
Pracovní oděvy
Ochranné oděvy
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Kolekce�26 společnosti 
uvex
Hrdý pocit, že odvádíš maximum 
pro dobrou věc

Společnost uvex již od roku 1926 chrání jednotlivce 
při práci i�sportu. Tento úkol nás naplňuje hrdostí, 
kterou jsme zapracovali do sportovní kolekce 
26: 
Její módní barvy a�speci-
ální materiály jsou dokla-
dem kvality, s�níž dokážeme 
kombinovat pracovní oděvy a�neformální design.

Dámské i�pánské. Oděvy nošené s�hrdostí.
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Kolekce uvex 26

Mikina
Obj. číslo 89447 ●●  petrolejově modrá XS až 4XL

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

�����
Popis: • neformální vzhled ve stylu streetwear, sportovní střih s�nastavitelnou 
kapucí • vysoce kvalitní šité logo na levém rukávu •�OEKO-TEX® 
Standard�100

Dámské kalhoty  
Obj. číslo 89809 ●●  petrolejově modrá 34 až 50

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

�����
Popis: • sportovní, úzký střih s�prodyšným, vodě odolným, a�přesto pružným 
materiálem pro maximální pohodlí • dvě kapsy na stehnech a�zadní kapsa s�úchyty 
zipu •�OEKO-TEX® Standard�100 •�bez PFC

Prošívaná vesta   
Obj. číslo 89449 ●●  petrolejově modrá XS až 4XL

Materiál:  100% polyester, 65�g/m2

Podšívka: 100% polyester

�����
Popis: • teplá, a�přesto lehká • s�vysoce kvalitním šitým 
logem na levém rukávu • boční kapsy s�diskrétním úchytem 
zipu a�kapsa na hrudi s�úchytem zipu •�OEKO-TEX® 
standard�100 •�bez PFC

Pánské kalhoty 
Obj. číslo 89434 ●●  petrolejově modrá 42 až 64, 90 až 110

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

�����
Popis: • sportovní, úzký střih s�prodyšným, vodě odolným, a�přesto pružným materiálem 
pro maximální pohodlí • dvě kapsy na stehnech a�zadní kapsa s�úchyty zipu 
•� OEKO-TEX® standard�100 •�bez PFC
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Čepice s kšiltem   
Obj. číslo 8945100 ●  černá jedna velikost

Materiál:  100% bavlna

	�
��
Popis: • rovný kšilt s�kontrastní spodní stranou •�dokonale 
sedí díky nastavitelné velikosti

Triko s límečkem  

Obj. číslo 89458 pánské
Obj. číslo 89459 dámské

●●  petrolejově modrá
●●  petrolejově modrá

XS až 6XL

Materiál:  60�% lyocell (TENCEL®), 
40�% polyester �
��

Popis: • odolný materiál TENCEL® s�optimálním řízením vlhkosti • vysoce kvalitní šité 
logo na levém rukávu • řada 3�knoflíků (89458) •�řada 4�knoflíků (89459) 
•� OEKO-TEX® Standard�100

Prošívaná bunda   
Obj. číslo 89448 ●●  petrolejově 

modrá
XS až 4XL

Materiál:  100% polyester
Podšívka: 100% polyester (120�g/m²)

�����
Popis: • teplá, a�přesto lehká • s�vysoce kvalitním šitým logem 
na levém rukávu • boční kapsy s�diskrétním úchytem zipu 
a�kapsa na hrudi s�úchytem zipu •�OEKO-TEX® Standard�100 
•�bez PFC

Bermudy 
Obj. číslo 89438 ●●  petrolejově modrá 42 až 64

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

�����
Popis: • sportovní, štíhlý střih s�voděodolným, a�přesto 
pružným materiálem pro maximální pohodlí •�dvě kapsy 
na stehnech a�zadní kapsa s�úchyty zipu •�OEKO-TEX® 
Standard�100 •�bez PFC

Softshellová bunda   
Obj. číslo 89657 ●●  petrolejově modrá XS až 4XL

Materiál:  Vnější strana: 85�% polyamid, 15�% elastan
Vnitřní strana: 100% polyester
Prvky: 88�% polyester, 12�% elastan

�����

Popis: • kombinace funkčních materiálů • zóny Powerstretch zajišťují vysokou prodyšnost 
a�pohodlí při pohybu • čtyři velké přední kapsy, dvě náprsní kapsy a�kapsa na paži, každá 
s�úchytem zipu •�OEKO-TEX® Standard�100

TENCEL® je registrovaná značka skupiny Lenzing.
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uvex suXXeed
Někdo tomu říká střih, 
funkčnost, styl.
My tomu říkáme úspěch

Kolekce uvex suXXeed je dokonalá ve všech 
ohledech: dobře promyšlená funkčnost, sportov-
ní design, vzrušující barevný kontrast, neobvyklé 
kombinace materiálu a�dokonale padnoucí střih.
Výsledek vypadá stejně dobře u�mužů i�u�žen�– 
a�je vhodný pro nošení jak v�prostředí průmyslu 
či zpracování kovů, tak ve volném čase. Vybavení 
uvex suXXeed splňuje požadavky každého druhu 
použití a�každého pohybu. Pánské kalhoty jsou 
nyní k�dispozici v�úzkém a�běžném provedení. 
Naším cílem je dosáhnout toho, aby kalhoty 
 dokonale padly�– to je neoddělitelnou součástí 
našeho receptu na úspěch.

Dokonale padnoucí střih bez kompromisů, při 
práci i�při hře.
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uvex perfeXXion
Zkombinování barev
následované vypráním.

Zahradnictví a�terénní úpravy, zpracování dřeva 
nebo správa zařízení: všichni volí uvex perfeXXion. 
Kolekce uvex perfeXXion je volba dostupná všem. 
Tato robustní kolekce totiž nabízí nejen X různých 
barevných provedení, ale také X různých detailů 
vybavení: Jednotlivé topy a�kalhoty lze volně 
 kombinovat, a�to v�nejrůznějších barevných kom-
binacích. Materiál je za každé situace extrémně 
odolný. A�co je nejdůležitější�– všechny produkty 
lze prát v�pračce.
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uvex handwerk�– 
profisystem metall
Když se nemusíte bát jisker, podmaníte si 
jakýkoli kov 

Oděvy uvex protection metal a�uvex metal pro získaly v�roce 2015 proslulé 
ocenění Red Dot Design Award.

Oděvy kolekce uvex protection metal také v�roce 2017 získaly německé 
ocenění German Design Award.

Žhavé úlomky, horké jiskry o�teplotě několika set stupňů, 
ohlušující hluk�– práce s�úhlovou bruskou s�sebou nese nepře-
hlédnutelný ohňostroj a�stejně tak nepřehlédnutelná rizika.

Při vývoji těchto pracovních a�ochranných oděvů jsme úzce 
spolupracovali s�mnoha společnostmi, které se zabývají zpra-
cováním kovů, a�do vývoje produktů jsme zapracovali odborné 
znalosti z�praxe. Výsledkem jsou speciálně přizpůsobená 
řešení: jedním z�nich je inovativní povrchová úprava oděvů, 
která spolehlivě chrání před jiskrami a�brání veškerým 
známkám opotřebení. Ať už jde o�sváření, frézování, broušení 
či montáž: oceněné oblečení uvex lze individuálně přizpůsobit 
různým činnostem společností v�kovodělném průmyslu.

Spolupracující 
 partner Spolkového 
kovodělného svazu
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uvex new worker
 

Univerzální pracovní oděvy 
s�potenciálem stát se klasikou

Kolekce uvex perfect má svého následníka�– je 
jím univerzální kolekce uvex new worker, která 

prošla nejnáročnější zkouškou průmyslového 
prostředí a�je vším, čím může být: funkční i 

 pohodlná, moderní i�nadčasová, sportovní i 
 klasická.

Střih a�pružné zóny jsou extrémně ergonomické. 
Reflexní prvky a�kapsy na kolenou jsou vyrobeny 

z�osvědčeného materiálu CORDURA®. 
 Kontrastní švy zajišťují výrazný sportovní vzhled 

s�klasickým podtónem.
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uvex cut
Chrání při ostré práci

Kolekce uvex cut chrání před zraněními, která 
 mohou být způsobena čepelemi, skleněnými 

 deskami či obrobky s�ostrými hranami. 
Tyto odolné svršky a�kalhoty jsou současně 

 mimořádně pohodlné díky inovativnímu principu 
dvojího povrchu a�vložkám z�materiálu Bamboo 

TwinFlex®. Zatím co polyamid odolný proti otěru 
a�skelná vlákna odolná proti proříznutí poskytují 

maximální ochranu na vnější straně, měkká 
 bambusová příze na vnitřní straně zajišťuje 

 optimální řízení klimatu. Tyto vlastnosti navíc 
 přetrvávají i�po opakovaném procesu 

 průmyslového čištění.

Technologie Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo.
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uvex protection flash
 

V�noci výrazně viditelné, ve dne 
 sportovní a�nepřehlédnutelné

Dokonce i�v�dešti, mlze či ve tmě můžete 
pracovat venku. Je důležité, aby všichni byli 

vidět�– a�to navzdory špatné viditelnosti.
Oděvy s�vysokou viditelností z�kolekce uvex 

protection flash využívají zářivé reflexní 
pruhy. Některé modely dokonce nezávisle 

svítí. Tuto funkci umožňuje inovativní 
 systém vedení světla, který jsme vyvinuli ve 

spolupráci se společností OSRAM®. 
 Plátěné kalhoty a�softshellové bundy 
 sportovního střihu jsou samozřejmě 

 nepřehlédnutelné i�ve dne�– koneckonců, 
byly navrženy společností uvex...
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uvex perfect
Vytvořte si vlastní kombinaci, 
jen zajistěte, aby celý tým 
nosil stejné oblečení

Kolekce uvex perfect je rozsáhlá.
Všechny produkty této řady jsou navíc navrženy 
v�bezchybném vzájemném souladu, takže lze vše 
dokonale kombinovat. Barevná provedení a�materiály 
jsou stejně rozmanité jako možnosti sestavení 
správného vybavení. 
Všichni členové týmu se mohou vhodně obléci pro 
své činnosti a�vizuálně se navzájem odlišit. Certifi-
kované ochranné oděvy kolekce uvex perfect jsou 
dobré nejen pro vaši bezpečnost, ale také pro 
 týmového ducha.
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uvex protection 
perfect multi function
Chrání, ulevuje od napětí, 
pohodlně sedí 
a�hodně vydrží: Ochranné oděvy
stejně rozmanité jako pracovní den

Teplo, záblesky elektrických oblouků, chemiká-
lie: Pokud pracujete v�průmyslu, jste přímo 
uprostřed toho všeho a�často jste vystaveni 
celé řadě rizik. Ale ať už den přinese cokoli, na 
jedno se můžete spolehnout: Naše kolekce 
uvex protection perfect multi function nabízí 
optimální všestrannou ochranu, a�díky maximál-
nímu pohodlí uživatele usnadňuje práci. Vložené 
pružné díly v�oblasti zad a�kolen přispívají 
k�snadnému pohybu, zatímco vysoký podíl 
 přírodních vláken a�robustní vazba zajišťují 
 prodyšnost odolného materiálu.
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