�pohodlná antistatická vložka s�doda-
tečnými prvky pro tlumení otřesů vpředu 
a�na patě: toto vše chrání pohybový sys-
tém na tvrdém či nerovném terénu.

1 Měřené údaje se vztahují k�perforované polobotce velikosti 42.

Winners at Work – uvex 2
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Bezpečnostní obuv
uvex�2

Vysoce flexibilní 
Vychutnejte si neomezenou volnost pohybu, zejména při klečení, díky 
flexibilní nekovové mezipodešvi odolné proti propíchnutí.
Systém rychloupínání uvex nevyžaduje zavazování a�umožňuje snadné 
přizpůsobení po celý den, a�tím udržuje nohy v�pohodlí 2.

Výborná stabilita
Přímo lisované přetažení špičky z�PU zajišťuje spolehlivou ochranu svrš-
ku a�pomáhá předcházet opotřebení při klečení. Viditelná, do podešve 
integrovaná konstrukce paty zajišťuje stabilitu a�poskytuje dodatečnou 
ochranu kotníku, aniž by narušila pohodlí.

Gumová podešev uvex VIBRAM®3�– Inspirováno horolezectvím
Gumová směs vyvinutá výhradně pro společnost uvex je optimalizována pro středně 
těžké práce na náročném podkladu, a�kromě základních charakteristik 
podešve uvex�2 PU/PU obsahuje další vlastnosti:

• Lehká jako polyuretanová podešev
• Podešev je krátkodobě tepelně 

odolná až do +300�°C (značení 
HRO)

•  Zvýšená odolnost proti proříznutí
•  Vyšší chemická odolnost ve srov-

nání s�polyuretanovou podešví
•  Vysoce flexibilní v�chladu

•  Tepelně izoluje (značení HI, 
zkoušeno při teplotě +150�°C)

•  Jsou přípustné ortopedické 
úpravy dle německého nařízení 
DGUV�112-191 a�rakouské normy 
ÖNORM Z�1259

2 Funkce závisí na modelu. Dle vlastní volby lze použít také standardní tkaničky (součástí dodávky).
3 gumová podešev VIBRAM® neobsahuje látky narušující funkci smáčedel.

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.P.A.
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Ochranná tkanina

Svršek

Podšívka

Membrána GORE-TEX®

uvex�2 GTX VIBRAM®

100% nepromokavost. 100% pohodlí.

Gumová podešev uvex VIBRAM®1�– inspiruje se horolezectvím  
• Stejně lehká jako PU
• Tepelná odolnost při krátkodobé expozici 

do +300�°C (symbol HRO)
• Zvýšená odolnost proti proříznutí
• Tepelně izoluje (značení HI, zkoušeno při 

teplotě +150 °C)
• Zvýšená flexibilita při nízkých teplotách

• Vyšší chemická odolnost ve srovnání 
s�polyuretanovou podešví

• Jsou přípustné ortopedické úpravy dle naří-
zení 112-191 Německého ústavu pro bezpeč-
nost a�ochranu zdraví při práci (DGUV) 
a�normou ÖNORM Z�1259.

Obuv se zvýšeným pohodlím GORE-TEX®2
• Trvale nepromokavá a�vysoce prodyšná
• Maximální rozptyl tepla 

Suché a�pohodlné při vysokých teplotách.

1 Gumová podešev VIBRAM® obsahuje látky poškozující laky. VIBRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates.

Spolehlivá ochrana pro více oblastí 
použití kombinovaná s�výjimečným 
pohodlím uživatele: vyrobeno 
s�použitím materiálu GORE-TEX®: 
sportovní obuv uvex�2 GTX VIBRAM® 
je nepromokavá a�vysoce prodyšná�– 
dokonce i�při vysokých teplotách 
v�letních měsících a�při úkolech 
vyžadujících vysokou fyzickou námahu.
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Bezpečnostní obuv
uvex�2 GTX VIBRAM®

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates. | VIBRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.P.A.

uvex�2 GTX VIBRAM® · Polobotka S3 WR HI HRO SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 WR HI HRO SRC
Obecné vlastnosti: 
• Lehké a�flexibilní nepromokavé bezpečnostní 

polobotky / kotníčková obuv s�třídou ochrany 
S3 WR

• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 
pro alergiky na chrom

• Přetažená špice z pěnového olyuretanu 
 pomáhá prodloužit životnost svršku

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-
stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (polo-
botka)

Ochranné vlastnosti:
• 100% nepromokavost díky podšívce GORE-

-TEX® (značení WR)
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ultralehká kombinace polyuretanové mezipo-
dešve, která optimálně tlumí nárazy, a�pode-
šve z�gumy VIBRAM® s�vynikajícími protisklu-
zovými vlastnostmi

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spod-
ku (testováno dle normy při teplotě +150�°C)

• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Prodyšné a�současně nepromokavé
• Podšívka GORE-TEX®: vynikající pohodlí uživa-

tele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 
materiálům zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu

• Zvýšená flexibilita gumové podešve VIBRAM® 
při nízkých teplotách 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dám-
ského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex�2 GTX Vibram® Polobotka S3 WR HI HRO SRC Šněrovací kotníčková obuv s�S3 WR HI HRO SRC
Obj.�číslo 6526.1 6526.2 6526.3 6527.1 6527.2 6527.3
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN�ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN�ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka Laminát GORE-TEX® Laminát GORE-TEX®

Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

6526.1
6526.2
6526.3

6527.1
6527.2
6527.3
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Bezpečnostní obuv
uvex�2 VIBRAM®

uvex�2 VIBRAM® · Sandál S1 P HRO SRC · Perforovaná polobotka S1 P HRO SRC
Obecné vlastnosti: 
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní sandály�/ per-

forované bezpečnostní polobotky s�třídou 
ochrany S1 P

• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 
pro alergiky na chrom

• Přetažená špice z pěnového polyuretanu 
 pomáhá prodloužit životnost svršku

• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandály) 
nebo pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 
nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky 
(polobotky)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ultralehká kombinace polyuretanové mezipo-
dešve, která optimálně tlumí nárazy, a�pode-
šve z�gumy VIBRAM® s�vynikajícími protisklu-
zovými vlastnostmi

• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným, perforovaným ma-
teriálům zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části

• Zvýšená flexibilita gumové podešve VIBRAM® 
při nízkých teplotách 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dám-
ského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex�2 VIBRAM® Sandál S1 P HRO SRC Perforovaná polobotka S1 P HRO SRC
Obj.�číslo 6520.1 6520.2 6520.3 6520.4 6521.1 6521.2 6521.3 6521.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN�ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC EN�ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

6520.1
6520.2
6520.3
6520.4

6521.1
6521.2
6521.3
6521.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2 VIBRAM®

uvex�2 VIBRAM® · Polobotka S3 HI HRO SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 HI HRO SRC
Obecné vlastnosti: 
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní polobotky / 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S3
• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 

pro alergiky na chrom
• Přetažená špice z pěnového polyuretanu 

 pomáhá prodloužit životnost svršku
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-

stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (polo-
botka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ultralehká kombinace polyuretanové mezipo-
dešve, která optimálně tlumí nárazy, a�pode-
šve z�gumy VIBRAM® s�vynikajícími protisklu-
zovými vlastnostmi

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci 
spodku (testováno dle normy při teplotě 
+150�°C)

• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:

• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-
tému kopytu a�prodyšným materiálům zajišťu-
jícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu

• Zvýšená flexibilita gumové podešve VIBRAM® 
při nízkých teplotách 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dám-
ského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex�2 VIBRAM® Polobotka S3 HI HRO SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 HI HRO SRC
Obj.�číslo 6528.1 6528.2 6528.3 6528.4 6529.1 6529.2 6529.3 6529.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN�ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN�ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.P.A.

6528.1
6528.2
6528.3
6528.4

6529.1
6529.2
6529.3
6529.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2 VIBRAM®

uvex�2 Polobotka S3 HI HRO SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 HI HRO SRC
Obj.�číslo 6522.1 6522.2 6522.3 6522.4 6523.1 6523.2 6523.3 6523.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN�ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN�ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Svršek voděodolná, hladká kůže voděodolná, hladká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�2 · Polobotka S3 HI HRO SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 HI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou 

ochrany S3
• Přetažená špice z�pěnového polyuretanu pomáhá prodloužit životnost 

svršku
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky (polobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ultralehká kombinace mezipodešve, která optimálně tlumí nárazy, 

a�podešve z�gumy VIBRAM® s�vynikajícími protiskluzovými vlastnostmi
• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spodku (testováno dle 

normy při teplotě +150�°C)
• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci spodku při krátkodobé 

expozici do +300�°C
• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku díky stabilizační opoře klenby
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších bez-

pečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�obzvláště měkké hovězí kůže zamezuje 

tvorbě otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

6522.1
6522.2
6522.3
6522.4

6523.1
6523.2
6523.3
6523.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2

uvex�2 · Polobotka S3 SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní polobotky�/ 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S3
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 
• Přetažená špice z�pěnového polyuretanu 

 pomáhá chránit svršek a�prodloužit jeho 
 životnost

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 
nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky 
(polobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá příčná 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�hrubým, sa-
močisticím vzorkem a�vynikající odolností 
proti uklouznutí

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům zajiš-
ťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�obzvláště měk-
ké hovězí kůže zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí 
dámského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex�2 Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S3 SRC
Obj.�číslo 6502.1 6502.2 6502.3 6502.4 6503.1 6503.2 6503.3 6503.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek voděodolná, hladká kůže voděodolná, hladká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2

uvex�2 Sandál S1 P SRC Perforovaná polobotka S1 P SRC
Obj.�číslo 6500.1 6500.2 6500.3 6500.4 6501.1 6501.2 6501.3 6501.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�2 · Polobotka S1 P SRC · Perforovaná polobotka S1 P SRC
Obecné vlastnosti: 
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní sandály�/ per-

forované bezpečnostní polobotky s�třídou 
ochrany S1 P

• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 
pro alergiky na chrom

• Přetažená špice z�pěnového polyuretanu 
 pomáhá prodloužit životnost svršku

• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandály) 
nebo pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 
nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky 
(polobotky)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�hrubým, 
 samočisticím vzorkem a�vynikající odolností 
proti uklouznutí

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová stélka odolná proti propíchnutí dle 
nejnovějších bezpečnostních norem, nenaru-
šuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným, perforovaným ma-
teriálům zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dám-
ského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

6500.1
6500.2
6500.3
6500.4

6501.1
6501.2
6501.3
6501.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2

uvex�2 Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obj.�číslo 6508.1 6508.2 6508.3 6508.4 6509.1 6509.2 6509.3 6509.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�2 · Polobotka S3 SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní polobotky�/ 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S3
• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 

pro alergiky na chrom
• Přetažená špice z�pěnového polyuretanu 

 pomáhá prodloužit životnost svršku
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-

stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�hrubým, 
 samočisticím vzorkem a�vynikající odolností 
proti uklouznutí

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům zajiš-
ťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mik-
roveluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknu-
tí prachu

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí 
dámského kopyta 

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4
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Měkký polstrovaný 
límec a�jazyk

Měkký, prodyšný textilní svršek

Individuálně nastavitelné rychlozapínání

Nekovová mezipodešev odolná 
proti propíchnutí

Přetažení špice z�TPU

Nekovová tužinka

Vysoce prodyšný
materiál podšívky

Klenba pro optimální stabilitu na žebříku

Podešev DUO PU a�vyjímatelná 
vložka pro optimální absorpci

uvex sportsline

Bezpečnost nepřipouští kompromisy

Bezpečnostní obuv by měla být funkční 
a�poskytovat správnou úroveň ochrany.
Chceme svým nohám zajistit pohodlí, 
ale styl je také důležitý. Nedělejte kom-
promisy jen proto, že jste v�práci. 

Řada uvex sportsline kombinuje 
všechny tyto vlastnosti s�lehkým, 
štíhlým a�flexibilním designem.

Ideální pro práci v�lehkém průmyslu 
a�logistice nebo pro řemeslníky. 
Ideální pro práci i�volný čas.

A step up in …
  Functionality,
     Comfort and
         Design
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Bezpečnostní obuv
uvex sportsline

uvex sportsline · Polobotka S1 P SRC
Obecné vlastnosti:
• Sportovní lehká bezpečnostní polobotka 

s�třídou ochrany S1 P
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 

tomu vhodné pro alergiky na chrom
• Přetažená špice pomáhá chránit svršek 

a�prodloužit jeho životnost
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 

 nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka
• Podešev vyrobená z�polyuretanu DUO se 

 samočisticím vzorkem a�dobrou odolností 
proti uklouznutí

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Dobré pohodlí uživatele s�prodyšnými materi-

ály zajišťujícími optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�textilního mate-

riálu zamezuje tvorbě otlaků
• Vyjímatelná pohodlná antistatická vložka se 

systémem odvodu vlhkosti 
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk 

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex sportsline polobotka S1 P SRC
Obj.�číslo 8470.3 8472.3 8473.3
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek textil
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 48 35 až 48 35 až 48

8470.3

8473.3

8472.3
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uvex business casual
Elegantní styl, výjimečná ochrana

Optimální regulace klimatu
Vysoce prodyšný kožený svršek 
a�textilní podšívka regulují teplotu 
chodidla a�udržují uvnitř obuvi op-
timální klima. Pohodlné klimatické 
vložky uvex odvádějí vlhkost 
a�přes noc dokonale uschnou.

Pohodlné nošení
Nové, anatomicky tvarované kopy-
to poskytuje zvýšenou stabilitu 
a�podporuje přirozený pohyb cho-
didla, aniž by omezil flexibilitu.

9510 
Poddajná, vysoce kvalitní kůže 
a�prvotřídní textilie utvářejí trvalý 
moderní vzhled s�vysokou úrovní 
pohodlí a�hygieny pro zdravé nohy.

9511 
Kombinace nejlepší měkké kůže, 
našitého semiše a�vysoce kvalitní 
funkční textilní podšívky vytváří 
lehkou obuv a�ryzí pohodlí.

Tlumení nárazů
Lehká podešev z�dvousložkového 
polyuretanu a�vyjímatelná pohodl-
ná vložka mají vynikající charakte-
ristiky tlumení nárazů, a�díky tomu 
pomáhají snížit únavu a�riziko po-
škození pohybového aparátu.

Ochrana při každém kroku
Ergonomicky vytvarovaná pode-
šev a�označení SRC poskytují vy-
nikající odolnost proti uklouznutí.

Polyuretanová podešev
• Ergonomicky navržený vzorek
• Extrémně flexibilní s�vynikajícím tlumením nárazů
• Velmi lehká díky jedinečnému systému PU podešve
• Dvouvrstvý systém s�podešví odolnou proti oděru a�proříznutí
• Znatelně lepší odolnost proti uklouznutí
• Samočisticí vzorek
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Nešpinivé
• Krátkodobá tepelná odolnost do přibližně +120�°C

Od klasické elegance až po sportovní neformálnost: z�řady uvex busi-
ness casual si vždy vyberete ochrannou obuv, která dokonale doplní váš 
oděv. Optimální celodenní ochrana, ať už v�kanceláři nebo ve výrobě.

9512 
Tato polobotka s�ozdobnou perfo-
rací v budapešťském stylu kombi-
nuje svršek z�měkké a�poddajné 
kůže a�vysoce kvalitní funkční tex-
tilie�– výsledkem je pohodlný 
a�elegantní styl a�zdravé nohy.
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Bezpečnostní obuv
uvex business casual

uvex business casual · Polobotka S1 SRC a�S1 P SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehká bezpečnostní obuv s�třídou ochrany S1 a�S1 P je ideální pro kan-

celářské prostředí: od klasické elegance až po sportovní či neformální 
styl

• Polobotka s�ozdobnou perforací v budapešťském stylu (9512.2 a�9512.8)
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné látky 

poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Robustní ocelová tužinka 
• Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí (modely s�třídou ochra-

ny S1 P�– 9510.2, 9511.2 a�9512.2)
• Lehká samočisticí podešev z�polyuretanu DUO poskytuje optimální 

odolnost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouz-
nutí 

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: textilní 

podšívka pohlcující vlhkost, prodyšný kožený svršek a�pohodlná klima-
tická vložka se systémem odvodu vlhkosti

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka s�dodatečným tlumením nára-
zů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex business casual Polobotka S1 P SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 9510.2 9510.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek kůže kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

uvex business casual Polobotka S1 P SRC
Obj.�číslo 9511.2
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek kůže, semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48

uvex business casual Polobotka S1 P SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 9512.2 9512.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek kůže kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion sport

Bezpečnostní obuv řady uvex motion 
sport kombinuje styl se sportovním 
 designem.

Řada uvex motion sport je navržena ve 
stylu pěší turistiky�– je lehká a�poskytuje 
výjimečnou regulaci teploty díky ultralehké 
polyuretanové podešvi a�vyjímatelné po-
hodlné stélce uvex 3D hydroflex® foam.

Reflexní prvky na svršku a�šněrování 
 zvyšují viditelnost uživatele.

uvex motion sport · Sandál S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Sportovní bezpečnostní sandály s�třídou ochrany S1 mají turistický 

vzhled a�jsou dostupné v�širším provedení
• Dokonale padnou díky dvěma nastavitelným páskům na suchý zip 

(6957.7 až 6957.9)
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální přizpůsobení 

(6954.7 až 6954.9)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Obzvláště nízká hmotnost a�vynikající tlumení nárazů�– optimální tlume-

ní nárazů v�patní a�přední části spolu s�pohodlnou klimatickou vložkou 
uvex�3D hydroflex® foam

• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 
klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat teplotu 
nohy pro optimální pohodlí uživatele�– ještě vyšší ventilace s�rozsáhlou 
perforací

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
 

uvex motion sport Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 6954.7 6954.8 6954.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion sport Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 6957.7 6957.8 6957.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

*  Šíře�10 a�12 jsou vybaveny pohodlnou klimatickou stélkou (popis na straně�322).

6954.7
6954.8
6954.9

6957.7
6957.8
6957.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion sport

uvex motion sport · Perforovaná polobotka S1 SRC · Polobotka S2 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Sportovní perforované bezpečnostní polobotky s�třídou ochrany S1 

a�polobotky a�kotníčková obuv s�třídou ochrany S2 mají sportovní 
vzhled a�jsou dostupné v�širším provedení

• Systém šněrování s�poutky a�reflexními pásky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Obzvláště nízká hmotnost s�vynikajícím tlumením nárazů�– optimální tlu-

mení nárazů v�patní a�přední části se vložkou uvex�3D hydroflex® foam
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 

klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat tep-
lotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Zvýšená prodyšnost s�rozsáhlou perforací (6958.7 až 6958.9)
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk (perforované polobotky) nebo límec 

a�jazyk proti vniknutí prachu (modely s�třídou ochrany S2)

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion sport Perforovaná polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6958.7 6958.8 6958.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion sport Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 6955.7 6955.8 6955.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion sport Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obj.�číslo 6956.7 6956.8 6956.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

*  Šíře�10 a�12 jsou vybaveny pohodlnou klimatickou stélkou (popis na straně�322).

6958.7
6958.8
6958.9

6955.7
6955.8
6955.9

6956.7
6956.8
6956.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style · Sandál S1�P�SRC�/ S1�SRC · Šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečností sandály s�třídou ochrany 

S1 P a�S1 a�perforovaná bezpečností kotníč-
ková obuv s�třídou ochrany S1 ve sportovním 
designu

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

• Dokonale padnou díky dvěma nastavitelným 
páskům na suchý zip (sandály)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 

poskytuje optimální odolnost proti oděru, tlu-
mení nárazů a�vynikající odolnost proti uk-
louznutí 

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka 
a�patní stabilizátor uvex anti-twist předchází 
podvrtnutí kotníku

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi (pouze sandály 
s�třídou ochrany S1 P)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ide-

ální klima nohou: vysoce prodyšná podšívka 
a�perforovaný svršek spolu s�pohodlnou kli-
matickou vložkou se systémem odvodu vlh-
kosti 

• Pohodlná, měkká a�převážně bezešvá kon-
strukce bez tlakových bodů�– s�měkkým pol-
strovaným límcem a�jazykem

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style Sandál S1 P SRC Sandál S1 SRC Šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obj.�číslo 6975.2 6975.8 6967.8
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek high-tech mikrovelur high-tech mikrovelur high-tech mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 48 36 až 48

6975.2
6975.8

6967.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style · 
Polobotka S1�SRC�/ S1�P�SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní polobotky ve sportovním designu s�třídou ochrany 

S1 P a�S1
• Vyrobené z�textilních materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky na 

chrom (nejsou ohnivzdorné)
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka, přetažení špice uvex 

 topshield a�patní stabilizátor uvex anti-twist pomáhají předcházet podvrt-
nutí kotníku

• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších 
bezpečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi (pouze polobotky 
s�třídou ochrany S1 P)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: vysoce 

prodyšné materiály podšívky a�svršku a�pohodlné klimatické vložky 
se systémem odvodu vlhkosti 

• Pohodlný a�měkký pocit bez tlakových bodů�– s�měkkým polstrovaným 
límcem a�jazykem a�převážně bezešvou konstrukcí 

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení ná-
razů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style · 
Polobotka S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké perforované bezpečnostní polobotky ve sportovním designu 

s�třídou ochrany S1 a�perforované kancelářské polobotky bez tužinky 
s�třídou ochrany O1

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 
na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-
ky poškozující laky 

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální přizpůsobení

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD s�objemovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka (kromě modelu 6997.8) 

a�patní stabilizátor uvex anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: vysoce 

prodyšná podšívka a�perforovaný svršek spolu s�pohodlnou klimatic-
kou stélkou se systémem odvodu vlhkosti 

• Pohodlná, měkká a�převážně bezešvá konstrukce bez tlakových bodů�– 
s�měkkým polstrovaným límcem a�jazykem

• Antistatická stélka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nára-
zů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style Polobotka S1 P SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6999.2 6999.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek textil textil
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 48 36 až 48

uvex motion style Perforovaná polobotka Perforovaná polobotka
S1 SRC S1 SRC

Obj.�číslo 6989.8 6998.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek high-tech mikrovelur high-tech mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50

6998.8

6989.8

6999.2
6999.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style · Polobotka S2 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní polobotky/kotníčková obuv 

ve sportovním designu s�třídou ochrany S2
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 

tomu vhodné pro alergiky na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální při-

způsobení (pouze polobotky)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 

poskytuje optimální odolnost proti oděru, 
tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti 
uklouznutí 

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka 
a�patní stabilizátor uvex anti-twist pomáhají 
předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální 

klima nohou: vysoce prodyšná podšívka a�per-
forovaný svršek spolu s�pohodlnou klimatickou 
stélkou se systémem odvodu vlhkosti 

• Materiál high-tech mikrovelur
• Pohodlná, měkká a�bezešvá konstrukce bez 

tlakových bodů�– s�měkkým polstrovaným lím-
cem a�jazykem

• Antistatická stélka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style Polobotka S2 SRC Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obj.�číslo 6978.8 6979.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek high-tech mikrovelur high-tech mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50

6978.8

6979.8



301

Bezpečnostní obuv
uvex motion black

uvex motion black · Polobotka S1 P SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S1 P SRC
Obecné vlastnosti:
• Moderní bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou ochrany S1 

navržené ve sportovním stylu
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist předchází podvrtnutí kotníku
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších bez-

pečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Velmi nízká hmotnost a�vynikající tlumení nárazů�– optimální tlumení ná-

razů v�patní a�přední části se vložkou uvex�3D hydroflex® foam
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 

klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat tep-
lotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion black · 
Polobotka S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní polobotky s�třídou ochrany S2 
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky  

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Velmi lehká obuv s�vynikajícím tlumením nárazů�– poskytuje optimální 

tlumení nárazů v�patní a�přední části s vložkou uvex�3D hydroflex® foam
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 

klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat tep-
lotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion black Polobotka Šněrovací kotníčková obuv
S1 P SRC S1 P SRC

Obj.�číslo 6968.2 6969.2
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek semiš s�textilními vložkami semiš s�textilními vložkami
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 48 36 až 48

uvex motion black Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 6977.8
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 48

6968.2

6969.2

6977.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion classic�2.0

uvex motion classic�2.0 · Sandál S1 SRC · Perforovaná polobotka S1 SRC

Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní sandály s�třídou 

ochrany S1 a�perforované bezpečnostní polo-
botky s�třídou ochrany S1

• Tradiční kovová spona pro individuální přizpů-
sobení (sandály)

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 

poskytuje optimální odolnost proti oděru, 
tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti 
uklouznutí 

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka 
a�patní stabilizátor uvex anti-twist pomáhají 
předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Obzvláště lehká obuv s�vynikajícím tlumením 

nárazů�– optimální tlumení nárazů v�patní 
a�přední části s vložkou uvex�3D hydroflex® 
foam

• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek 
a�vyjímatelná pohodlná klimatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat 
teplotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Zvýšená prodyšnost s�rozsáhlou perforací 
(6958.7 až 6958.9)

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk (perforované 
polobotky) nebo límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu (modely s�třídou ochrany S2)

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion classic�2.0  Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 6913.7 6913.8 6913.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek měkká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion classic�2.0  Perforovaná polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6919.7 6919.8 6919.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek měkká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

6913.7
6913.8
6913.9

6919.7
6919.8
6919.9



303

Bezpečnostní obuv
uvex motion classic�2.0

uvex motion classic�2.0 · Polobotka S2�SRC�/ S3�SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S2�SRC�/ S3�SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní polobotky/kotníčková 

obuv s�třídou ochrany S2 a�S3 
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 
 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 

poskytuje optimální odolnost proti oděru, 
tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti 
uklouznutí 

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-
podešev odolná proti propíchnutí (modely 
s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní 
stabilizátor uvex anti-twist pomáhá předchá-
zet podvrtnutí kotníku

• Ochrana svršku nad tužinkou díky přetažení 
špice měkká kůže uvex topshield (u�modelů 
S3)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Velmi lehká obuv a�vynikající tlumení nárazů�– 

optimální tlumení nárazů v�patní a�přední části 
se stélkou uvex�3D hydroflex® foam

• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek 
a�vyjímatelná pohodlná klimatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat 
teplotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion classic�2.0 Polobotka S3 SRC Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 6914.1 6914.2 6914.3 6914.7 6914.8 6914.9
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek měkká kůže měkká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion classic�2.0 Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S2 SRC
Obj.�číslo 6917.1 6917.2 6917.3 6917.7 6917.8 6917.9
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek měkká kůže měkká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50

6914.1
6914.2
6914.3

6914.7
6914.8
6914.9

6917.1
6917.2
6917.3

6917.7
6917.8
6917.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion light

uvex motion light · podešev 
• Ergonomicky navržený vzorek
• Extrémně flexibilní
• Unikátní systém polyuretanové podešve pro ultralehkou obuv
• Vynikající tlumení nárazů
• Dvouvrstvý systém s�podešví odolnou proti oděru a�proříznutí
• Znatelně lepší odolnost proti uklouznutí
• Samočisticí vzorek
• Antistatické
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Nešpinivé
• Standardně splňuje požadavky ESD (svodový odpor 

<35�megaohmů)
• Odolává krátkému vystavení teplu cca 120�°C
• Neobsahuje inhibitory poškozující lak jako silikon, ftaláty atd.

uvex motion light · Sandál S1 SRC · 
Perforovaná polobotka S1 SRC · 
Polobotka S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní sandály a�polobotky s�třídou ochrany S1
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné 

látky poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Široký sportovní tvar pro optimální pohodlí uživatele
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 

klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat tep-
lotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion light Sandál S1 SRC Perforovaná polobotka Polobotka S1 SRC
S1 SRC

Obj.�číslo 6980.8 6981.8 6982.8
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345: 2011 EN ISO�20345: 2011 EN ISO�20345: 2011

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Svršek nubuk nubuk nubuk
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48 38 až 48

6980.8

6981.8

6982.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion light

uvex motion light · Polobotka S2 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou ochra-

ny S2
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné 

látky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor 

uvex anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Široký sportovní tvar pro optimální pohodlí uživatele
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodl-

ná klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržo-
vat teplotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion light · Polobotka 
S3�SRC / S2�SRC · Šněrovací kotníčková 
obuv S3�SRC / S2�SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou ochrany S2 a�S3
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné látky 

poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odolnost 

proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti propích-

nutí (modely s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 
anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Široký sportovní tvar pro optimální pohodlí uživatele
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná kli-

matická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat teplotu 
nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion light Polobotka S2 SRC Šněrovací kotníčková obuv
S2 SRC

Obj.�číslo 6983.8 6984.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek nubuk nubuk
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

uvex motion light Polobotka Polobotka Šněrovací kotníčková obuv Šněrovací kotníčková obuv
S3 SRC S2 SRC S3 SRC S2 SRC

Obj.�číslo 6985.2 6985.8 6986.2 6986.8
Šíře 11 11 11 11
Norma EN ISO�20345: EN ISO�20345: EN ISO�20345: EN ISO�20345:

2011 S3 SRC 2011 S2 SRC 2011 S3 SRC 2011 S2 SRC
Svršek kůže kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48 38 až 48 38 až 48

6983.8

6984.8

6985.2
6985.8

6986.2
6986.8
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Sandál Sling s 
 patním páskem SB A E FO SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní sandály s�patním páskem s�třídou ochrany SB
• Svršek vyrobený z�mikrovlákna odolného proti postřiku se snadno čistí, 

přední část je zcela uzavřená a�chrání proti vniknutí vlhkosti
• Minimální počet švů pro snížení kontaminace
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Lehká obuv a�vynikající tlumení nárazů�– optimální tlumení nárazů v�pat-

ní a�přední části se stélkou uvex�3D hydroflex® foam
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální teplotu nohou: ob-

zvláště prodyšná podšívka a�svršek a�pohodlná klimatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti

• Měkký polstrovaný konec svršku

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex xenova® hygiene · Polobotka S1 SRC

Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní sandály bez obsahu kovu s�třídou ochrany S1
• Svršek vyrobený z�mikrovlákna odolného proti postřiku se snadno čistí, 

přední část je zcela uzavřená a�chrání proti vniknutí vlhkosti
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Plastové rychloupínání s�páskem na suchý zip pro individuální přizpů-

sobení

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Lehká obuv a�vynikající tlumení nárazů�– optimální tlumení nárazů v�pat-

ní a�přední části s vložkou uvex�3D hydroflex® foam
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální teplo nohou: obzvláště 

prodyšná podšívka a�svršek a�pohodlná klimatická vložka se systémem 
odvodu vlhkosti

• Boční otvory zvyšují prodyšnost obuvi
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce 

uvex xenova® hygiene Sandál s�patním páskem SB A E FO SRC
Obj.�číslo 6960.8
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 SB A E FO SRC
Svršek mikrovlákno
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50

uvex xenova® hygiene Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6927.8
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovlákno
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50

6960.86927.8
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Polobotka S2 SRC

Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní polobotky a�nazouvací po-

lobotky bez obsahu kovu s�třídou ochrany S2
• Svršek vyrobený z�mikrovlákna odolného pro-

ti postřiku se snadno čistí
• Minimální počet švů pro snížení kontaminace
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 

tomu vhodné pro alergiky na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 
poskytuje optimální odolnost proti oděru, tlu-
mení nárazů a�vynikající odolnost proti uk-
louznutí 

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Nízká hmotnost a�vynikající tlumení nárazů�– 

optimální tlumení nárazů v�patní a�přední části 
spolu se stélkou uvex�3D hydroflex® foam

• Systém uvex climazone neustále udržuje ide-
ální teplo nohou: vysoce prodyšná podšívka 
a�svršek a�pohodlná klimatická vložka se sys-
témem odvodu vlhkosti

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu (polobotky)

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex xenova® hygiene Polobotka S2 SRC Polobotka S2 SRC Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 6962.8 6964.8 6965.8
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovlákno mikrovlákno mikrovlákno
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

6965.8

6962.8

6964.8
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uvex xenova® atc
Nová dimenze v�ochraně nohou 

3D vložka s�tlumením nárazů v�patní/
přední části chodidla a�systémem odvo-
du vlhkosti

Systém šněrování 3D (pružné 
tkaničky nebo tkaničky safelock)

100% nekovová bezpečnostní 
tužinka nové generace uvex 
 xenova® 

Nekovová stélka dle nejnovějších bez-
pečnostních norem.

Patní stabilizátor uvex anti-twist význam-
ně zvyšuje stabilitu a�nabízí zvýšenou 
ochranu proti podvrtnutí kotníku. 

Podšívka ze síťoviny 3D zvyšuje prodyš-
nost (modely 9500.2 a�9501.8), podšívka 
GORE-TEX® (modely 9502.2 a�9503.2)

uvex xenova® atc podešev 
Třísložkový systém podešve obsahuje gumovou podešev, ultralehkou 
mezipodešev z�materiálu EVA odolnou proti olejům a�benzínu a�samo-
statnou stabilizační část. 
• Odolná vůči většině chemikálií 
• Vysoce odolná proti otěru
• Ergonomický design vzorku
• Extrémně flexibilní 
• Výjimečné tlumení nárazů přispívá ke snížení únavy
• Vynikající odolnost proti uklouznutí
• Samočisticí vzorek
• Antistatické
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Nešpinivé



309

Bezpečnostní obuv
uvex xenova® atc

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates.

uvex xenova® atc · Polobotka S3 WR SRC · Polobotka S3 SRC · Polobotka S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Mimořádně sportovní multifunkční bezpeč-

nostní polobotka s�třídou ochrany S2, S3 a�S3 
WR (model 9502.2 a�9503.2) 

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální při-
způsobení

Ochranné vlastnosti:
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka nové 

generace uvex xenova®

• Patní stabilizátor uvex anti-twist pro zvýšenou 
stabilitu a�ochranu proti podvrtnutí kotníku

• Prodyšná a�100% nepromokavá podšívka 
GORE-TEX® (pouze modely 9502.2 a�9503.2)

• Přetažení špice z�TPU uvex topshield posky-
tuje dodatečnou ochranu prstů 

• Třísložkový systém podešve obsahuje gumo-
vou podešev, ultralehkou mezipodešev z�mate-
riálu EVA odolnou proti olejům a�benzínu a�sa-
mostatnou stabilizační část v�oblasti klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi (kromě modelu 
9501.8) 

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální při-

způsobení, součástí balení jsou také tkaničky 
uvex safelock

• Prodyšný voděodolný svršek z�high-tech mik-
roveluru

• Pohodlná vyjímatelná 3D vložka se systémem 
odvodu vlhkosti, která neustále udržuje ideál-
ní klima nohou a�poskytuje optimální tlumení 
nárazů v�oblasti paty a�přední části

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex xenova® atc Polobotka S3 WR SRC Polobotka S3 WR SRC Polobotka S3 SRC Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 9502.2 9503.2 9500.2 9501.8
Šíře 11 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 WR SRC EN ISO�20345:2011 S3 WR SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur mikrovelur mikrovelur
Podšívka Laminát GORE-TEX® Laminát GORE-TEX® podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 50 35 až 50 35 až 50 35 až 50

9502.2
9500.2

9503.2
9501.8
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uvex quatro GTX
Extrémně robustní. 
Dokonce i�ve vlhkém prostředí.

1 | GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates.

Nohy zůstávají suché i�za 
 extrémních podmínek: 
obuv uvex quatro GTX spoleh-
livě brání pronikání vody po-
mocí membrány GORE-TEX® 
a�současně zajišťuje vynikající 
klima nohou díky vysoké úrovni 
prodyšnosti�– ideální kombina-
ce ochrany a�pohodlí uživatele.

Obuv se zvýšeným pohodlím 
GORE-TEX®1
• Trvale nepromokavá a�vysoce prodyšná
• Maximální rozptyl tepla 

Suchý a komfortní i při 
vysokých teplotách

uvex quatro GTX podešev 
• Dvousložková podešev z�polyu-

retanu/gumy pro venkovní použití
• Vynikající komfort při nošení díky 

ultra měkké mezipodešvi tlumící 
nárazy a�protiskluzové gumové 
podešvi

• Extrémní odolnost proti proříznutí 

• Tepelná odolnost podešve při 
krátkodobé expozice do 300�°C

• Vhodné pro všeobecné použití 
na téměř jakémkoli povrchu a�ve 
velmi širokém rozmezí teplot od 
–20�°C až po krátkodobou expo-
zici do +300�°C

• Odolná vůči většině chemikálií
• Vynikající odolnost proti uklouz-

nutí i�na vlhkém či�olejnatém po-
vrchu

• Antistatická
• HI, CI, HRO, SRC

Ochranná tkanina

Svršek

Podšívka

Membrána 
GORE-TEX®



311

Bezpečnostní obuv
uvex quatro GTX

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates.

uvex quatro GTX · Polobotka S3 WR CI HI HRO SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 WR CI HI HRO SRC 
Obecné vlastnosti:
• Robustní, moderní nepromokavé polobotky�/ 

šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany 
S3 WR s�extra širokým tvarem

• Praktický systém šněrování odolný vůči ne-
čistotám

Ochranné vlastnosti:
• Svršek z�vysoce odolné, vodovzdorné kůže, 

pěnové přetažení špice pomáhá chránit svr-
šek

• 100% nepromokavost díky podšívce 
 GORE-TEX® (značení WR)

• Dvousložková podešev obsahuje polyureta-
novou mezipodešev tlumící nárazy a�odolnou 
protiskluzovou gumovou podešev

• Podešev je do značné míry odolná vůči 
 chemikáliím, vysoce odolná proti proříznutí 
a�nabízí optimální ochranu proti teplu a�chladu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-
podešev odolná proti propíchnutí, ocelová 
tužinka a�patní stabilizátor předchází podvrt-
nutí kotníku

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci 
spodku (testováno dle normy při teplotě 
+150�°C)

• Značení CI pro konstrukci obuvi izolující proti 
chladu

• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje klima 

nohou: prodyšná textilní podšívka GORE-TEX® 
a�pohodlná klimatická vložka se systémem 
odvodu vlhkosti 

• Prodyšné a�současné nepromokavé díky pod-
šívce GORE-TEX®

• Měkký, polstrovaný límec (kotníčková obuv), 
měkký, polstrovaný límec (polobotky) a�polst-
rovaný jazyk proti vniknutí prachu

• Vyjímatelná antistatická vložka pro optimální 
oporu nohy

Oblasti použití:
• Použití v�průmyslu

uvex quatro GTX Polobotka S3 WR CI HI HRO SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 WR CI HI HRO SRC
Obj.�číslo 8404.2 8405.2
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO�20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Svršek robustní voděodolná kůže Nappa robustní voděodolná kůže Nappa
Podšívka Laminát GORE-TEX® Laminát GORE-TEX®

Velikosti 38 až 48 38 až 48

8404.2

8404.2
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro pro

  Společnost uvex doporučuje obuv 
s�ocelovou mezipodešví pro nároč-
né práce v�oblastech, jako je sta-
vební průmysl a�související odvětví.

uvex quatro pro · Polobotka S3 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní moderní polobotky a�šněrovací kot-

níčková obuv s�extra širokým tvarem
• Praktický systém šněrování odolný vůči ne-

čistotám

Ochranné vlastnosti:
• Svršek z�vysoce odolné, hydrofobní kůže, 

 pěnové přetažení špice pomáhá chránit 
 svršek

• Outdoor konstrukce podešve zajišťuje vyso-
kou stabilitu s�patní výztuhou, oporou v�oblas-
ti klenby a�hrubým protiskluzovým samočisti-
cím vzorkem

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-
podešev odolná proti propíchnutí (modely 
s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní 
stabilizátor uvex anti-twist předchází podvrt-
nutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ide-

ální klima nohou: prodyšná textilní podšívka 
a�pohodlná klimatická vložka se systémem 
odvodu vlhkosti 

• Měkký, polstrovaný límec (polobotka), měkký, 
polstrovaný límec (kotníčková obuv) a�polst-
rovaný jazyk proti vniknutí prachu

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Těžké práce

uvex quatro pro Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obj.�číslo 8400.2 8401.2
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek Svršek z�robustní voděodolné kůže Svršek z�robustní voděodolné kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 50 38 až 50

uvex quatro pro · podešev 

• Outdoorová podešev z�dvousložkového poly-
uretanu

• Extrémní pohodlí při nošení díky obzvláště 
měkké vložce a�stabilní polyuretanové podešvi

• Vysoce účinné protiskluzové vlastnosti díky 
speciálnímu vzorku

• Opora v�oblasti klenby při šplhání
• Integrované přetažení špice z polyuretanu 

a�polyuretanová patní tužinka pro ochranu ko-
ženého svršku

• Boční stabilizátory brání podvrtnutí kotníku
• Podešev je odolná proti teplu do +120�°C
• Antistatické
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Bez obsahu silikonu
• Samočisticí vzorek

podešev uvex quatro pro

8400.2

8401.2
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro pro

 Společnost uvex doporučuje obuv s�ocelovou mezipodešví pro náročné práce v�oblastech, jako je stavební průmysl a�související odvětví.

uvex quatro pro · Šněrovací kotníčková zimní poloholeňová obuv S3 CI SRC · 
Zimní holeňová obuv se zipem S3�CI�SRC�/ S2�CI�SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní, moderní šněrovací zimní polohole-

ňová obuv a�holeňová obuv se zipem s�třídou 
ochrany S2�/ S3 CI s�extra širokým tvarem

• Praktický systém šněrování odolný vůči ne-
čistotám (8402.2)

Ochranné vlastnosti:
• Svršek z�vysoce odolné, vodovzdorné kůže, 

pěnové přetažení špice pomáhá chránit 
 svršek

• Outdoorová konstrukce podešve zajišťuje 
 vysokou stabilitu s�patní výztuhou, oporou 
v�oblasti klenby a�hrubým protiskluzovým 
 samočisticím vzorkem

• Spolehlivá ochrana lidí a�materiálu: ocelová 
mezipodešev odolná proti propíchnutí (mode-
ly s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�pat-
ní stabilizátor uvex anti-twist pomáhá před-
cházet podvrtnutí kotníku

• Konstrukce obuvi izolující proti chladu (znače-
ní CI dle normy EN ISO�20345)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ide-

ální klima nohou: prodyšná textilní podšívka 
a�pohodlná klimatická stélka se systémem 
odvodu vlhkosti 

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu (model 8402.2)

• Snadné obouvání a�zouvání díky zipu na vnitř-
ní straně (modely 8403.2, 8403.9)

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Těžké práce

uvex quatro pro Šněrovací zimní poloholeňová obuv S3 CI SRC Zimní holeňová obuv se zipem S3 CI SRC Zimní holeňová obuv se zipem S2 CI SRC
Obj.�číslo 8402.2 8403.2 8403.9
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 CI SRC EN ISO�20345:2011 S3 CI SRC EN ISO�20345:2011 S2 CI SRC
Svršek Svršek z�robustní voděodolné kůže Svršek z�robustní voděodolné kůže Svršek z�robustní voděodolné kůže
Podšívka fleecová podšívka fleecová podšívka fleecová podšívka
Velikosti 38 až 50 38 až 50 38 až 50

8402.2

8403.2 8403.9



314

Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin · Polobotka S3 CI HI HRO SRC�/ S2 CI HI HRO SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 CI HI HRO SRC�/ S2 CI HI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní polobotky a�šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany 

S2�CI�HI HRO a�S3 CI HI HRO s�gumovou podešví a�extra širokým 
tvarem

• Univerzální tradiční systém šněrování

Ochranné vlastnosti:
• Velmi robustní svršek z�voděodolné kůže 
• Dvousložková podešev složená z�polyuretanové mezipodešve 

a�gumové podešve�– podešev má tvar skořepiny, která obklopuje 
a�chrání polyuretanové jádro proti vnějším vlivům

• Podešev je vysoce odolná proti chemikáliím a�proříznutí a�zároveň 
poskytuje optimální ochranu proti chladu a�teplu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti 
propíchnutí (modely s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní 
stabilizátor uvex anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

• Značení CI pro konstrukci spodku izolující proti chladu (testováno dle 
normy při teplotě –17�°C)

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spodku (testováno dle 
normy při teplotě +150�°C)

• Symbol HRO pro tepelně odolnou konstrukci spodku při krátkodobé 
expozici do +300�°C

• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v�oblasti 
paty a�přední části chodidla

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: prodyšná 

textilní podšívka a�pohodlná klimatická stélka se systémem odvodu 
vlhkosti 

• Měkký, polstrovaný límec (kotníčková obuv), měkký, polstrovaný límec 
(polobotky) a�polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení 
 nárazů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Těžké práce

uvex origin Polobotka S3 CI HI HRO SRC Polobotka S2 CI HI HRO SRC
Obj.�číslo 8450.2 8450.9
Šíře 11 11
Norma EN�ISO 20345:2011 EN�ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Svršek kůže Nappa kůže Nappa
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

uvex origin Šněrovací kotníčková obuv Šněrovací kotníčková obuv
S3 WR HI HRO SRC S2 WR HI HRO SRC

Obj.�číslo 8451.2 8451.9
Šíře 11 11
Norma EN�ISO 20345:2011 EN�ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Svršek kůže Nappa kůže Nappa
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

8450.2 8450.9 8451.2 8451.9
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Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin · podešev

• Dvousložková podešev složená z�mezipode-
šve z�materiálu uvex softcell pro vynikající tlu-
mení nárazů a�komfort při nošení a�podešve 
uvex ultragrip vyrobené z�nově vyvinuté gu-
mové směsi 

• Podešev uvex ultragrip má tvar skořepiny, 
která téměř obklopuje mezipodešev softcell 
a�poskytuje optimální ochranu proti vnějšímu 
teplu, chladu a�chemikáliím 

• Podešev je odolná proti teplu do +300�°C
• Vhodná pro všeobecné použití na téměř ja-

kémkoli povrchu ve velmi širokém rozmezí 
teplot od –20 až po +300�°C 

• Odolná vůči většině chemikálií
• Velmi dobrá odolnost proti uklouznutí i�na vlh-

kém či�olejnatém povrchu 
• Bez obsahu silikonu
• Extrémní odolnost proti proříznutí
• Velmi nízký oděr
• Antistatické
• Samočisticí vzorek

uvex origin · 
Zimní šněrovací kotníčková obuv S3 HI CI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní zimní obuv s�třídou ochrany S3 CI 

HI HRO s�gumovou podešví a�kombinovaným 
systémem zapínání se šněrováním a�zipem

Ochranné vlastnosti:
• Velmi robustní svršek z�voděodolné kůže 
• Dvousložková podešev složená z�polyuretano-

vé mezipodešve a�gumové podešve�– podešev 
má tvar skořepiny, která obklopuje a�chrání po-
lyuretanové jádro proti vnějším vlivům

• Podešev je vysoce odolná proti chemikáliím 
a�proříznutí a�zároveň poskytuje optimální 
ochranu proti chladu a�teplu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-
podešev odolná proti propíchnutí, ocelová 
tužinka a�patní stabilizátor uvex anti-twist 
předchází podvrtnutí kotníku

• Ochrana svršku na tužince díky přetažené 
špici uvex topshield 

• Značení CI pro konstrukci spodku izolující proti 
chladu (testováno dle normy při teplotě –17�°C)

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spod-
ku (testováno dle normy při teplotě +150�°C)

• Symbol HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Ideální klima nohou díky systému uvex clima-

zone: prodyšná textilní podšívka z�materiálu 
uvex PTR pro vyváženou teplotu a�pohodlná 
klimatická vložka se systémem odvodu 
 vlhkosti 

• Kombinace tradičního šněrování s�vnitřním zi-
pem zajišťuje snadné nazouvání a�zouvání obuvi

• Měkký polstrovaný límec a�polstrovaný jazyk 
proti vniknutí prachu

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití: 
• Těžké práce

uvex origin Zimní šněrovací kotníčková obuv
S3 CI HI HRO SRC

Obj.�číslo 8454.2
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Svršek kůže Nappa
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48

8454.2
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Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin ·
Kotníčková obuv S2 CI HI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní kotníčková obuv s�třídou ochrany S2�CI�HI HRO s�gumovou 

podešví a�extra širokým tvarem

Ochranné vlastnosti:
• Velmi robustní svršek z�voděodolné kůže 
• Dvousložková podešev složená z�polyuretanové mezipodešve a�gumo-

vé podešve�– podešev má tvar skořepiny, která obklopuje a�chrání po-
lyuretanové jádro proti vnějším vlivům

• Podešev je vysoce odolná proti chemikáliím a�proříznutí a�zároveň po-
skytuje optimální ochranu proti chladu a�teplu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 
anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

• Ochrana svršku na tužince díky krytu špičky uvex topshield 
• Značení CI pro konstrukci spodku izolující proti chladu (testováno dle 

normy při teplotě –17�°C)
• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spodku (testováno dle nor-

my při teplotě +150�°C)
• Symbol HRO pro tepelně odolnou konstrukci spodku při krátkodobé 

expozici do +300�°C

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: prodyšná 

textilní podšívka a�pohodlná klimatická vložka se systémem odvodu 
vlhkosti 

• Tradiční šněrování překryté kůží na ochranu proti poškození odletující-
mi jiskrami

• Měkký polstrovaný límec
• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení ná-

razů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití: 
• Těžké práce

uvex origin · Kotníčková obuv S2 CI HI HRO 
SRC · Poloholeňová obuv S2 CI HI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní obuv s�třídou ochrany S2�CI�HI HRO s�gumovou podešví, 

rychlozapínáním a�extra širokým tvarem
• Tepelně odolné švy pro delší životnost

Ochranné vlastnosti:
• Velmi robustní svršek z�voděodolné kůže 
• Dvousložková podešev složená z�polyuretanové mezipodešve a�gumo-

vé podešve�– podešev má tvar skořepiny, která obklopuje a�chrání po-
lyuretanové jádro proti vnějším vlivům

• Podešev je vysoce odolná proti chemikáliím a�proříznutí a�zároveň po-
skytuje optimální ochranu proti chladu a�teplu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 
anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

• Rychlozapínání znamená, že obuv lze v�nebezpečných situacích rychle 
nazout i�vyzout

• Značení CI pro konstrukci spodku izolující proti chladu (testováno dle 
normy při teplotě –17�°C)

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spodku (testováno dle nor-
my při teplotě +150�°C)

• Symbol HRO pro tepelně odolnou konstrukci spodku při krátkodobé 
expozici do +300�°C

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: prodyšná 

textilní podšívka a�pohodlná klimatická vložka se systémem odvodu 
vlhkosti 

• Měkký polstrovaný límec
• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení ná-

razů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Těžké práce

uvex origin Kotníčková obuv S2 CI HI HRO SRC
Obj.�číslo 8463.9
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Svršek robustní voděodolná kůže
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48

uvex origin Kotníčková obuv S2 CI HI HRO SRC Poloholeňová obuv S2 CI HI HRO SRC
Obj.�číslo 8464.9 8465.0
Šíře 11 11
Norma EN�ISO 20345:2011 EN�ISO 20345:2011

S2 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Svršek voděodolná, voděodolná, 

robustní kůže robustní kůže
Podšívka kožená podšívka kožená podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

8463.9

8464.9

8465.0
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Bezpečnostní obuv
uvex office

uvex office · podešev 
z�nitrilkaučuku
• Extrémní pohodlí nohou
• Protiskluzová
• Odolnost proti otěru
• Vysoce odolná proti proříznutí
• Podešev je tepelně odolná při 

krátkodobé expozici teplotám do 
+300�°C

• Antistatická
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Vysoce odolná proti kyselinám 

a�zásadám

uvex office · podešev 
z�polyuretanu
• Extrémní pohodlí nohou
• Protiskluzová
• Odolnost proti otěru
• Vysoce odolná proti proříznutí
• Podešev je tepelně odolná při 

krátkodobé expozici teplotám do 
+120�°C

• Antistatická
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• S�ocelovou mezipodešví

uvex office · Polobotka S1 SRA
Obecné vlastnosti:
• Kancelářské polobotky v�klasickém anglickém stylu v�třídě ochrany S1, 

design s budapešťským vzorem

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů (pouze model 9541.4)
• Tepelně odolná podešev z�nitrilkaučuku snáší krátkou expozici tep-

lotám do 300�°C  
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Pohodlné nošení
• Ideální klima nohou díky prodyšné podšívce a�svršku z�flexibilní  lícové 

kůže
• Měkký polstrovaný límec
• Pohodlná vložka

Oblasti použití: 
• Lehké práce

uvex office · Polobotka S1 P SRA
Obecné vlastnosti:
• Kancelářské polobotky v�klasickém anglickém stylu v�třídě ochrany 

S1�P, design s budapešťským vzorem

Ochranné vlastnosti:
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti pro-

píchnutí (modely s�třídou ochrany S1 P), ocelová tužinka a�patní stabili-
zátor uvex anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Pohodlné nošení
• Ideální klima nohou díky prodyšné podšívce a�svršku z�flexibilní  lícové 

kůže
• Měkký polstrovaný límec
• Polyuretanová podešev tlumící nárazy 
• Pohodlná vložka

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex office Polobotka S1 P SRA
Obj.�číslo 9542.2
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRA
Svršek kůže
Podšívka syntetická podšívka
Velikosti 38 až 47

uvex office Polobotka S1 SRA Polobotka S1 SRA
Obj.�číslo 9541.9 9541.4
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRA EN ISO�20345:2011 S1 SRA
Svršek kůže kůže
Podšívka syntetická podšívka syntetická podšívka
Velikosti 38 až 47 38 až 47

9541.9

9541.4
9542.2
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Bezpečnostní obuv
uvex performance

uvex performance · 
Přirozeně tvarovaná pode-
šev z�mono-polyuretanu
• Extrémní pohodlí nohou
• Protiskluzová
• Odolnost proti otěru
• Podešev je odolná proti teplu do +120�°C
• Antistatická
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Samočisticí vzorek

uvex performance · Polobotka S2 SRA · 
Šněrovací kotníčková obuv S2�/ S3 SRA

Obecné vlastnosti:
• Široké, funkční a�přirozeně tvarované polo-

botky a�šněrovací kotníčková obuv s�třídou 
ochrany S2 a�S3

Ochranné vlastnosti:
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-

podešev odolná proti propíchnutí (modely 
s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní 
stabilizátor uvex anti-twist pomáhá předchá-
zet podvrtnutí kotníku

• Odolné proti poškrábání, uhlíkem zesílená 
přetažená špice pro delší životnost

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Extra široký tvar
• Ideální klima nohou díky prodyšné textilní 

podšívce a�voděodolnému semiši
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 

prachu
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 

systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části

• Systém šněrování s�poutky pro optimální 
 přizpůsobení obuvi noze uživatele

• Mono-polyuretanová podešev tlumí nárazy 

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex performance Polobotka S2 SRA Šněrovací kotníčková obuv S3 SRA Šněrovací kotníčková obuv S2 SRA
Obj.�číslo 9581.9 9582.2 9582.9
Šíře 12 12 12
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRA EN ISO�20345:2011 S3 SRA EN ISO�20345:2011 S2 SRA
Svršek kůže kůže kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 47 38 až 48

9581.9

9582.2
9582.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Polobotka S3 SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• Extrémně široké inovativní polobotky a�šněro-

vací kotníčkové boty s�třídou ochrany S3
• Vyrobené ze syntetických textilií, a�díky tomu 

vhodné pro alergiky na chrom
• Variabilní polyuretanovou podešev lze indivi-

duálně přizpůsobit celé řadě ochranných 
úprav

• Dostatečný prostor pro individuálně přizpůso-
benou vložku pro diabetiky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů 
• 100% nekovová tužinka uvex xenova® zname-

ná, že obuv jako celek není tepelně vodivá ani 
magnetická

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

• Prodloužený patní stabilizátor uvex anti-twist 
významně zvyšuje stabilitu a�nabízí zvýšenou 
ochranu proti podvrtnutí kotníku

• Vysoký límec stabilizuje kotník a�současně 
chrání vazy

• Stabilizační prvky v�oblasti kotníku lze indivi-
duálně nastavit

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-

veluru zamezuje tvorbě otlaků
• Měkký polstrovaný límec a�polstrovaný jazyk 

proti vniknutí prachu
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 

 přizpůsobení (model 6496.3)
• Individuálně vyměnitelná antistatická vložka 

z�materiálu EVA

uvex motion 3XL Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S3 SRC
Obj.�číslo 6496.3 6496.5
Šíře >15 >15
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 50 35 až 50

6496.3

6496.5
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Bezpečnostní obuv
uvex motorsport

uvex motorsport · Polobotka S1 SRA
Obecné vlastnosti:
• Moderní bezpečnostní polobotky s�třídou ochrany S1 ve sportovním 

stylu motorsport
• Flexibilní gumová protiskluzová podešev odolná proti oděru

Ochranné vlastnosti:
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Textilní podšívka, svršek z�kůže Nappa (semiš u�modelu�9495.9) 

a�vyjímatelná pohodlná klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 
zajišťují optimální klima díky systému uvex climazone

• Extra dlouhé šněrování umožňuje lepší přizpůsobení individuálním 
tvarům nohy

• Optimální tlumení nárazů v�oblasti paty se systémem tlumení nárazů 
uvex hydroflex® GEL

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motorsport Polobotka S1 SRA
Obj.�číslo 9494.9 9495.9 9496.9 9497.9
Šíře 11 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRA EN ISO�20345:2011 S1 SRA EN ISO�20345:2011 S1 SRA EN ISO�20345:2011 S1 SRA
Svršek kůže Nappa a�semiš semiš kůže Nappa a�semiš kůže Nappa

textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48 38 až 48 38 až 48

9497.9

9494.9 9496.9

9495.9
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Pracovní obuv
 Obuv bez ocelové tužinky

uvex motion style · Polobotka O1 FO SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké perforované pracovní polobotky ve sportovním designu s�třídou 

ochrany O1 
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální přizpůsobení

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: patní stabilizátor uvex anti-twist pomáhá 

předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: vysoce 

prodyšná podšívka a�perforovaný svršek s�pohodlnou klimatickou 
vložkou se systémem odvodu vlhkosti 

• Materiál high-tech mikrovelur
• Pohodlné a�měkké bez otlaků otlaků�– měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení 

nárazů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motorsport · Polobotka O1 FO SRA
Obecné vlastnosti:
• Moderní pracovní polobotky bez tužinky s�třídou ochrany O1 FO ve 

sportovním stylu motorsport
• Flexibilní gumová protiskluzová podešev odolná proti oděru

Ochranné vlastnosti:
• Spolehlivá ochrana uživatele: patní stabilizátor uvex anti-twist brání 

podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Textilní podšívka, svršek z�kůže Nappa a�vyjímatelná pohodlná klimatic-

ká vložka se systémem odvodu vlhkosti zajišťují optimální klima díky 
systému uvex climazone

• Extra dlouhé šněrování umožňuje lepší přizpůsobení individuálnímu 
tvaru nohy

• Optimální tlumení nárazů v�oblasti paty se systémem tlumení nárazů 
uvex hydroflex® GEL a�vnitřním patním klínem tlumícím nárazy

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style Perforovaná polobotka O1 FO SRC
Obj.�číslo 6997.8
Šíře 11
Norma EN ISO�20347:2012 O1 FO SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50

uvex motorsport Polobotka O1 FO SRA
Obj.�číslo 9496.1
Šíře 11
Norma EN ISO�20347:2012 O1 FO SRA
Svršek kůže Nappa
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48

9496.16997.8
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Bezpečnostní obuv
Příslušenství · Vložky do bot

  Přesné informace o�certifikaci konkrétních kombinacích náhradních vložek a�bezpečnostní 
obuvi najdete v�podrobném přehledu na stranách�326 až 329.

Pohodlná klimatická vložka uvex�1 · uvex�2
• Tlumení nárazů po celé ploše chodidla 
• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny podporují přirozený pohyb 

nohou
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá 

s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

 Pohodlná klimatická vložka 
uvex motion sport
• Tlumení nárazů po celé ploše chodidla 
• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny podporují přirozený pohyb nohou
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

Pohodlná klimatická vložka
uvex 3D hydroflex® foam
• Plné tlumení nárazů chodidla s�doplňkovými prvky tlumícími nárazy 

v�oblasti paty a�přední části chodidla pro zajištění pohodlí v�exponovaný 
tlakových zónách

• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny podporují přirozený pohyb nohou
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

Pohodlná klimatická vložka uvex�1 a�uvex�2
Obj.�číslo 9534.7 9534.8 9534.9 9534.0
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Provedení pro uvex�1 a�uvex�2 pro uvex�1 a�uvex�2 pro uvex�1 a�uvex�2 pro uvex�1 a�uvex�2, šíře�14

Šíře�10 Šíře�11 Šíře�12 není vhodné pro následné
úpravy, k�dispozici pouze
pro obuv šíře�14

Pohodlná klimatická stélka uvex motion sport
Obj.�číslo 9593.7 9593.9
Velikosti 36 až 50 36 až 50
Provedení pro uvex motion sport, šíře�10 pro uvex motion sport, šíře 12

Pohodlná klimatická stélka uvex 3D hydroflex® foam
Obj.�číslo 9595.4 9595.6
Velikosti 38 až 50 35 až 50
Provedení pro uvex origin a�uvex quatro pro pro řadu uvex xenova®, uvex atc pro

a�uvex motion, šíře�11

9534.7

9534.8

9534.9

9534.0

9593.7 9595.4
9595.6

9593.9
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Bezpečnostní obuv
Příslušenství · Vložky do bot

Pohodlná klimatická vložka 
uvex hydroflex® GEL
• Velmi vysoká schopnost absorpce a�odvodu vlhkosti pro vyvážené 

klima obuvi
• Shora viditelný uvex hydroflex® GEL pro ještě účinnější tlumení nárazů
• Systém tlumení nárazů přímo pod patní kostí
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

Pohodlná klimatické vložka 
• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti (model 9595.5)
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby (model 9595.5)

Pohodlná klimatické vložka 
• Tlumení nárazů po celé ploše chodidla 
• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny podporují přirozený pohyb nohou
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

 Pohodlná klimatická vložka 
uvex hydroflex® GEL
• Velmi vysoká schopnost absorpce a�odvodu vlhkosti pro vyvážené 

klima obuvi
• Shora viditelný uvex hydroflex® GEL pro ještě účinnější tlumení nárazů
• Systém tlumení nárazů přímo pod patní kostí
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL
Obj.�číslo 9595.7 9595.9
Velikosti 35 až 50 35 až 50
Provedení pro uvex xenova® a�uvex motion, pro uvex xenova® a�uvex motion,

šíře�10 šíře�12

Pohodlná klimatické vložka
Obj.�číslo 9595.5 9537.0
Velikosti 38 až 48 35 až 48
Provedení pro uvex motion light pro uvex sportsline

Pohodlná klimatické vložka
Obj.�číslo 9598.0 9538.8
Velikosti 38 až 48 38 až 48
Provedení pro uvex naturform pro uvex business casual

Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL
Obj.�číslo 9595.0
Velikosti 36 až 48
Provedení schváleno pro produktovou řadu uvex motorsport

9595.7
9595.9

9595.5

9537.0

9598.0

9595.0

9538.8
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Svrchní materiál obuvi

Vlhkost a�teplo

Impregnace nano shoe add on

VodaOleje atd.

Bezpečnostní obuv
Systém péče uvex

Impregnace obuvi uvex nano shoe add on
Impregnace obuvi k�ochraně proti vlhkosti a�skvrnám 
Princip
Impregnace na vodní bázi uvex 
nano shoe add on vytváří na kože-
ném či textilním povrchu bezbarvý 
průhledný film, který chrání obuv 
proti pronikání vlhkosti a�vytváření 
mastných skvrn. 
Ačkoli výroba impregnace vychází 
z�odborných znalostí chemických 
nanotechnologií, produkt žádné 
skutečné nanočástice neobsahuje. 
Díky impregnaci uvex nano shoe 
add on se povrch obuvi vyhladí 
a�tekutiny z�něj snadno stečou. Ap-
likace přípravku nemá vliv na 
vzhled ani prodyšnost materiálu 
bez ohledu na to, zda jde o�semiš, 

kůži nebo textilii. Neobsahuje žád-
né agresivní příměsi, které by moh-
ly poškodit povrch obuvi. 

Jak to funguje
• Chrání proti pronikání vlhkosti:

Znatelně snižuje rychlost, kterou 
vlhkost proniká do ošetřených 
kožených či textilních povrchů. 
Voda i�olej snadno stečou. 

• Zachovává prodyšnost:
impregnace uvex nano shoe add 
on neovlivňuje prodyšnost svrch-
ních materiálů obuvi. 

• Usnadňuje čištění:
povrch impregnovaný uvex nano 
shoe add on se snáze udržuje, 
protože impregnace nepropustí 
vodu ani olej hlouběji do materiálu.

• Dlouhotrvající ochrana proti skvr-
nám:
správná pravidelná aplikace vý-
razně snižuje riziko opakovaného 
znečištění svršku tekutinami na 
bázi vody a�oleje.

• Nemění vzhled ani strukturu po-
vrchu:
díky neutrálnímu složení im-
pregnace uvex nano shoe add 
on zůstává zachován vzhled 
i�struktura povrchu.
Impregnace uvex nano shoe add 
on neobsahuje formaldehydy, fe-
noly ani nanočástice.

Aplikace
• Před použitím důkladně vyčistěte 

kožené a�textilní povrchy.
• Před použitím impregnaci dů-

kladně protřepejte a�následně 
nastříkejte na materiál tak, aby 
se na povrchu vytvořil tenký film 
(vyhněte se tvoření kapek).

• Pokud je třeba, přebytečnou te-
kutinu otřete hadříkem a�rovno-
měrně ji rozetřete.

• Nechte nejméně 12�hodin 
oschnout při pokojové teplotě.

• Pokud je to k�dosažení požado-
vaného efektu nutné, opakujte 
výše uvedené ošetření.

Desinfekce obuvi uvex nano shoe add in
Brání tvorbě zápachu a�plísní 
Princip
Desinfekce uvex nano shoe add in 
využívá speciálně vyvinuté tech-
nologie postupného uvolňování 
účinných aktivních látek pro dlou-
hotrvající efekt. 
Desinfekce obsahuje účinné látky, 
které dlouhodobě eliminují bakte-
rie a�zabraňují tvorbě plísní. Ačkoli 
výroba desinfekce uvex nano 
shoe add in vychází z�odborných 
znalostí chemických nanotechno-
logií, produkt žádné skutečné na-
nočástice neobsahuje. 

Receptura obsahuje pouze účinné 
aktivní látky, které jsou již řadu let 
schváleny pro použití a�lze je najít 
v�kosmetických produktech (neob-
sahuje formaldehydy ani fenoly). 

Jak to funguje
• Prevence proti zápachu:

Správná pravidelná aplikace des-
infekce uvex nano shoe add in 
do nových bot zabraňuje tvorbě 
zápachu již od počátku užívání 
obuvi. Na rozdíl od deodorantů, 
které zápach pouze překryjí, de-
sinfekce ničí příčinu jeho vzniku�– 
bakterie.

• Průběžná eliminace zápachu:
díky aplikaci desinfekce uvex 
nano shoe add budou i�nošené 
boty opět pachově neutrální.

• Zabíjí plísně:
Vláknité nebo kvasinkové houby 
patří mezi nejčastější příčiny kož-
ních onemocnění postihujících 
nohy (jako jsou například mykózy 
nohou). Desinfekce uvex nano 
shoe add in zabíjí stávající plísně 
a�brání jejich opětovnému výsky-
tu. 

Aplikace
• Pro použití uvnitř obuvi.
• Nastříkejte desinfekci uvex nano 

shoe add in do obuvi (cca 
5–10�dávek)�– neprovádějte 
v�uzavřených prostorách. Po 
15�minutách obuv uschne a�je 
připravena k�použití.

• Doporučení pro použití na již 
zápachem postiženou obuv: 
aplikujte přípravek 3× týdně.

• Pravidelné používání desinfekce 
dlouhodobě zabraňuje tvorbě 
zápachu a�plísní.

Princip působení impregnace 
nano shoe add on

Vnitřní povrch obuvi 

Mikroorganismy 
(obsažené např. v�potu) jsou 
zničeny cíleným působením 
desinfekčního činidla.

Princip působení desinfekce uvex nano shoe add in 
Řízené uvolňování desinfekčního činidla chrání před vznikem zápachu a�plísní

uvex nano shoe add on
Obj.�číslo 9698.100
Obsah 100�ml

uvex nano shoe add in
Obj.�číslo 9698.300
Obsah 125�ml

nano shoe add in
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Bezpečnostní obuv
Holínky · Příslušenství

Bezpečnostní holínky NORA S5 SRC

Obecné vlastnosti:
• Vysoké bezpečnostní holínky z�PVC

Ochranné vlastnosti:
• Bez obsahu změkčovadel, která jsou na 

seznamu SVHC nařízení REACH
• Odolné proti olejům, tukům, pohonným 

hmotám, zásadám, kyselinám a�dezinfekčním 
prostředkům

• Ocelová tužinka a�mezipodešev
• Zesílená špička a�pata, ochrana kotníku
• Antistatické

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Anatomický tvar kopyta snižuje únavu nohy
• Výška límce holínky 33�cm (u�velikosti 42)
• Možnost individuálního zkrácení délky holínky
• Anatomicky tvarovaná stélka
• Prvek pro snadnější vyzutí

Ponožky s�pleteným 
základem uvex
• Dobrá snášenlivost s�pokožkou
• Extrémně vysoká úroveň absorpce vlhkosti
• Možnost praní do 30�°C
• Elastické

Bezpečnostní holínky NORA S5 SRC
Obj.�číslo 9475.6 9476.6
Norma EN ISO�20345:2011 S5 SRC EN ISO�20345:2011 S5 SRC
Svršek PVC PVC
Velikosti 37 až 50 36 až 47

Ponožky s�pleteným základem uvex
Obj.�číslo 9875.4
Velikosti 39/40 až 47/48

9475.6 9476.6

9875.4
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Bezpečnostní obuv
 Přehled
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6496.3 uvex motion 3XL S3 SRC 35 až 50 Polobotka –  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 319
6496.5 uvex motion 3XL S3 SRC 35 až 50 Šněrovací kotníčková obuv – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 319
6500.1 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.2 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.3 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.4 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.1 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.2 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.3 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.4 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6502.1 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.2 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.3 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.4 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.1 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.2 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.3 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.4 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6508.1 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.2 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.3 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.4 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.1 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.2 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.3 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.4 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6520.1 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.2 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.3 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.4 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandál, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.1 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.2 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.3 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.4 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6522.1 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.2 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.3 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.4 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.1 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.2 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.3 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.4 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6526.1 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6526.2 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6526.3 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.1 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.2 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.3 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6528.1 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.2 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.3 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.4 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.1 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.2 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.3 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.4 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6596.1 uvex�1 sport S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9579.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.2 uvex�1 sport S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9579.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.3 uvex�1 sport S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9579.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.4 uvex�1 sport S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9579.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.7 uvex�1 sport S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9579.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.8 uvex�1 sport S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9579.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.9 uvex�1 sport S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9579.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.0 uvex�1 sport S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9579.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6913.7 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6913.8 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302



327

Obj.�číslo Produktová řada EN ISO�20345 Velikosti Produkt ná
hr

ad
ní

 s
té

lk
a

oc
el

ov
á 

st
él

ka

m
ez

ip
od

eš
ev

 u
ve

x 
xe

no
va

®

uv
ex

 c
lim

az
on

e

tu
ži

nk
a 

uv
ex

 x
en

ov
a®

uv
ex

 h
yd

ro
fle

x®  G
EL

pě
na

 u
ve

x 
3D

 h
yd

ro
fle

x®

ES
D

ne
po

šk
oz

uj
íc

í l
ak

 

uv
ex

 m
ed

ic
ar

e

Ö
N

or
m

 Z
�1

25
9

G
O

RE
-T

EX
®

Strana

6913.9 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6914.1 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.2 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.3 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.7 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.8 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.9 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.1 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.2 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.3 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.7 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.8 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.9 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6919.7 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6919.8 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6919.9 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6927.8 uvex xenova® hygiene S1 SRC 35 až 50 Polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 306
6954.7 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6954.8 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 296
6954.9 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6955.7 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6955.8 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6955.9 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.7 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Kotníčková obuv, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.8 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Kotníčková obuv, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.9 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Kotníčková obuv, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6957.7 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6957.8 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 296
6957.9 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6958.7 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6958.8 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6958.9 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6960.8 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 35 až 50 Sandál s�volnou patou 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 306
6962.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 až 50 Nazouvací polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6964.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6965.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6967.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6968.2 uvex motion black S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6969.2 uvex motion black S1 P SRC 36 až 48 Kotníčková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6975.2 uvex motion style S1 P SRC 36 až 50 Sandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6975.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Sandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6977.8 uvex motion classic S2 SRC 36 až 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6978.8 uvex motion style S2 SRC 36 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 300
6979.8 uvex motion style S2 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 300
6980.8 uvex motion light S1 SRC 38 až 48 Sandál 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6981.8 uvex motion light S1 SRC 38 až 48 Perforovaná polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6982.8 uvex motion light S1 SRC 38 až 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6983.8 uvex motion light S2 SRC 38 až 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6984.8 uvex motion light S2 SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6985.2 uvex motion light S3 SRC 38 až 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 305
6985.8 uvex motion light S2 SRC 38 až 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6986.2 uvex motion light S3 SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 305
6986.8 uvex motion light S2 SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6989.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6997.8 uvex motion style O1 FO SRC 36 až 50 Polobotka (pracovní obuv) 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299/321
6998.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6999.2 uvex motion style S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6999.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
8400.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 až 50 Polobotka 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 312
8401.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 až 50 Šněrovací kotníčková obuv 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 312
8402.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 až 50 Šněrovací kotníčková zimní poloholeňová obuv 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 313
8403.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 až 50 Zimní holeňová obuv se zipem 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 313
8403.9 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 až 50 Zimní holeňová obuv se zipem 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ 313
8404.2 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 až 48 Polobotka ■ ■ ■ 311
8405.2 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 až 48 Kotníčková obuv ■ ■ ■ 311
8450.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 až 48 Polobotka 9595.4 ■ ■ 314
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8450.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 až 48 Polobotka 9595.4 ■ 314
8451.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.4 ■ ■ 314
8451.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.4 ■ 314
8454.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 až 48 Zimní kotníčková obuv 9595.4 ■ ■ ■ 315
8463.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 až 48 Kotníčková obuv pro svářeče 9595.4 ■ 316
8464.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 až 48 Svářecí/slévárenská kotníčková obuv 9595.4 ■ 316
8465.0 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 až 48 Slévárenská poloholeňová obuv 9595.4 ■ 316
8470.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8472.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8473.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8511.7 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8511.8 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8511.9 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.7 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.8 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.9 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8514.1 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8514.2 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8514.3 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8516.1 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8516.2 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8516.3 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.1 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.2 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.3 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8519.1 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8519.2 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8519.3 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8530.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8530.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8530.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8531.0 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.0 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8534.0 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.7 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.8 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.9 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8536.1 uvex�1 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8536.2 uvex�1 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8536.3 uvex�1 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8542.0 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.0 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8544.0 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.7 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.8 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.9 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.0 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.7 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.8 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.9 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8546.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8546.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8546.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8547.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
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8547.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8547.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8553.1 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.2 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.3 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.4 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8554.1 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.2 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.3 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.4 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8560.7 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8560.8 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8561.7 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8561.8 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8562.7 uvex�1 ladies S2 SRC 35 až 43 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8562.8 uvex�1 ladies S2 SRC 35 až 43 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8563.7 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8563.8 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
9475.6 Příslušenství S5 SRC 37 až 50 PVC bezpečnostní holínka, žlutá – ■ 325
9476.6 Příslušenství S5 SRC 36 až 47 PVC bezpečnostní holínka, bílá – ■ 325
9494.9 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 320
9495.9 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 320
9496.1 uvex motorsport O1 FO SRA 36 až 48 Polobotka (pracovní obuv) 9595.0 ■ ■ 321
9496.9 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 320
9497.9 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 320
9500.2 uvex xenova® atc S3 SRC 35 až 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ 309
9501.8 uvex xenova® atc S2 SRC 35 až 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ 309
9502.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 až 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 309
9503.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 až 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 309
9510.2 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9510.8 uvex business casual S1 SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 295
9511.2 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9512.2 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9512.8 uvex business casual S1 SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 295
9534.0 Vložky do bot 35 až 52 Pohodlná klimatická vložka, šíře�14 – ■ 322
9534.7 Vložky do bot 35 až 52 Pohodlná klimatická vložka, šíře�10 – ■ 322
9534.8 Vložky do bot 35 až 52 Pohodlná klimatická vložka, šíře�11 – ■ 322
9534.9 Vložky do bot 35 až 52 Pohodlná klimatická vložka, šíře�12 – ■ 322
9537.0 Vložky do bot Pohodlná klimatické vložka ■ 323
9538.8 Vložky do bot 38 až 48 Pohodlná klimatická vložka, šíře�11 – ■ 323
9541.4 uvex office S1 SRA 38 až 47 Polobotka – ■ ■ 317
9541.9 uvex office S1 SRA 38 až 47 Polobotka – ■ 317
9542.2 uvex office S1 P SRA 38 až 47 Polobotka – ■ ■ 317
9581.9 uvex performance S2 SRA 38 až 48 Polobotka 9598.0 ■ ■ 318
9582.2 uvex performance S3 SRA 38 až 47 Kotníčková obuv 9598.0 ■ ■ ■ 318
9582.9 uvex performance S2 SRA 38 až 48 Kotníčková obuv 9598.0 ■ ■ 318
9593.7 Vložky do bot 36 až 50 Pohodlná klimatická vložka, šíře�10 322
9593.9 Vložky do bot 36 až 50 Pohodlná klimatická vložka, šíře�12 322
9595.0 Vložky do bot 36 až 48 Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9595.4 Vložky do bot 38 až 50 Pohodlná klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam    – ■ ■ 322
9595.5 Vložky do bot 38 až 48 Pohodlná klimatické vložka – ■ 323
9595.6 Vložky do bot 35 až 50 Pohodlná klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam    – ■ ■ 322
9595.7 Vložky do bot 35 až 50 Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9595.9 Vložky do bot 35 až 50 Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9598.0 Vložky do bot 38 až 48 Pohodlná klimatické vložka – ■ ■ 323
9698.100 uvex nano shoe add on Impregnace na obuv – 324
9698.300 uvex nano shoe add in Desinfekce na obuv – 324
9875.4 Příslušenství 39 až 48 Ponožky s�pleteným základem – 325

Bezpečnostní kategorie dle normy EN ISO�20345
SB Základní požadavky pro ochrannou obuv pro použití v�průmyslu, tužinka odolná proti nárazu o�200�joulech
S1 Pracoviště s�nepředpokládaným výskytem vlhkosti. Antistatické vlastnosti, absorpce energie v�patní oblasti, uzavřená pata, odolnost proti olejům a�palivům. 
S2 Pracoviště s�předpokládaným výskytem vlhkosti. Vlastnosti jako S1, dále voděodolná (vodoodpudivá) kůže.
S3 Oblasti jako u�obuvi S2, kde je navíc vyžadována odolnost proti propíchnutí a�podešev se vzorkem.
S5 Oblasti s�vysokým výskytem vlhkosti, kde je navíc vyžadována odolnost proti propíchnutí a�podešev se vzorkem.



330

uvex academy
Průmyslová bezpečnostní obuv 

Tento praktický seminář vám pomůže analyzovat rizika hrozící vašim 
zaměstnancům, určit prostředky nezbytné k�zajištění jejich bezpečnosti 
a�vybrat vhodnou bezpečnostní obuv. 

• Základní informace o�oblastech použití ochranné obuvi jako OOPP 
•  Informace o�normách, rozdíly mezi základními a�doplňkovými požadavky 

a�jejich uplatnění 
•  Popis značení ochranné obuvi a�význam kódů 
•  Identifikace a�posouzení nebezpečí, zpracování strategie analýzy rizik 

a�seznámení s�nezbytnými ochrannými prostředky 
•  Informace o�materiálech, způsobu výroby a�oblastech použití, jako např.: 

– svrchní materiály�/ podšívkové materiály
– podešve
– ochranné tužinky
– stélky odolné proti propíchnutí

•  Výběr vhodné bezpečnostní obuvi pro dané použití

Cílová skupina
Pracovníci odpovědní za bezpečnost a�ochranu zdraví zaměstnanců při práci, 
např. pracovníci bezpečnosti práce, specialisté nákupního oddělení či�zástupci 
odborů. 

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete rezervovat místo, navštivte 
web uvex-academy.de, zavolejte na číslo +420 494 531 331 nebo zašlete 
e-mail na adresu info@uvex.cz
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Využijte naše znalosti

uvex academy poskytuje kvalifikované vzdělávání a�školení 
v�oblasti osobních ochranných prostředků (OOP) a�bezpeč-
nosti a�ochrany zdraví při práci.

Veškerá školení uvex academy jsou nabízena interně nebo 
formou firemních seminářů. Na vyžádání lze připravit semi-
náře podle vašich individuálních specifikací.

• Ochrana před laserem
• Ochranné brýle (podrobnější informace na straně 20)
• Dioptrické ochranné straničkové/uzavřené brýle
• Ochrana sluchu (podrobnější informace na straně 93)
• Ochrana rukou (podrobnější informace na straně 201)
• Ochranná obuv (podrobnější informace na straně 330)
• Stáže
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Extrémní chlad 
Jasné vidění i�při teplotách 
−30�°C a�nižších

Díky inovativní vrstvě uvex supravision plus jsou obě strany 
ochranných uzavřených brýlí uvex ultravision odolné proti 
zamlžování a�poškrábání a�jsou antistatické, a�to i�při nízkých 
teplotách. Výjimečné vlastnosti bránící zamlžování nejsou 
ovlivněny ani opakovaným čištěním.

Všechny produkty označené tímto 
symbolem jsou dokonale vhodné 
pro použití v�ropném a�plynáren-
ském průmyslu. Další informace 
naleznete na stránkách přísluš-
ných produktů.

Vysoký výkon v�extrémních podmínkách: Nezáleží na tom, zda provádíte 
průzkum nalezišť ropy a�zemního plynu, výstavbu potrubí, projekty na 
moři, práce v�rafineriích nebo logistická cvičení�– týmy pracující v ropném 
a�plynárenském průmyslu jsou často vystaveny extrémním podmínkám, 
a�přesto musí každodenně odvádět svou nejlepší práci. 

Je proto důležité, aby se mohly spoléhat na prvotřídní osobní ochranné prostředky (OOP), 
které zaručují optimální výkon a�ochranu: uvex product system oil�&�gas.

Extrémní teplo a�vlhkost 
Kombinéza s�řízeným klimatem a�ochranou 
před hmyzem

Funkční ochranný oděv uvex FR Coverall Vector Protect 
 nabízí spolehlivou ochranu v�extrémně teplém prostředí. 
Jeho prodyšný materiál zajišťuje pohodlí uživatele regulací 
vnitřní teploty a�zároveň poskytuje optimální ochranu před 
teplem, plameny a�UV zářením.

Chrání před komáry a�moskyty
Oděv uvex FR Coverall Vector Protect také chrání před 
 komářím a�moskytím štípnutím, aniž by bylo nutné používat 
škodlivé chemikálie, a�snižuje tak riziko přenosu nebezpeč-
ných nemocí jako malárie či horečka dengue.

uvex product system 
oil and gas
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uvex profi system 
construction
Stavební průmysl se vyznačuje vysoce rozmanitými bez-
pečnostními výzvami, které se vyskytují ve všech fázích 
aktivit od přípravných prací na staveništi přes vlastní 
 stavbu až po vybavení interiéru. K�dosažení skvělých 
výsledků je nutné, aby každá zúčastněná strana pra-
covala v�bezchybné součinnosti s�ostatními, a�totéž 
platí pro vzájemně se doplňující sortiment osob-
ních ochranných prostředků.

Společnost uvex ze svého širokého sortimentu vybrala více než 
150�inovativních ochranných a�bezpečnostních produktů pro sta-
vebnictví, z�nichž každý byl navržen tak, aby vyhověl specifickým 
potřebám uživatelů. uvex profi system construction se dělí na 
12�různých produktových kategorií a�poskytuje špičková 
řešení potřeb uživatelů napříč širokým spektrem použití. 
Optimální ochrana, hodnota a�použitelnost od společno-
sti uvex.

Všechny produkty opatřené tímto 
symbolem jsou ideální pro použití 
ve stavebním průmyslu. 
Další informace naleznete na 
stránkách příslušných produktů.
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Profesionální ochrana 
pro profesionály ve 
stavebnictví 

Padající úlomky? Nestabilní povrch? Manipulace 
s�brusným materiálem? Prašné prostředí? Společ-
nost uvex poskytuje optimální řešení pro řadu 
 aplikací od hlavy až k�patě. Odborníci na bezpeč-
nost společnosti uvex rozumí potřebám stavebního 
průmyslu a�umí zákazníkům jasně a�přehledně 
 poradit s�výběrem správných OOP.

uvex pheos IES 

uvex pheos cx2

uvex phynomic XG

uvex 2
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EUROPA

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Tel.: 0800 6644893
Fax: 0800 6644894

E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Straße 33
08236 Ellefeld
GERMANY

Tel.: +49 3745 740  -0
Fax: +49 3745 740-100

E-Mail: corporatefashion@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves 
GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY

Tel.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338

E-Mail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de 

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

Tel.: +43 7242 210 745
Fax: +43 7242 210 745-28

E-Mail: safety@uvex.at
Internet: uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90 · Postfach
4019 Basel
SWITZERLAND

Tel.: +41 61 638 84 44
Fax: +41 61 638 84 54

E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d’Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

Tel.: +33 3 88 07 61 08
Fax: +33 3 88 72 51 06

E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr
 contact.export@uvex-heckel.fr
Internet: uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY (UK) LTD

uvex House
Farnham Trading Estate
Farnham  
Surrey 
GU9 9NW
UNITED KINGDOM

Tel.: +44 1252 73 12 00
Fax: +44 1252 73 39 68

E-Mail: safety@uvex.co.uk
Internet: uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALY

Tel.: +39 011 4536511
Fax: +39 011 7399522

E-Mail: info@uvex-safety.it
Internet: uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4
24393 Höör
SWEDEN

Tel.:  +45 75661613 
Mobile: +45 21466656

E-Mail: nordic@uvex.de
Internet: uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67
196105 St. Petersburg
RUSSIA

Tel.: +7 812 327 6781
Fax: +7 812 327 6781

E-Mail: uvex@uvex-safety.ru
Internet: uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.sp.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND

Tel.: +48 77 482 62 58
Fax: +48 77 482 62 57 

E-Mail: uvex@uvex-integra.pl 
Internet: uvex-safety.pl 

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 494 531 331
Fax: +420 494 533 395

E-Mail: info@uvex.cz 
Internet: uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAKIA

Tel.:  +421 517 732 138
Fax:  +421 517 594 771

E-Mail: uvex@uvex-safety.sk
Internet: uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
HUNGARY

Tel.: +36 26 560093
Mobile: +36 30 4773135
Fax: +36 26 560092

E-Mail: e.boros@uvex.de
Internet: uvex-safety.hu

ASIA · PACIFIC · AUSTRALIA

UVEX (GUANGZHOU) SAFETY 
CO. LTD 

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone
ShiBei Avenue Dashi Panyu
Guangzhou Guangdong
CHINA 511430

Tel.: +86 20 3479 2338
Fax: +86 20 3479 1098

E-Mail: info@uvex.com.cn
Internet: uvex.com.cn

UVEX SAFETY SINGAPORE 
PTE. LTD.

25, International Business Park
#03-112/113, German Centre
Singapore 609916
SINGAPORE

Tel.: +65 6562 8138
Fax: +65 6562 8139

E-Mail: sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.com.sg 

UVEX SAFETY AUSTRALIA  LIMITED 
PARTNERSHIP

Unit 3 Riverside Centre
24-28 River Road West
Parramatta NSW 2150 
AUSTRALIA

Tel.: +61 2 9891 1700
Fax: +61 2 9891 1788
E-Mail: info@uvex.com.au
Internet: uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790
Melbourne +61 3 9832 0851
Brisbane +61 7 3394 8414
Adelaide +61 8 8376 0732
Perth +61 8 9209 1444 

UVEX Safety New Zealand 
Pty Ltd

Tel.: +64 9476 1015 and
 +64 800 698 839
E-Mail:  info@uvex.co.nz
Internet: uvex-safety.co.nz

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Avenue,
Riverhorse Valley,
Effingham, Durban, 4051
SOUTH AFRICA

Tel.: +27 31 569 67 80
Fax: +27 31 569 67 81

E-Mail: info@uvex.co.za
Internet: uvex.co.za

For Indonesia: 

UVEX SAFETY SINGAPORE 
PTE. LTD. 

Representative Office Indonesia
30th Floor Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio Kav 164
Jakarta 12930
INDONESIA 

Tel: +6221 2555 5637
Fax:  +6221 2555 5601 

E-Mail:  sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.co.id 

For Malaysia: 

UVEX SAFETY SINGAPORE 
PTE. LTD. 

Regional Office Malaysia
1 Sentral, Level 16, 
Jalan Stesen Sentral 5,
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470
MALAYSIA 

Tel: +603 2092 9261
Fax:  +603 2092 9201 

E-Mail:  sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.com.my

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH 

Dubai Office 
A5-508 
HQ 
Dubai Silicon Oasis 
Dubai 
UAE 

Middle East:
Tel:  +971 (0)4 372 4753
E-Mail:  sales@uvex.co.za
Internet: uvex-safety.com 

India:
Tel.:  +971 55 732 0171
E-Mail: cnel@uvex.co.za

AFRICA · MIDDLE EAST 
AND INDIA
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UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách�394
516�01�Rychnov nad Kněžnou
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420�494�531�331
Fax: +420�494�533�395

E-mail: info@uvex.cz 
Web: uvex-safety.cz
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