
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
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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.
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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
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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
ro

pu
st

no
st

 (p
rů

hl
ed

no
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



146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s
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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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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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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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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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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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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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 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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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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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
Přehled
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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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