
Védőszemüvegek
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uvex i-guard planet

Az uvex azért alkotta meg a protecting planet címkét, hogy még kézzel-
foghatóbbá tegye a fenntarthatóbb működésre irányuló saját küldetését.
A protecting planet az uvex számára nem csupán egy címke. A protecting people szlogenből 
kiindulva egy olyan ígéretet fogalmaztunk meg, amely a fenntarthatóság három alappillérére – 
az ökológiára, a gazdaságra és a társadalomra – épít, és a vállalat minden egyes részlegén 
felelősségteljes cselekedetekben tükröződik. 

Az uvex ezért tesztel, értékel és optimalizál minden egyes fázist az értékteremtési láncban, hogy 
annak végén a lehető legfenntarthatóbb termék álljon.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material

by reducing waste
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A planet series termékcsalád  
egyik fontos tagja az  
uvex i-guard planet.

A felhasznált műanyag zacskók fóliájának akár 
70%-át olyan újrahasznosított anyagok teszik ki, 
amelyeket gyártási hulladékból nyerünk. Minden 
kartondoboz több mint 90%-ban újrahasznosított 
papírból készül.

A mellékelt használati útmutatókhoz szükséges papír-
mennyiséget 30%-kal tudtuk csökkenteni. A csoma-
golási egységet 5-ről 10-re növeltük, ami a szükséges 
kartonanyag további csökkenését eredményezte, 
ráadásul így jelentősen kevesebb a hulladék is.

A szemüveg lencséjét és szárait 39%-ban bioalapú 
anyag alkotja. Az uvex az előállításhoz egy megújuló 
nyersanyagra, a ricinusra támaszkodik, és biomasszá-
ból származó energiát használ fel. A guard válto-
zat puha arctámasza több mint 35%-ban gyártási 
hulladékból származó, újrahasznosított granulátumból 
készül.
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Innovatív védőszemüvegek – made in Germany
uvex szemvédelmi kompetenciaközpont

A minőséggel szembeni legszigorúbb elvárásoknak megfelelő innovatív 
 védőszemüvegek  
A bajorországi Fürth-ben az uvex első osztályú és rendkívül hatékony száras, kosár-, korrekciós és 
lézervédelmi szemüvegeket fejleszt és gyárt. Ennek során az ISO 9001:2015 és ISO 50001:2011 ta-
núsítványokkal rendelkező üzem a legkorszerűbb technológiákra és stratégiai partnereire támasz-
kodik – ami tökéletes alap a jövőorientált technológiák és termékek életre hívásához. 

Az uvex védőszemüvegek jelentősen túlteljesítik a vonatkozó szabványok  
követelményeit. Mert a jó nekünk nem elég jó. 

Az uvexnél a tökéletesség a minimum 
Az uvex tesztközpontjában minden munkavédelmi szem-
üveget átfogó vizsgálatoknak vetnek alá. A nemzeti és a 
nemzetközi szabványok mellett minden uvex védőszemüveg 
eleget tesz az uvex saját, fokozott követelményeket támasz-
tó normájának is, amely többek között a védőszemüvegek 
funkcionalitását, ergonomikusságát, tartósságát és kényel-
mességét vizsgálja.

Az innovatív bevonattechnológiák az uvex kulcskompeten-
ciái közé tartoznak: Például a továbbfejlesztett univerzális 
bevonat, az uvex supravision excellence négyszeresen 
meghaladja az EN 168 szabvány párásodásmentességre 
vonatkozó követelményeit. 

Új uvex termékjellemzők
Újdonság az innováció terén:  
Az uvex pure-fit az előremutató gyártási 
technológiának köszönhetően 100%-
ban újrahasznosítható. 

Újdonság a felelősségvállalás terén:  
Az uvex i-range esetében mind az 
anyagok, mind a sokoldalú védőszem-
üveg-koncepció tekintetében a nagy 
fokú fenntarthatóság került előtérbe. 

Újdonság a sportos kialakítás terén:  
Az uvex suXXeed a sportos kialakítást 
maximális hatékonysággal ötvözi.

Újdonságainkkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a 
30–35. oldalon talál.
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Kiváló látás a maximális biztonság érdekében 
uvex bevonat szakértelem

Innovatív gyártási folyamat
A hagyományos védőszemüvegek esetében a lencse mind-
két oldala páramentes és karcálló: Ez mérsékelt karcállósá-
got eredményez, a párásodásgátló hatás pedig a rendsze-
res tisztítással csökken. A hagyományos eljárástól eltérően 
az uvexnél a gyártási folyamat során a lencsék mindkét 
oldalát más-más bevonattal lehet ellátni. 

Kifogástalan látás minden helyzetben
Az uvex lencsék külső oldalát egy rendkívül karcálló, vegy-
szerálló és könnyen tisztítható réteg borítja, belső oldalukat 
pedig egy különösen tartós páramentes hatást eredménye-
ző réteg – így minden helyzetben biztosított az optimális 
látás és a maximális biztonság.  

Munkakörnyezettől függően azonban mindkét oldalon rend-
kívül karcálló, illetve páramentes bevonattal ellátott lencsék 
is kaphatók.

uvex supravision excellence – next level performance
Az uvex ismét továbbfejlesztette jól bevált bevonattechnoló-
giáját, az uvex supravision excellence-t:  
Ami a páramentességi (AF) időt illeti, most már minden len-
cse kétszer akkora teljesítményt nyújt, vagyis ezáltal négy-
szeresen túlteljesíti az EN 168 szabvány követelményeit.

Minden a minőségi bevonaton múlik  
A bepárásodott, megkarcolódott vagy szennyeződött lencsék jelentősen növelik a balesetveszélyt 
a mindennapi munka során. Az uvex neve már évtizedek óta egyet jelent az innovatív bevonat-
technológiákkal: Fürth-ben működő kompetenciaközpontunkban karcálló és párásodásmentes 
szemüveglencséket fejlesztünk és gyártunk, minden alkalmazási terület számára. 

Az innovatív bevonattechnológia az uvex védőszemüvegeket  
megbízható társsá teszi a mindennapi munkában – minden alkalommal.
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Találja meg az Ön számára optimális bevonatot
1.   Válassza ki a vízszintes hőmérséklettengelyen a munkahelyére jellemző, fokban 

megadott értéket.
2.  Határozza meg a környezet páratartalmát százalékban, és keresse meg az értéket 

az átlós tengelyen.
3.  Állapítsa meg a szennyeződés mértékét a függőleges tengely alapján.
4.  Kösse össze a három pontot úgy, hogy háromszöget alkossanak. 
5.  A háromszögön belül a legnagyobb területű rész mutatja meg, melyik a megfelelő 

bevonat az adott alkalmazási célhoz.

• különböző bevonattulajdonságok kiváló kombinációja egyetlen lencsén:  
egyedülálló, tartósan páramentes bevonat a belső oldalon és rendkívül karcálló 
bevonat a külső oldalon a maximális hatékonyság érdekében

• rendkívül karcálló és vegyszerálló külső oldal „easy to clean” jellemzővel az opti-
mális tisztaságért

• hosszan tartó páramentesség a belső oldalon
• a párásodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
• kiválóan alkalmas a legkülönfélébb munkahelyeken való használatra

• mindkét oldalon tartósan páramentes és karcálló
• a párásodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
• magas páratartalmú és/vagy gyakori hőmérséklet-ingadozású munkavégzési területekhez

száraz 0% PT

hideg –20 °C

Most kétszer  
akkora AF-

teljesítménnyel

Belső oldal  Teljesítmény Külső oldal

Páramentesség  

Karcállóság

Belső oldal  Teljesítmény Külső oldal

Páramentesség  

Karcállóság

További információkért  
olvassa be a QR-kódot.  
uvex-safety.com/en/antifog
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• mindkét oldalon rendkívül karcálló és vegyszerálló
• az „easy to clean” jellemzőnek köszönhetően nagyon jól tisztítható
• kíméletlen, poros és/vagy szennyezett munkakörnyezetek

szennyezett

tiszta nedves 100% PT

forró +35 °C

PT = páratartalom

Bevonattechnológia
Alap bevonatok
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Bevonattechnológia
Speciális bevonatok

uvex supravision extreme

Belső oldal: 
 •  tartós, tisztítással sem szűnő páramentesítő 

hatás
 •  nagy páratartalom esetén vékony vízréteget 

képez, a látás befolyásolása nélkül
Külső oldal: 
 •  rendkívül karcálló és vegyszerálló, továbbá 

könnyen tisztítható
Alkalmazási terület: 
 •  nagy mértékű páraterhelés és fokozott 

szennyeződés esetén

uvex supravision clean

Kifejezetten az egészségügyi ágazat számára 
fejlesztettük ki. Az uvex supravision clean be-
vonattal ellátott szemüveglencsék autoklávoz-
hatók.
Belső oldal: 
 • sokáig páramentes
 •  min. 20 autoklávozási ciklust kibír
Külső oldal: 
 •  rendkívül karcálló és vegyszerálló, továbbá 

könnyen tisztítható
Alkalmazási terület: 
 •  tiszta, száraz környezetben

uvex supravision infradur plus

Kifejezetten hegesztésvédelemhez fejlesztet-
tük ki. A belső oldal igen tartós páramentessé-
gének és a külső oldal rendkívül nagy fokú kar-
cállóságának előnyeit ötvözi. Minimálisra csök-
kenti a ráégett hegesztési szikrákat.
Alkalmazási terület: 
 •  hegesztési munkálatokhoz, viszonylag szeny-

nyezett környezetben, ahol adott esetben 
páraterheléssel kell számolni

uvex supravision infradur

Kifejezetten hegesztésvédelemhez fejlesztet-
tük ki. Mindkét oldalon rendkívül karcálló. Mini-
málisra csökkenti a ráégett hegesztési szikrá-
kat. 
Alkalmazási terület:
 •  hegesztési munkálatokhoz, nagyon szennye-

zett, száraz környezetben, ahol minimális a 
páraterhelés

uvex supravision variomatic

UV-sugárzásra reagáló, fényre sötétedő bevo-
nat. Belül tartós páramentesség, kívül különö-
sen nagy mértékű karcállóság. 
Fényre sötétedő bevonat:  
 •  automatikus besötétedés 10 másodpercen 

belül, automatikus kivilágosodás 30 másod-
percen belül

Alkalmazási terület: 
 •  gyakori váltás beltér és kültér között, illetve 

világos és sötét viszonyok között

uvex supravision ETC 
(extreme temperature conditions)

Belső és külső oldal: 
 •  tartós, tisztítással sem szűnő páramentesítő 

hatás
 •  nagy páratartalom esetén vékony vízréteget 

képez, a látás befolyásolása nélkül
Alkalmazási terület: 
 •  magas páratartalom és/vagy gyakori hőmér-

séklet-ingadozás esetén

További információkért  
olvassa be a QR-kódot.  
uvex-safety.com/en/antifog 

Belső oldal  Teljesítmény Külső oldal

Páramentesség  

Karcállóság

Belső oldal  Teljesítmény Külső oldal

Páramentesség  

Karcállóság

Belső oldal  Teljesítmény Külső oldal

Páramentesség  

Karcállóság

Belső oldal  Teljesítmény Külső oldal

Páramentesség  

Karcállóság

Belső oldal  Teljesítmény Külső oldal

Páramentesség  

Karcállóság

Belső oldal  Teljesítmény Külső oldal

Páramentesség  

Karcállóság
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Szűrő
2 UV-szűrő (EN 170)

2C / 3 UV-szűrő színérzékeléssel (EN 170)

4 IR-szűrő (EN 171)

5 Napfényszűrő ipari használatra (EN 172)

6 Napfényszűrő infravörös követelménnyel

Jelölések és szabványok

EN szabvány

Kiegészítő jelölések

nincs általános használat

3 folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)

4 5 µm-nél nagyobb szemcseméretű durva porral szembeni 
védelem

5 gázokkal, gőzökkel, köddel, füsttel és és 5 µm-nél kisebb 
szemcseméretű finom porral szembeni védelem

8 ívkisülés elleni védelem

9 olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

Színezési fokozat

Szűrő

Gyártás dátuma

Minden uvex szemüveg  
megfelel az 1-es  
optikai osztálynak

Színezési fokozatok

AR 1,2 (fényáteresztés szintje 74,4 – 100%)

víztiszta 1,2 (fényáteresztés szintje 74,4 – 100%)

borostyánsárga 1,2 (fényáteresztés szintje 74,4 – 100%)

CBR65 1,4 (fényáteresztés szintje 58,1 – 80%)

ezüst tükrös 53% 1,7 (fényáteresztés szintje 43,2 – 58,1%)

szürke 23% 2,5 (fényáteresztés szintje 17,8 – 29,1%)

polavision 3,1 (fényáteresztés szintje 8 – 17,8%)

szürke 14 % 3,1 (fényáteresztés szintje 8 – 17,8%)

ezüst tükrös 12% 3,1 (fényáteresztés szintje 8 – 17,8%)

K felületi ellenállás kis részecskék okozta károsodással szem-
ben az EN 168 szabvány szerint (karcállóság)

N párásodással szembeni ellenállás az EN 168 szabvány szerint

8 ívkisülés elleni védelem 

9 olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

Kiegészítő jelölések

A lencséken látható jelölések  
az EN 166 szabvány szerint 

A tartókereten látható jelölések  
az EN 166 szabvány szerint

Mechanikai szilárdság

nincs Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)

S fokozott ellenálló képesség

F kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)

B közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)

A nagy energiájú ütődés (190 m/s, ill. 684 km/h)

T szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Mechanikai szilárdság
nincs Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)

S fokozott ellenálló képesség

F kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)

B közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)

A nagy energiájú ütődés (190 m/s, ill. 684 km/h)

T szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

Mechanikai szilárdság

Mechanikai szilárdság

A gyártó azonosítójele

A gyártó azonosítójele

Kiegészítő jelölés

Kiegészítő jelölés

Megfelelőségi jelölésMegfelelőségi jelölés

34166 FTW2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN
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A lencse színezése
Minden igényre a megfelelő megoldás

BOROSTYÁNSÁRGA

Védelem: UV400 
Jelölés: 2(C)-1,2 
Fényáteresztés: kb. 88% 
Szabvány: EN 166, EN 170 
 

Védelem mechanikai 
kockázatok ellen, vakító 
fény elleni védelem nincs, 
kontrasztnövelés

CBR65

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-1,4 
Fényáteresztés: kb. 65% 
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem, amely a felszabadult, 
összpontosító látás élményét 
nyújtja
uvex i-5 (37. o.), 
uvex sportstyle (41. o.), 
uvex pheos cx2 (42. o.),  
uvex super f OTG (57. o.), 
uvex pheos cx2 sonic (60. o.), 
uvex ultravision (64. o.) 

AR (tükröződésmentes)

Védelem: UV400 
Jelölés: 2(C)-1,2 
Fényáteresztés: kb. 96,5% 
Szabvány: EN 166, EN 170

Kiváló védelem tükröződés és 
fényvisszaverődés esetén, 
nagy fényáteresztés

uvex sportstyle (41. o.), 
uvex i-3, uvex i-3 s (46., 47. o.)

VÍZTISZTA

Védelem: UV400 
Jelölés: 2(C)-1,2 
Fényáteresztés: kb. 91 % 
Szabvány: EN 166, EN 170

Védelem mechanikai kocká-
zatok ellen, vakító fény elleni 
védelem nincs

74 – 100%  
fényáteresztés

58 – 80%  
fényáteresztés

Nem szükséges a vakító fény ellen védő színezés



27

Szemüveglencse-színezés

POLAVISION

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-3,1 
Fényáteresztés: kb. 14% 
Szabvány: EN 166, EN 172

Zavaró felületi visszaverődé-
sek csökkentése a szórt fény 
kiszűrésével

uvex polavision (53. o.)

BARNA

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-2,5 
Fényáteresztés: kb. 20% 
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító 
fény ellen, jelzőszín-felismerés-
sel és kontrasztnövelő hatással

EZÜST TÜKRÖS 12%

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-3,1 
Fényáteresztés: kb. 12% 
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem a rendkívül erős, 
mesterséges vagy természetes 
vakító fénytől, jelzőszín-felis-
meréssel

uvex i-3 (46. o.) 
uvex pheos cx2 (42. o.) 
uvex sportstyle (41. o.)

EZÜST TÜKRÖS 53%

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-1,7 
Fényáteresztés: kb. 53% 
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem változó fényviszo-
nyok mellett

uvex pheos/ 
uvex pheos s ( 44. o., 45) 
uvex i-works ( 48. o.) 

SZÜRKE 14%

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-3,1 
Fényáteresztés: kb. 14%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító 
fény ellen, jelzőszín-felisme-
réssel

uvex pheos cx2 (42. o.)

SZÜRKE 23%

Védelem: UV400 
Jelölés: 5-2,5 
Fényáteresztés: kb. 23%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító 
fény ellen, jelzőszín-felisme-
réssel

8 – 18%  
fényáteresztés

18 – 29%  
fényáteresztés

43 – 58%  
fényáteresztés

Vakító fény ellen védő színezés ajánlott
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uvex UV400
100% UV-védelem. 100% biztonság. 100% uvex.

A WHO UV400 védelemre vonatkozó ajánlásának okai világosak.  
A szem külső szövetei, a szaruhártya és a lencse teljes mértékben 
elnyelik az UV-fényt. Az UVB-fény itt főleg az örökítőanyagot károsítja, 
az UVA azonban fokozottabban mélyre hatoló hatást, hővel összefüggő 
károkat okoz, továbbá felerősíti az UVB hatását.

Dr. rer. nat. Olaf Strauß egyetemi professzor

Az uvex UV400 közel 100%-os védelmet nyújt az UVA- és UVB-su-
gárzással, valamint a nagy energiájú látható fénnyel (HEV) szemben, 
400 nm hullámhosszig.  

A szem és a körülötte lévő 
bőr érdekében

100%-os védelem a veszélyes  
UVA- és UVB-sugárzással szemben
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uvex UV400 – az összes uvex védőszemüveghez jár
Legyen szó színezés nélküli vagy színezett lencséről: A ha-
tékony UV-védelmet nyújtó uvex UV400 az összes uvex vé-
dőszemüveg esetében „alap-felszereltség” – ugyanúgy, 
ahogy a kellemes viselési élmény, a sportos dizájn és az 
extra kategóriájú lencsebevonatok.

Ha nem süt a nap, az UV-sugarak akkor is terhelik a szemet
Szabadban történő munkavégzés során a szem rendszere-
sen ki van téve a káros UV-sugárzásnak, még akkor is, ha 
felhős az ég. A következmény: A megfelelő védelem hiánya 
olyan veszélyes, tartós károsodáshoz vezethet, mint a sza-
ruhártya sérülése, a szürke hályog vagy a megvakulás. 
Emellett a védelem hiánya hozzájárul a szem körüli érzé-
keny bőrszövet sejtjeinek öregedéséhez és a tumorképző-
déshez.

100% biztonság.
uvex védőszemüvegek,

Az uvex UV400 nemcsak kiszűri az összes UV-sugarat 
(amelyek 20%-át a 380 nm-es lencse átengedi), hanem 
ezenfelül teljes körűen csökkenti a hővel összefüggő sejt-
módosulásokat is, amelyek következtében ez a tényező a 
380 és 400 nm közötti tartományban előforduló összes 
sejtkárosodást tekintve a 10-szeresére nő. Ráadásul a szű-
rő 15%-kal csökkenti a retina számára káros, agresszív, lát-
ható kék fényt (HEV) is.

Az EN166/170 szabvány a védőszemüvegekre vonatkozóan  
380 nm-ig terjedő UV-védelmet ír elő. A legfrissebb tudományos  
eredmények alapján ez nem elegendő. A WHO is (World Health 
Organization) 400 nm-ig terjedő UV-védelmet javasol. 
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uvex i-5 CBR65 uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65 uvex ultravision CBR65
Cikkszám 9183064 9193064 9198064 9169164 9309064 9301064
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret fehér, fekete fehér, fekete fehér, fekete fekete, fehér fehér, fekete átlátszó szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lencse PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Tömeg 29 g 23 g 28 g 39 g 34 g 131 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 8 DB 10 DB 4 DB
egységek

uvex CBR65
Felszabadult látási élmény, kifáradás nélkül 

Kontrasztnövelés
Az érezhetően kontrasztos és kellemes látási él-
mény érdekében, még szórt fény esetében is.

Kékfény-csökkentés
Az extrém világos munkahelyekre jellemző kék 
fényt akár 50%-kal csökkenti. 

Látás erőfeszítés nélkül
A szem hosszabb ideig tartó munka esetén is ke-
vésbé fárad el – felszabadult látás a jobb odafigye-
lés és összpontosítás érdekében.

Enyhe színezés
Optimális védelem a vakító fénnyel szemben –a 
rendkívül erős mesterséges és természetes fény 
jelentette látási kihívásokhoz.

Megelőző védelem kék fény ellen
Az uvex CBR65-lencsetechnológia tulajdonságai jelentősen 
különböznek az uvex UV400-étól. 

Kiszűri a nagy energiájú, látható kék fény akár 50%-át (High 
Energy Visible Light, HEV), amely a 380 nm és 450 nm kö-
zötti tartományban főleg a retinát károsítja.  
A 450 nm-es tartományon túl a fénynek csupán 60 – 70%-a 
jut el a retináig. 
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látható hullámhossztartomány nm-ben

65%-os fényáteresztés

50%-os  
kékfény-csökkentés 450 nm-nél

UV-sugárzás Infravörös sugárzás

További információ:  
uvex-safety.com/
en/product-group/
uvex-cbr65/

A szemet érő kékfény-terhelés az intenzív médiahasználat 
(PC, okostelefon, tablet, LED-es tévé stb.), valamint a vil-
lanykörték LED-re cserélése miatt rendkívüli mértékben 
megnőtt. Ez rövid távon túlerőltetéshez, fejfájáshoz vagy 
koncentrációs zavarokhoz vezethet, hosszú távon pedig nö-
velheti az időskori makuladegeneráció kockázatát.

Az uvex CBR65 megbízhatóan védi a szemet az egészség-
ügyi kockázatoktól, és az ember „belső órája” sem zavaro-
dik össze.   

Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9309064

9183064

9169164
9301064

9198064
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Az uvex i-range az új, 3 az 1-ben védőszemüvegekből álló termékcsaládunk, amely szinte minden kockázati 
kategóriához és munkaterülethez rugalmas választási lehetőséget kínál.

uvex i-guard 
plusz védelem a folyadékokkal, részecskékkel és 
szennyeződésekkel szemben a rendkívül rugalmas 
keretnek köszönhetően, amely nyomásmentesen  
illeszkedik bármilyen arcformához (3-as és  
4-es jelölés az EN 166 szerint)

uvex i-guard+  
fejpánttal ellátott kosárszem-
üvegként a szigorúbb követelmé-
nyeknek is eleget tesz, emellett 
fokozott mechanikai szilárdság 
jellemzi

uvex i-lite  
meggyőző, modern 
dizájn lapos len-
csekialakítással 

Lapos lencsekialakítás  
a korlátlan látómező érdekében 

Ergonomikusan formázott 
szárak  
a tökéletes, stabil, nyomáspontok 
nélküli illeszkedéshez 

Puha, rugalmas arctámasz fenn-
tartható anyagokból az univerzális 
illeszkedés érdekében

uvex i-guard+ készlet szárral 
és fejpánttal, amelyek rugalmas 
cseréjével minden alkalommal 
egyénileg beállítható a szemüveg

x-tended sideshield  
a megnövelt oldalsó védelemhez

3 fokozatban dönthető szárak az 
egyedi illeszkedéshez

Jól bevált uvex supravision 
bevonattechnológia és UV400 
védelem

Újrahasznosított és bioalapú 
anyagok feldolgozása az erőfor-
rásokkal való takarékoskodás és 
a környezet védelme érdekében 

sustainable. flexible. safe.

uvex i-range
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uvex i-range uvex i-lite uvex i-lite planet uvex i-lite uvex i-guard uvex i-guard planet uvex i-guard
Cikkszám 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296 9143282
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

napfényszűrő napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit, kék antracit, türkizkék antracit, lime antracit, kék antracit, türkizkék antracit, lime

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lencse PC, víztiszta PA, víztiszta, bioalapú PC szürke 23% PC, víztiszta PA, víztiszta, bioalapú PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Tömeg 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g 48 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 8 DB 8 DB 8 DB
egységek

uvex i-range uvex i-guard+ uvex i-guard+ planet uvex i-guard+ uvex i-guard+ készlet
Cikkszám 9143267 9143297 9143283 9143300
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret antracit, kék antracit, türkizkék antracit, lime antracit, kék

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lencse PC, víztiszta PA, víztiszta PC szürke 23% PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Tömeg 50 g 50 g 50 g 56 g
Rendelésimennyiség- 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB
egységek

Védőszemüvegek
uvex i-range 

További információkért  
olvassa be a QR-kódot. 
uvex-safety.com/en/irange

További információk a 
fenntartható i-range mo-
dellekről a 18–19. oldalon.

uvex i-range 
• sokoldalú 3 az 1-ben védőszemüveg-család, amely 

rugalmas választási lehetőséget kínál szinte bármi-
lyen munkaterülethez 

• nagy méretű, lapos lencsekialakítás a korlátlan 
 látómező érdekében

• az x-tended sideshield további védelmet nyújt az 
 oldalsó részen

• a szemüvegszár dőlésszöge az egyéni igényeknek 
megfelelően több fokozatban állítható, és minden 
fej- és arcformához jól illeszkedik

• az ergonomikus kialakítású szárak stabilan illesz-
kednek, anélkül hogy nyomnának

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 
 supravision bevonat technológiával – tartósan pára-
mentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és 
UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

• fémmentes
• uvex i-guard: a puha, rugalmas arctámasz igazodik 

a szemüveg viselőjéhez, hogy optimális védelmet és 
kényelmet nyújtson. Folyadékokkal és durva porral 
szemben is véd (3-as és 4-es jelölés)

• uvex i-guard+: a fenti tulajdonságok a megnövelt 
mechanikai szilárdsággal kiegészülve 

• uvex i-guard+ készlet: a szár és a fejpánt rugal-
masan kicserélhető egymással, így a szemüveg a 
munkahelyi veszély mértékétől függően száras 
szemüvegként vagy kosárszemüvegként is viselhető

uvex i-range planet 
fenntartható módon előállított 
modellek újrahasznosított, bio-
alapú anyagból

9143281

9143282

9143295

9143296

9143297 9143283

9143265

9143266

9143267
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stílusos. biztonságos. fenntartható.

uvex pure-fit

Újrahasznosításra tervezték 
Az uvex pure-fit egy újfajta gyártási technológiá-
nak köszönhetően teljesen automatizált módon, 
mindössze egy anyagból előállítható, és nem 
igényel további összeszerelést. 

Teljes egészében polikarbonátból készül, ezál-
tal – a termék csomagolásához hasonlóan –  

100%-ban újrahasznosítható. 

Ebből adódóan az uvex pure-fit rendszer 
egy rendkívül fenntartható megoldás. 

Nemcsak innovatív, de kényelmes is: Ez a védő-
szemüveg amiatt is különleges, hogy rendkívül 
könnyű. A rugalmas szárak tökéletesen illesz-
kednek bármilyen fejformához, és stabilan a 
helyükön maradnak.

Az uvex pure-fit két különböző változat-
ban kapható: bevonat nélkül és termé-
szetesen a jól bevált uvex supravisi-
on bevonat technológiával ellátott, 
bevonatos változatban is.

Rugalmas szárak, amelyek töké-
letesen illeszkednek, és  
stabilan a helyükön maradnak, 
mégsem nyomnak

Keret nélküli, innovatív kialakí-
tású lencse az optimális,  
akadálytalan látásért

Jól bevált uvex supravision 
bevonat technológiával vagy be-
vonat nélkül – de minden esetben 
UV400 védelemmel
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uvex pure-fit
Cikkszám 9145014 9145265
Kivitel bevonat nélküli uvex supravision excellence

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó átlátszó

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 19 g 19 g
Rendelésimennyiség- 75 DB 75 DB
egységek

Védőszemüvegek
uvex pure-fit 

a végletekig leegyszerűsített – egyfaj-
ta anyagból készült, ultrakönnyű védő-
szemüveg polikarbonátból, mindössze 
19 gramm súllyal

100%-ban 
újrahasznosítható

x-tended sideshield a megnövelt 
oldalsó védelemhez 

További információkért  
olvassa be a QR-kódot.  
uvex-safety.com/en/purefit

uvex pure-fit 
• a végletekig leegyszerűsített – letisztult, ultrakönnyű védőszemüveg 

 innovatív szárkoncepcióval és mindössze 19 gramm súllyal 
• keret nélküli lencsekivitel a széles látómezőért
• az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
• a rugalmas szárak tökéletesen illeszkednek, és stabilan a helyükön  

maradnak, mégsem nyomnak
• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes 

 viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig
• fémmentes

9145014

9145265

by creating 
recyclable products
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eXXtrém divatos megjelenés 
dinamikus, tetszetős keretdizájn

luXXus minőségű optika 
a jól bevált uvex supravision bevo-
nattechnológiának és az UV400 
védelemnek köszönhetően

maXXimális kényelem  
ergonomikusan formázott szárak 
puha szárvégekkel a kényelmes, 
stabil illeszkedésért

fleXXibilis orrtámasz a 
csúszás- és nyomásmen-
tes illeszkedéshez 

eXXtra védelem  
a részecskéktől, szennyeződésektől és 
portól az optimális kiegészítő keretnek 
köszönhetően 

uvex suXXeed

strong. 
sporty. 
functional.
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uvex suXXeed uvex suXXeed guard kiegészítő keret
Cikkszám 9181265 9181180 9181281 9181001
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence kiegészítő keret uvex suXXeedhez

kiegészítő kerettel napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit, kék antracit, kék antracit, lime fekete

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 27 g 32 g 27 g 5 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 20 darab
egységek

Védőszemüvegek
uvex suXXeed

További információkért olvassa be a QR-kódot. 
uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

Tartozékok: 9181001
kiegészítő keret uvex 
suXXeedhez

Az uvex suXXeed egész nap védelmet nyújt a 
munkavégzés során, szinte minden helyzetben. 

A dinamikus megjelenés, a tökéletes kidolgo-
zású keretforma és a kényelmesen illeszkedő 
szárak minden igényt kielégítenek – a jó visel-
hetőség, a kényelem és a védelem garantált. 

Az uvex suXXeed még erős fizikai tevékenysé-
gek és izzasztó munkák esetén is ott marad, 
ahol lennie kell: az Ön szemei előtt, az Ön vé-
delme érdekében. A puha, rugalmas orrtámasz 
kényelmes, csúszásmentes és stabil.

Ha még nagyobb védelemre van szüksége 
a porral és a szennyeződésekkel szemben, 
csak társítson egy kiegészítő keretet az uvex 
suXXeedhez. 

uvex suXXeed 
• sportos védőszemüveg dinamikus, feltűnő kivitelben
• a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szá-

rak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, 
mégsem nyomnak

• a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjé-
hez, és csúszásmentesen illeszkedik, anélkül hogy nyomna

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-su-
gárzás ellen 400 nm-ig

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonat technológiával – tartósan páramentes és karcálló 
lencse

• az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a 
 részecskék, a szennyeződések és a por ellen

• fémmentes

9181265

9181281

9181180
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uvex i-5
részletgazdag – modern – megbízható 

Maximális biztonságot nyújtó inno-
vatív, modern dizájn: Az „x-tended” 
(kiszélesített) szem- és oldalvédőnek 
köszönhetően az uvex i-5 különösen 
megbízható védelmet nyújt a szemnek, 
minden helyzetben.  
A jól átgondolt jellemzők biztosítják, 
hogy viselése hosszabb használat 
esetén is kényelmes legyen. 

3 fokozatban dönthető  
egyszerűen illeszkedik  
bármilyen arcformához

x-tended eyeshield 
a részecskékkel, porral és 
szennyeződésekkel szembeni 
hatékonyabb védelemért

x-tended sideshield  
a szem oldalsó területé-
nek optimális védelme 
érdekében 

uvex supravision 
bevonattechnológia

x-twist technológia 
a fejformához való rugalmas, 
kényelmes hozzáigazítás 
érdekében

Puha, rugalmas orrtámasz
a nyomásmentes, kényelmes 
viselés és csúszásmentes 
tartás érdekében
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uvex i-5 uvex i-5 guard kiegészítő keret
Cikkszám 9183065 9183265 9183415 9183180 9183064 9183281 9183001
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision Kiegészítő keret

sapphire excellence ETC excellence excellence excellence uvex i-5 modellhez
kiegészítő kerettel napfényszűrő napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit, kék antracit, kék antracit, kék antracit, kék fehér, fekete antracit, lime antracit

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC CBR65 PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 35 g 29 g 29 g 6 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 20 darab

Védőszemüvegek 
uvex i-5 · uvex i-5 guard

uvex i-5
• sportos, prémium védőszemüveg számos funkcióval 

és testreszabási lehetőséggel
• x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia 

 körülöleli a homlokot, és védelmet nyújt a bejutó 
 részecskékkel szemben 

• az x-tended sideshield további védelmet nyújt az 
 oldalsó részen

• az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönt-
hető és állítható hosszúságú szár nagy mértékű 
 személyre szabást tesz lehetővé, így minden fej- és 
arcformához tökéletesen illeszkedik 

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön 
maradnak, mégsem nyomnak

• a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg 
 viselőjéhez, és csúszásmentesen illeszkedik, anélkül 
hogy nyomna

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supra-
vision bevonat technológiával – tartósan páramentes 
és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és 
UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

• az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt 
a részecskék, a szennyeződések és a por ellen

• fémmentes

További információt az  
uvex-safety.com/en/i5 oldalon talál
(vagy olvassa be a QR-kódot).

Tartozékok: 9183001 
Kiegészítő keret uvex i-5 modellhez

9183065
9183415
9183265
  

9183180

9183064 9183281
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uvex x-fit pro uvex x-fit pro guard
Cikkszám 9199005 9199247 9199245 9199680 9199240
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Slider nélkül Slider nélkül, kiegészítő kerettel kontrasztfokozó
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fehér, antracit kék, antracit kék, antracit kék, antracit sárga, antracit

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC borostyánsárga

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 28 g 24 g 28 g 30 g 28 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex x-fit pro
Cikkszám 9199277 9199276
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence

napfényszűrő, slider nélkül napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit, világosszürke antracit, világosszürke

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC szürke 23% PC szürke 23%

UV400 UV400
5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 24 g 28 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB

uvex x-fit pro
• hatékony, moduláris védőszemüveg számos  

tartozékkal
• a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan 

formázott szárak kényelmesen, biztonságosan 
a helyükön maradnak, mégsem nyomnak

• az uvex Comfort Slider bármilyen fej- és 
 arcformához beállítható – a több fokozatban 
dönthető száraknak köszönhetően egyedi, 
 kényelmes viselési élményt kínál

• a moduláris rendszer olyan praktikus tartozé-
kok hozzácsatolását teszi lehetővé, amelyek 
bővítik a használati lehetőségek körét

• a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a 
 szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentesen 
 illeszkedik, anélkül hogy nyomna

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 
supravision bevonat technológiával – tartósan 
páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- 
és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

• az opcionális kiegészítő keret további védel-
met nyújt a részecskék, a szennyeződések és 
a por ellen

• fémmentes

Védőszemüvegek
uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard

9199005

91992409199680

9199245

9199277

9199276

9199247
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uvex x-fit uvex x-fit guard
Cikkszám 9199085 9199285 9199265 9199123 9199180 9199286 9199280
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence excellence excellence excellence
kiegészítő kerettel kontrasztfokozó napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret áttetsző szürke áttetsző szürke áttetsző kék áttetsző pink áttetsző szürke áttetsző szürke áttetsző szürke

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
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC borostyánsárga PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 23 g 23 g 23 g 23 g 29 g 23 g 23 g
Rendelésimennyiség- 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB
egységek

uvex Comfort Slider kiegészítő keret uvex x-fit pro fejpánt uvex mini LED lámpa
Cikkszám 9958024 9199001 9958023 9999100
Kivitel uvex x-fit és kiegészítő keret uvex x-fit és 2 adapterrel 

x-fit pro szárra való uvex x-fit és uvex x-fit pro x-fit pro modellekre való (bal és jobb oldali)
felhelyezéshez termékhez felszereléshez, fémmentes 4 gombelem, L736F típus,

Szín antracit fekete fekete adapter+ház: fekete
fény: fehér

Rendelési egység/
Rendelésimennyiség- TASAK 20 darab 10 DB DB
egységek
Tartalom 5 pár

Védőszemüvegek
uvex x-fit · uvex x-fit guard

uvex x-fit 
• klasszikus védőszemüveg pontos illeszkedéssel és külön-

féle bővítési lehetőségekkel
• keret nélküli lencsekivitel a széles látómezőért
• az opcionális Comfort Slider bármilyen fejformához és 

arcformához beállítható – a több fokozatban dönthető 
szár egyedi, kényelmes viselési élményt kínál

• a moduláris rendszer olyan praktikus tartozékok hoz-
zácsatolását teszi lehetővé, amelyek bővítik a használati 
lehetőségek körét 

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, 
 kényelmes viseletért

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision  
bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló  
lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB- 
sugárzás ellen 400 nm-ig

• az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a 
 részecskék, a szennyeződések és a por ellen

• fémmentes

Tartozékok: 9199001 
Kiegészítő keret uvex x-fit és  
uvex x-fit pro modellhez

Tartozékok: 9958024 
Comfor Slider uvex x-fit és  
uvex x-fit pro modellhez

Tartozékok: 9958023 
Fejpánt uvex x-fit és uvex x-fit pro modellhez

Tartozékok: 9999100 
Mini LED-lámpa uvex x-fit és  
uvex x-fit pro modellhez

9199265
9199285 
9199085

9199280

9199123

91992869199180
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uvex védőszemüvegek 
Ideális keskeny arcforma esetén is

Ahogyan az emberek arcformája is egyedi, úgy a mi szem-
üvegeink kialakítása is más és más. Ez a termékkínála-
tunkból készült válogatás többek között keskeny arcforma 
esetén ideális. 

Optimális illeszkedésüknek és részben alakíthatóságuknak 
köszönhetően ezek a védőszemüvegek tökéletesen idomul-
nak a különböző fejformákhoz. Így a szem számára mindig 
védelmet biztosítanak a részecskék, szikrák és por ellen.

keskeny fej- és arcformák 
           esetén is.

Az uvexnél bármilyen igényre  
                        van optimális védőszemüveg –
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uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex x-fit 9199

uvex pheos s guard 9192uvex i-guard+ 9143

uvex carbonvision 9307 uvex pheos cx2 sonic 9309
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uvex sportstyle
Cikkszám 9193080 9193265 9193415 9193376 9193838
Kivitel uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision AR

Olaj- és gázipar super antireflex lencsék
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, szürke fekete, lime antracit, kék fekete, petrolkék fekete, kék

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE

Tömeg 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex sportstyle
Cikkszám 9193064 9193280 9193885 9193880
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision extreme belül nem párásodik uvex supravision variomatic

napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő, ezüst tükrös színben fényre sötétedő lencsék
Szabvány EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret fehér, fekete fehér, fekete fekete, szürke fekete, antracit

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC CBR65 PC szürke 23% PC ezüst tükrös, szürke PC enyhén zöld

UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 23 g 23 g 23 g 23 g
Rendelésimennyiség-egységek/ 10 DB 10 DB 10 DB DB
Rendelési egység

Védőszemüvegek
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• sportos, könnyű védőszemüveg kontúrozott lencsével, amely a keskeny 

és a szélesebb arcokhoz egyaránt nagyszerűen illeszkedik
• a homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy végző-

désű szárak kombinációja kényelmesen tart, mégsem nyom
• a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen 

illeszkedik az orra, és nem nyom
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  
ellen 400 nm-ig

9193376

91934159193080 9193265

9193280

9193064

91938809193885

9193838
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uvex pheos cx2
Cikkszám 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret kék, szürke kék, szürke piros, szürke fekete, világoskék fekete, világoskék

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex pheos cx2
Cikkszám 9198285 9198064 9198237 9198230 9198885
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence belül nem párásodik

kontrasztfokozó napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő, ezüst tükrös színben
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret fekete, sárga fehér, fekete fehér, fekete fehér, fekete kék, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC borostyánsárga PC CBR65 PC szürke 23% PC szürke 14% PC ezüst tükrös, szürke

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

Védőszemüvegek
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• sportos védőszemüveg kimagasló hordhatósággal
• x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, 

és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben 
• a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak  

kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
• a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és 

csúszásmentesen illeszkedik, anélkül hogy nyomna
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse 

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  
ellen 400 nm-ig

• fémmentes

  Kosárszemüvegként is 
kapható (lásd a 60. oldalt) 

9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198230 9198885

9198285
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Az Ön vállalati arculatához illeszkedő védőszemüvegek
Szemvédelem egyéni vonásokkal

Annak érdekében, hogy csapata megjelenése összetéveszthetetlen 
legyen, az uvex védőszemüvegek sokféle módon egyedivé tehetők – 
kezdve onnan, hogy cége logóját rányomtathatja a szemüveg szárára, 
egészen a vállalatára jellemző színekben elkészített szemüvegkerete-
kig. Így a védőeszközökön tökéletesen érvényesítheti vállalati arculatát.

Tamponnyomás szemüvegszárra  
(egy színtől négy színig)

Ha színes logónyomatot szeretne elhelyez-
ni a száron, a közvetlen tamponnyomási 
eljárást javasoljuk.

Keret vállalati színekben

Azonnal felismerhető, hogy ez 
az „Ön” szemüvege: a keret az 
Ön vállalatára jellemző színek-
ben készül el.

Betét a szemüveg szárában

Vállalata nevét esztétikus és egyedi 
módon a szemüvegszár puha kom-
ponensében tüntetheti fel.

Mennyire legyen egyéni?
Szívesen adunk tanácsot személyesen a védőszemüve-
geink egyéni kialakításaival kapcsolatos technikai lehető-
ségekről. Használhatja online termékkonfigurátorunkat is, 
amely az alábbi oldalon érhető el:

www.uvex-safety.com/configurator
(vagy olvassa be a QR-kódot).

Itt online választhatja ki és alakíthatja tetszése szerint a 
kívánt szemüvegmodellt.

Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési mennyi-
ségeket:
Tamponnyomás 500 darabtól
Meglévő félrészek (lencse és szár) kombinációja 2500 
darabtól (tamponnyomással és anélkül)
Betét/saját vállalati színek/egyedi fejpánt/lézergravírozás 
5000 darabtól
Egyedi tartozék kérésre

Egyedi tartozék

Logóját rányomtathatja többek 
között szemüvegtokokra. Lézergravírozás a szemüveg-

lencsén

A védőszemüveg egyedi 
 lézergravírozással is 100%-osan 
megőrzi funkcionalitását.

A fejpánt matricázása

A szemüvegfejpántok 
egyedi módon hímezhetők 
cége logójával.
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uvex pheos uvex pheos CB
Cikkszám 9192080 9192225 9192215 9192485 9192415 9192280
Kivitel uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

standard méret standard méret standard méret standard méret standard méret standard méret
olaj- és gázipar „Asian fit” a 2M-es fejidommal

vizsgálva ISO 18526-4:2020
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, szürke fekete, zöld világosszürke, szürke fekete, szürke antracit, kék fekete, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g 29 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex pheos uvex pheos guard
Cikkszám 9192385 9192285 9192281 9192881 9192180
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme belül nem párásodik uvex supravision extreme

standard méret, standard méret, standard méret, standard méret, standard méret, kiegészítő
kontrasztfokozó napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő, ezüst tükrös színben kerettel és fejpánttal

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, sárga fekete, szürke fekete, szürke világosszürke, szürke fekete, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC borostyánsárga PC szürke 23% PC szürke 23% PC ezüst tükrös, szürke PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex pheos
• sportos, időtlen stílusú védőszemüveg; keret nélkül a 

 különösen nagy látómező érdekében
• a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott 

szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön marad-
nak, mégsem nyomnak

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, 
 kényelmes viseletért

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision 
bevonat technológiával – tartósan páramentes és karcálló 
lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB- 
sugárzás ellen 400 nm-ig

• az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a 
 részecskék, a szennyeződések és a por ellen

• az opcionális fejpánt megakadályozza a szemüveg elmoz-
dulását a nagy igénybevételt jelentő munkálatok során

• szabványos méretben vagy keskeny változatban is kapható
• uvex IES modellekhez 
• fémmentes

Védőszemüvegek
uvex pheos · uvex pheos guard

9192225 9192215

9192881

919228091924159192485

9192281
 9192285

9192080

9192385

9192180
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uvex pheos s uvex pheos s guard
Cikkszám 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891 9192680
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision belül nem párásodik uvex supravision extreme

excellence excellence extreme excellence extreme keskeny változat
keskeny változat keskeny változat keskeny változat keskeny változat, keskeny változat, keskeny változat, kiegészítő kerettel

napfényszűrő napfényszűrő napfényszűrő és fejpánttal
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret fehér, zöld antracit, szürke fekete, szürke fehér, narancssárga fekete, szürke világosszürke, szürke fekete, szürke

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
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC szürke 23% PC szürke 23% PC ezüst tükrös, szürke PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 45 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

Tartozékok
Cikkszám 9192001 9192002 9958020
Kivitel kiegészítő keret a következőhöz: kiegészítő keret a következőhöz: fejpánt a következőhöz:

uvex pheos uvex pheos s uvex pheos és
standard méret keskeny változat uvex pheos s

Szín fekete fekete szürke, fekete
Rendelésimennyiség-egységek 20 darab 20 darab 10 DB

Tartozékok: 9192001 / 9192002 
Kiegészítő keret uvex pheos / uvex pheos s modellhez

Tartozékok: 9958020 
Fejpánt uvex pheos / uvex pheos s modellhez

Védőszemüvegek
uvex pheos s · uvex pheos s guard

146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192680

9192725 9192785 

9192282 9192745 

9192283 9192891 
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uvex i-3
Cikkszám 9190839 9190838 9190181 9190281 9190885 9190880
Kivitel uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision plus uvex supravision excellence belül nem párásodik uvex supravision variomatic

standard méret standard méret standard méret standard méret standard méret standard méret
teljesen tükröződésmentes teljesen tükröződésmentes napvédelem, napfényszűrő napfényszűrő, fényre sötétedő
szemüveglencsék szemüveglencsék olaj- és gázipar ezüst tükrös szemüveglencsék

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, kék fekete, kék fekete, világosszürke fekete, világosszürke fekete, világosszürke fekete, antracit

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC szürke 23% PC szürke 23% PC ezüst tükrös, szürke PC enyhén zöld

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Rendelésimennyiség-egységek/ 10 DB DB 10 DB 10 DB 10 DB DB
Rendelési egység

uvex i-3 uvex i-3 guard
Cikkszám 9190270 9190175 9190275 9190280 9190180
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

standard méret standard méret standard méret standard méret standard méret
olaj- és gázipar kiegészítő kerettel

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret antracit, kék fekete, világosszürke antracit, kék fekete, világosszürke antracit, kék

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 30 g 30 g 30 g 30 g 36 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

Védőszemüvegek
uvex i-3 · uvex i-3 guard

uvex i-3 
• egyedileg beállítható, többfunkciós prémium védőszem-

üveg
• A homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus 

 formájú, lágy végződésű szárak kombinációja kényelmesen 
tart, mégsem nyom

• a szemüvegszár dőlésszöge az egyéni igényeknek 
 megfelelően több fokozatban állítható, és minden fej-  
és arcformához jól illeszkedik

• a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, 
csúszásmentesen illeszkedik az orra, és nem nyom

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision  

bevonat technológiával – tartósan páramentes és karcálló  
lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB- 
sugárzás ellen 400 nm-ig

• az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a 
 részecskék, a szennyeződések és a por ellen

• standard méretben vagy keskeny változatban is kapható
• fémmentes

9190270
9190275

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175 9190280 9190180

9190181 9190281

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s
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uvex i-3 s uvex i-3 s guard
Cikkszám 9190065 9190080 9190075 9190680
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

keskeny változat keskeny változat keskeny változat keskeny változat
olaj- és gázipar kiegészítő kerettel

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret kék, szürke fekete, szürke antracit, lime antracit, kék

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 35 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex i-3 s Tartozékok
Cikkszám 9190039 9190085 9190086 9190001 9958009
Kivitel uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence kiegészítő keret uvex i-3 modellhez szemüvegzsinór uvex i-3 modellhez

keskeny változat keskeny változat keskeny változat és uvex i-3 s modellhez és uvex i-3 s modellhez
super antireflex lencsék kontrasztfokozó napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret fekete, kék antracit, sárga kék, szürke fekete antracit, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC borostyánsárga PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g 6 g –
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 20 darab 10 DB

Védőszemüvegek
uvex i-3 s · uvex i-3 s guard

Tartozékok: 9190001
Kiegészítő keret uvex i-3 és uvex i-3 s modellhez

Tartozékok: 9958009 
Szemüvegzsinór uvex i-3 és uvex i-3 s modellhez

91900759190080

9190086

9190065

91900399190680

9190085
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uvex i-works
Cikkszám 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence belül nem párásodik

kontrasztfokozó napfényszűrő ezüst tükrös<br>
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit, kék antracit, zöld fekete, sárga antracit, szürke fekete, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC borostyánsárga PC szürke 23% PC ezüst tükrös, szürke

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Tömeg 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex i-works 
• sportos, masszív védőszemüveg, különböző szemüveglencse-színezé-

sekkel
• a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényel-

mesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse 

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  
ellen 400 nm-ig

• uvex IES modellekhez 
• fémmentes

Védőszemüvegek
uvex i-works

9194175

9194270
9194365

9194885

9194171
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uvex astrospec 2.0 uvex astrospec 2.0 CB
Cikkszám 9164065 9164187 9164285 9164275 9164276 9164220 9164246
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision extreme uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme „Asian fit” a 2M-es fejidommal excellence excellence
olaj- és gázipar vizsgálva ISO 18526-4:2020 kontrasztfokozó napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret kék, világoskék fekete, szürke fekete, lime antracit, petrolkék kék, világoskék fekete, sárga neon narancssárga, fekete

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
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC borostyánsárga PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 42 g 42 g 42 g 42 g 43 g 42 g 42 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex astrospec 2.0
• klasszikus védőszemüveg lapos lencsekiala-

kítással a széles látómező érdekében 
• az ergonomikusan formázott, több fokozat-

ban dönthető szárak lehetővé teszik a szem-
üveg egyéni beállítását, így az minden fej- és 
arcformához tökéletesen illeszkedik

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a 
helyükön maradnak, mégsem nyomnak 
 

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész 
napos, kényelmes viseletért

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 
supravision bevonat technológiával – tartósan 
páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes 
UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

Védőszemüvegek
uvex astrospec 2.0

9164065

9164275

9164285

91642209164276

9164187

9164246
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uvex super g
Cikkszám 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Pótlencse – – 9172255 9172255 – –
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
kontrasztfokozó napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret szürke-fémes, fekete színtelen, szürke színtelen, szürke tengerészkék, fehér szürke-fémes, fekete antracit, lime

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC borostyánsárga PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

Védőszemüvegek
uvex super g

uvex super g 
• sportos, 18 grammos, rendkívül könnyű védőszemüveg innovatív  

szárkoncepcióval az igazán kényelmes viselet érdekében
• a puha szárvégekkel ellátott, rugalmas szárak kényelmesen, biztonságo-

san a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
• puha, rugalmas orrtámasz a csúszás- és nyomásmentes illeszkedéshez 

 

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-
technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 
400 nm-ig

• fémmentes

9172110 
91722109172085

9172265

9172220 9172281
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uvex super fit
Cikkszám 9178500 9178385 9178286
Pótlencse – – –
Kivitel uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

autoklávozható (20 ciklus) excellence excellence
kontrasztfokozó napfényszűrő

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret fehér, világoskék fekete, fehér fekete, fehér

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC borostyánsárga PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Tömeg 21 g 21 g 21 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex super fit
Cikkszám 9178065 9178185 9178415 9178265 9178315
Pótlencse – – – 9172255 9172255
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision ETC uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret tengerészkék, fehér fekete, fehér fehér, szürke tengerészkék, fehér fehér, lime

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 21 g 21 g 21 g 21 g 21 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

Védőszemüvegek
uvex super fit

uvex super fit
• sportos, könnyű védőszemüveg vékony, lapos szárakkal, amelyeknek 

köszönhetően a szemüveg jól társítható más egyéni védőeszközökkel
• a homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy végző-

désű szárak kombinációja kényelmesen tart, mégsem nyom
• a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen 

illeszkedik az orra, és nem nyom
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  
ellen 400 nm-ig 

9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178415

9178286

9178315
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Cikkszám 9160275 9160520 9160076 9160120
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

kontrasztfokozó napfényszűrő fejpánttal
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, szürke kék, narancssárga fekete, szürke kék, szürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Lencse PC, víztiszta PC borostyánsárga PC szürke 23% PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTK CE 5-2,5 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE

Tömeg 33 g 33 g 33 g 32 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

uvex i-vo
Cikkszám 9160065 9160185 9160285 9160265
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret kék, narancssárga kék, szürke kék, szürke kék, narancssárga

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 33 g 33 g 33 g 33 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

Védőszemüvegek
uvex i-vo

uvex i-vo 
• hatékony védőszemüveg számos funkcióval és testreszabási lehetőség-

gel
• a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi 

a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához 
tökéletesen illeszkedjen

• a puha szárvégek nyomásmentes kényelmet és stabil, csúszásmentes 
illeszkedést biztosítanak

• puha, rugalmas orrtámasz a csúszás- és nyomásmentes illeszkedéshez

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-
technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  
ellen 400 nm-ig

9160076

9160275

9160520

9160185
9160285

9160065 
9160265

9160120
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uvex polavision
Cikkszám 9231960
Kivitel mindkét oldalon karcálló

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 172
Tartókeret fekete, fehér

W 166 F CE
Lencse PC szürke 14%

UV400
5-3,1 W1 F CE

Tömeg 25 g
Rendelési egység DB

uvex skyguard NT
Cikkszám 9175275 9175260 9175160 9175261
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret szürke, narancssárga kék, szürke kék, szürke kék, szürke

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Tömeg 42 g 44 g 44 g 44 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB 10 DB

Védőszemüvegek
uvex polavision · uvex skyguard NT

uvex polavision 
• sportos, kétlencsés szemüveg polarizációs szűrővel 
• az uvex polavision technológia védelmet nyújt a fényvisszaverődéssel és 

a szabadban jelentkező optikai ingerekkel szemben, tehermentesítve a 
szemet például a fényvisszaverő felületek (víz, üveg) okozta igénybevé-
tel esetén

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem 
nyomnak

• puha, rugalmas orrtámasz a csúszás- és nyomásmentes illeszkedéshez
• robusztus polikarbonát lencse UV400 védelemmel – 100%-os védelem 

a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex skyguard NT
• masszív védőszemüveg a teljes körű védelemért, a folyadékok és a 

 durva por elleni védelmet (3-as és 4-es jelölés) is beleértve
• a puha, rugalmas arctámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, védelmet 

és kényelmet nyújtva
• a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi 

a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához 
 tökéletesen illeszkedjen

• a puha szárvégek nyomásmentes kényelmet és stabil, csúszásmentes 
 illeszkedést biztosítanak (kivéve: 9175275)

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-
technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 
400 nm-ig

9231960

9175260 
9175160

9175261

9175275
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uvex cybric
Cikkszám 9188075 9188175 9188076
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret fekete, narancssárga fekete, narancssárga fekete, narancssárga

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 F CE 5-2,5 W1 F CE

Tömeg 28 g 28 g 28 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex meteor
Cikkszám 9134005 9134002
Kivitel uvex supravision sapphire bevonat nélküli

szemüveglencse 56 mm szemüveglencse 56 mm
hídszélesség 15 mm hídszélesség 15 mm

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166
Tartókeret átlátszó szürke átlátszó szürke

W 166 F CE W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta HG víztiszta

UV400 UV330
2-1,2 W1 FK W1 S

Tömeg 28 g 44 g
Rendelésimennyiség-egységek 5 darab 5 darab

uvex futura
Cikkszám 9180015 9180125
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret barna barna

W 166 F CE W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FK CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Tömeg 49 g 49 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB

Védőszemüvegek
uvex cybric · uvex meteor · uvex futura

uvex futura
• masszív, kétlencsés szemüveg kiváló, szorosan záró illeszkedéssel
• a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi 

a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához 
 tökéletesen illeszkedjen

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem 
nyomnak

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse 
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig

uvex meteor
• klasszikus kétlencsés, lapos kivitelű szemüveg jó lefedési jellemzőkkel 
• a puha szárvégekkel ellátott, állítható hosszúságú szárak szabályoz- 

ható, nyomásmentes, kényelmes viseletről és stabil, csúszásmentes 
 illeszkedésről gondoskodnak

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig
• fémmentes

uvex cybric 
• praktikus kétlencsés szemüveg
• a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi 

a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához 
tökéletesen illeszkedjen

• a puha szárvégek nyomásmentes kényelmet és stabil, csúszásmentes 
illeszkedést biztosítanak

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig

9188075 
9188175

9188076

9134005 
9134002

9180015 
9180125
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uvex ceramic
Cikkszám 9137005
Kivitel uvex supravision sapphire

szemüveglencse 49 mm
hídszélesség 20 mm

Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret szürke, fekete

W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Tömeg 23 g
Rendelésimennyiség-egységek 5 darab

uvex winner
Cikkszám 9159005 9159105 9159118
Kivitel mindkét oldalon karcálló karcálló, páramentes karcálló, páramentes

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret kékesszürke kékesszürke kékesszürke

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g
Rendelésimennyiség-egységek 5 darab 5 darab 5 darab

uvex mercury
Cikkszám 9155005
Kivitel uvex supravision sapphire 

szemüveglencse 54 mm
hídszélesség 19 mm

Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret acélkék

W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Tömeg 30 g
Rendelésimennyiség-egységek 5 darab

Védőszemüvegek
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

uvex ceramic 
• klasszikus kétlencsés szemüveg, különösen alkalmas keskeny fej-   

és arcformához
• a puha szárvégek stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig

uvex winner
• klasszikus, keret nélküli fémszemüveg 
• a puha szárvégek stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
• a puha, állítható orrtámasz kényelmesen, csúszás- és nyomás-mente-

sen illeszkedik

• robusztus polikarbonát lencse UV400 védelemmel – 100%-os védelem 
a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex mercury
• klasszikus fémszemüveg lapos kialakítással az egyszerű tárolásért 
• a puha szárvégek stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
• a puha, állítható orrtámasz kényelmesen, csúszás- és nyomás-mente-

sen illeszkedik
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig

9137005

9159005
9159105

9159118

9155005
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uvex super OTG
Cikkszám 9169065 9169080 9169260 9169081
Kivitel uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret kék, világosszürke fekete, világosszürke kék, világosszürke fekete, világosszürke

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE

Tömeg 37 g 37 g 37 g 37 g
Rendelésimennyiség-egységek 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB

uvex 9161
Cikkszám 9161014 9161005 9161305
Kivitel bevonat nélkül uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret színtelen kék, fekete kék, fekete

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 FK CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Tömeg 51 g 46 g 46 g
Rendelésimennyiség-egységek 5 darab 5 darab 5 darab

Dioptriás szemüveg felett hordható  
munkavédelmi szemüvegek
uvex 9161 · uvex super OTG

uvex 9161 
• szemüveg felett viselhető masszív védőszemüveg szemüvegeseknek, 

lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében 
• a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi 

a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához 
tökéletesen illeszkedjen (kivéve: 9161014)

• a puha szárvégek nyomásmentes kényelmet és stabil, csúszásmentes 
illeszkedést biztosítanak (kivéve: 9161014)

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig
• fémmentes

uvex super OTG
• szemüveg felett viselhető klasszikus védőszemüveg szemüvegeseknek, 

innovatív szárkoncepcióval a tökéletes illeszkedésért, valamint lapos 
lencsekialakítással a széles látómezőért

• a puha szárvégekkel ellátott, rugalmas szárak kényelmesen, biztonságo-
san a helyükön maradnak, mégsem nyomnak

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-
technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  
ellen 400 nm-ig

• fémmentes

9169065 
9169260

91690819169080
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uvex super f OTG
Cikkszám 9169585 9169261 9169500 9169164 9169586 9169850 9169615
Kivitel uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence clean excellence sapphire variomatic sapphire
autoklávozható (20 ciklus) napfényszűrő napfényszűrő kékfény-szűrés 525 nm-ig

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, fehér fekete, fehér fehér, világoskék fekete, fehér fekete, fehér fekete, fehér fekete, fehér

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
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC CBR65 PC szürke 23% PC enyhén zöld PC narancssárga

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV525
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE  2-1,2 W1 FTKN CE 2-1,4 W1 FTK CE

Tömeg 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Rendelésimennyiség-egységek/ 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB 8 DB DB 8 DB
Rendelési egység

Dioptriás szemüveg felett hordható  
munkavédelmi szemüvegek

uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• szemüveg felett viselhető klasszikus védőszemüveg szemüvegeseknek,  

lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében, maximálisan 
 kényelmes viseletre tervezve 

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem 
nyomnak

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig

9169585 
9169261

9169164
9169586

9169500

9169615
9169850
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Az egyedülálló keretmegoldás révén   
dioptriás szemüveggel is kombinálható

uvex megasonic
Előremutató technológiák a 
láthatáron 

Keret nélküli, innovatív kialakítású lencse  
az optimális, akadálytalan látásért

Ergonomikus arctámasz 
a tökéletes illeszkedés és  
a maximális kényelem érdekében

uvex supravision 
bevonattechnológia

x-frame kialakítás
a különböző arcformákhoz  
való rugalmas illeszkedésért

A forradalmian új kialakítású lencse 
és az ezáltal biztosított korlátlan 
látómező révén az uvex megasonic 
mindig tökéletes látást tesz lehetővé, 
még nehéz körülmények között is. 
Sportos, ergonomikus kialakításának 
és kényelmes viselési jellemzőinek 
köszönhetően megbízható társ a 
mindennapi munkavégzésben.

Extra széles fejpánt 
az optimális tartás és a még kényel-
mesebb viselés érdekében
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uvex megasonic
Cikkszám 9320265 9320415 9320281
Pótlencse 9320255  - 9320257
Tartalék fejpánt 9320011 9320011 9320012
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret antracit, kék antracit, kék antracit, lime

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Tömeg 96 g 96 g 96 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB

Kosárszemüvegek
uvex megasonic

uvex megasonic 
• praktikus kosárszemüveg síszemüveges 

 fazonnal, panorámás látómezővel
• egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás 

 maximálisan optimalizált látómezővel a veszé-
lyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb 
biztonsághoz 

• a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazo-
dik a különböző fej- és arcformákhoz, továbbá 
stabilan illeszkedik, anélkül hogy nyomna

• a bőséges belső térfogat és a szemüvegszá-
raknak kihagyott mélyedések nyomáspontok  
nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a 
szemüvegesek számára is 

• közvetett szellőztetőrendszer a jobb 
 légcirkuláció érdekében

• 30 mm széles, állítható hosszúságú  
• textilfejpánt az optimális tartásért és az egyéni 

igényeknek megfelelő beállításért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 

supravision bevonat technológiával – tartósan 
páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes  
UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

• fenntartható előny: a lencsék és a fejpántok 
szükség esetén cserélhetők

• fémmentes

További információt az  
uvex-safety.com/en/megasonic  
weboldalon talál (vagy olvassa be a QR-kódot).

9320415
9320265

9320281
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uvex pheos cx2 sonic
Cikkszám 9309275 9309064 9309286
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

napfényszűrő napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Tartókeret fehér, fekete fehér, fekete fehér, fekete

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lencse PC, víztiszta PC CBR65 PC szürke 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Tömeg 34 g 34 g 34 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

Kosárszemüvegek
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• sportos, kompakt méretű, különösen könnyű kosárszemüveg
• nagyon puha és rugalmas, ergonomikus arctámasz az egyéni illeszke-

dés és a maximális kényelem érdekében
• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
• igen könnyű, állítható hosszúságú textilfejpánt a biztonságos és egyéni 

illeszkedésért 
 

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-
technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 
400 nm-ig

• fémmentes

9309275

9309286

9309064
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uvex academy
Ipari szemvédelem

Gyakorlati szemléletű bevezető szeminárium a szem vé-
delmére szolgáló egyéni védőeszközök használatáról.
•    A szem védelmére szolgáló egyé-

ni védőfelszerelések használati 
területeinek alapvető ismertetése, 
mint pl. a mechanikai veszélyekkel, 
a vegyszerekkel, a sugárzással (pl. 
hegesztés elleni védelem) szemben 
védő termékek és speciális alkalma-
zási területek

•    A mechanikai megmunkálási lépé-
sekből, infravörös és ultraibolya 
sugárzásból (pl. hegesztési eljárás 
vagy vegyszerek kezelése során) 
adódó veszélyek bemutatása és 
értékelése, jellemző példák alapján

•   A munkahelyek besorolása a szem-
sérülések kockázata szempontjából

•    Azon lehetőségek ismertetése, 
amelyek révén a fenti kockázatok 
az adott munkahelyen hatékonyan 
csökkenthetők

•    Az ipari szemvédelemmel kapcso-
latos követelmények átfogó bemu-
tatása: szabványok, alkalmazási 
területek, kockázatértékelés és a 
szemvédelmi termékek ápolása

•    Tájékoztatás a védelmi termékek 
besorolásáról jelölésük alapján, és a 
különböző védőfelszerelések alkal-
mazási területeinek ismertetése

Célcsoport
Egy vállalat azon munkavállalói, akik az 
alkalmazottak üzemi munkabiztonsá-
gáért felelnek, pl. biztonsági szakem-
berek és szakbeszerzők.

További információ és jelentkezés: uvex-academy.de, a +49 911 9736-1710 
es telefonszámon, vagy a következő e-mail-címen: academy@uvex.de

További információk az 
uvex-academy.com  
weboldalon találhatók
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uvex super fit CR
Cikkszám 9178500
Kivitel uvex supravision clean

autoklávozható (20 ciklus)
Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret fehér, világoskék

W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 21 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex super f OTG CR
Cikkszám 9169500
Kivitel uvex supravision clean

autoklávozható (20 ciklus)
Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret fehér, világoskék

W 166 FT CE
Lencse PC, víztiszta

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Tömeg 39 g
Rendelésimennyiség-egységek 8 DB

uvex ultrasonic CR
Cikkszám 9302500
Pótlencse 9302259
Kivitel uvex supravision clean

autoklávozható (20 ciklus)
Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó, fehér

W 166 34 B CE
Lencse PC víztiszta, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Tömeg 95 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB

uvex CR
Autoklávozható szemvédő eszköz, amely többre képes.

uvex super fit CR
• sportos, könnyű védőszemüveg vékony, lapos 

szárakkal, amelyeknek köszönhetően a 
 szemüveg jól társítható más egyéni védőesz-
közökkel

• a homloknál lévő puha párnázat és az ergono-
mikus formájú, lágy végződésű szárak kombi-
nációja kényelmesen tart, mégsem nyom

• a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényel-
mesen, csúszásmentesen illeszkedik az orra, 
és nem nyom

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 
supravision bevonat technológiával – tartósan 
páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- 
és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex super f OTG CR
• szemüveg felett viselhető klasszikus védő-

szemüveg szemüvegeseknek, lapos lencseki-
alakítással a széles látómező érdekében, 
 maximálisan kényelmes viseletre tervezve

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a 
 helyükön maradnak, mégsem nyomnak

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész 
napos, kényelmes viseletért

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 
supravision bevonat technológiával – tartósan 
páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- 
és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex ultrasonic CR
• hatékony kosárszemüveg panorámalencsével 

a legkülönfélébb alkalmazási területekhez
• a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik 

 minden arcformához
• a bőséges belső térfogat nyomáspontok 

 nélküli, kényelmes viseletet biztosít a szem-
üvegesek számára is

• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirku-
láció érdekében

• állítható hosszúságú szilikon fejpánt a stabil 
 illeszkedésért és a személyre szabott viseletért

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 
supravision bevonat technológiával – tartósan 
páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes  UVA- 
és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

• fenntartható előny: a lencsék szükség esetén 
cserélhetők

• fémmentes

Innovatív bevonattechnológia –  
Az első autoklávozható védőszem-
üveg párásodásmentesítő hatással
Professzionális munkavédelem a laboratóriumokban, 
klinikákon, tiszta téri környezetekben és az élelmiszer-
gyártásban:  
A speciális követelményeket szem előtt tartva az uvex  
kifejlesztette az első autoklávozható védőszemüveget, 
amely párásodásmentes bevonattal rendelkezik.
A szuperkönnyű védőszemüvegektől a biztonsági  
kosárszemüvegekig: az uvex CR sorozatban minden  
alkalmazási terület számára van optimális védőszem-
üveg, amelyet úgy alkottak meg, hogy több alkalommal  
(20 alkalommal 20 percig max. 121 °C-on) lehessen 
autoklávban fertőtleníteni.

uvex CR – professzionális szemvédelem  
és tökéletes higiénia.

930250091695009178500
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uvex ultrasonic
Cikkszám 9302245 9302285 9302275 9302601
Pótlencse 9302255 9302255 – –
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

csökkentett szellőztetés
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret szürke, narancssárga fekete, szürke antracit, lime fekete, piros

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lencse PC víztiszta, UV400 PC víztiszta, UV400 PC víztiszta, UV400 PC víztiszta, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
Tömeg 83 g 83 g 83 g 95 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB

uvex ultrasonic
Cikkszám 9302600 9302500 9302286
Pótlencse – 9302259 9302256
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence

csökkentett szellőztetés autoklávozható (20 ciklus) napfényszűrő
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret kék, szürke átlátszó, fehér fekete, szürke

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lencse PC víztiszta, UV400 PC víztiszta, UV400 PC szürke, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE
Tömeg 95 g 95 g 83 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB

Kosárszemüvegek
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• hatékony kosárszemüveg panorámalencsével a legkülönfélébb alkalma-

zási területekhez
• a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
• a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet 

 biztosít a szemüvegesek számára is
• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
• állítható hosszúságú textil- vagy szilikonfejpánt a stabil illeszkedésért és 

a személyre szabott viseletért

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-
technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  
ellen 400 nm-ig

• fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
• fémmentes 

9302286

9302285 93022759302245

93026009302601 9302500
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uvex ultravision
Cikkszám 9301714 9301906 9301716 9301424
Pótlencse 9300517 9300956 9300517 9300517
Kivitel belül nem párásodik belül nem párásodik belül nem párásodik belül nem párásodik

széles orr-rész, különösen jól használható habréteggel neoprén fejpánttal
pormaszkkal kombinálva

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó szürke átlátszó szürke átlátszó szürke átlátszó szürke

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lencse CA víztiszta CA víztiszta CA víztiszta CA víztiszta

UV380 UV380 UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Tömeg 116 g 130 g 118 g 108 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB

Kosárszemüvegek
uvex ultravision

uvex ultravision
• klasszikus kosárszemüveg a legkülönfélébb alkalmazási területekhez
• a rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
• a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott 

 mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a 
szemüvegesek számára is

• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
• állítható hosszúságú textil- vagy neoprén fejpánt a stabil illeszkedésért 

és a személyre szabott viseletért 

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-
technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  
ellen 400 nm-ig

• belül páramentes és UV380 védelemmel ellátott cellulóz-acetát  
lencsével is kapható

• fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
• fémmentes

Megjegyzés: 
A CA-szemüveglencsék nem illenek  
a PC-modellekbe, sem fordítva.

9301714

9301716

9301906

9301424
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uvex ultravision
Cikkszám 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Pótlencse – – 9301255 9301255 9301255
Pótfóliák – – – – 9300316
Kivitel uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

habréteggel habréteggel lehúzható fóliával, 2 darab
olaj- és gázipar pótfóliák: 9300316

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó szürke átlátszó szürke átlátszó szürke átlátszó szürke átlátszó szürke

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Tömeg 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB

Cikkszám 9301815 9301613 9301633 9301064
Pótlencse 9301255 9301255 9301255 –
Pótfóliák – – – –
Kivitel uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

felülről zárt szellőzés zárt szellőzés (gáztömör) zárt szellőzés (gáztömör) napfényszűrő
hőálló anyagból készült keret

Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Tartókeret átlátszó szürke sárga piros átlátszó szürke

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 BT CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta PC, víztiszta PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Tömeg 131 g 133 g 133 g 131 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB 4 DB

Kosárszemüvegek
uvex ultravision

9301815

9301064

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605 9301116

9301626
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Kosárszemüveg szájvédővel Szájvédő Szájvédő
Cikkszám 9301555 9301317 9301318
Kivitel kosárszemüveg uvex supravision az összes 9301 modellhez az összes 9301 modellhez

excellence bevonattal (9301105) PC szemüveglencsével PC szemüveglencsével 
szájvédővel (9301318) szemüveg nélkül szemüveg nélkül

bevonat nélküli bevonat nélküli
Szabvány EN 166, EN 170 – –
Tartókeret átlátszó szürke átlátszó átlátszó

W 166 34 BT CE CE CE
Lencse PC, víztiszta – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Tömeg 212 g 64 g 81 g
Rendelésimennyiség-egységek/ 4 DB DB DB
Rendelési egység

uvex ultrasonic sisaktartóval uvex ultravision sisaktartóval Adapter
Cikkszám 9302510 9301544 9924010
Kivitel uvex supravision extreme belül nem párásodik adapter a rögzítéshez

csökkentett szellőztetés sisakhéj nélkül
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret kék, szürke átlátszó szürke

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Lencse PC, víztiszta CA víztiszta

UV400 UV380
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Tömeg 121 g 132 g –
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB 4 DB
Tartalom – – páronként

Kosárszemüvegek
uvex ultravision faceguard · uvex kosárszemüvegek sisaktartóval

uvex ultravision faceguard
• kosárszemüveg és szájvédő kombinációja
• a szem és az arc védelme
• 9301555, ill. 9301318: a bepattintó mechaniz-

musnak köszönhetően rugalmasan kezelhető 
a használat során (pl. kommunikáció, ivás stb.)

uvex ultrasonic és uvex ultravision sisaktartóval
• sisakkal és uvex K1H vagy uvex K2H fültokos 

hallásvédővel kombinálható  
biztonsági kosárszemüvegek (a fültokos 
 hallásvédőket a szállítási terjedelem nem 
 tartalmazza)

• a fültokos hallásvédő nélküli uvex ultrasonic 
vagy uvex ultravision felszereléséhez kiegészí-
tő adapter (cikkszám: 9924010) szükséges

Kosárszemüveg: 9301105

9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510
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uvex carbonvision
Cikkszám 9307375 9307365
Kivitel uvex supravision extreme uvex supravision extreme

neoprén fejpánttal
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret fekete, szürke fekete, szürke

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lencse PC, víztiszta PC, víztiszta

UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 

Tömeg 46 g 51 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB

uvex 9405
Cikkszám 9405714
Pótlencse 9400517
Kivitel belül nem párásodik
Szabvány EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó szürke

W 166 34 F CE
Lencse CA víztiszta

UV380
2C-1,2 W1 FN CE

Tömeg 84 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB

uvex 9305
Cikkszám 9305514 9305714
Kivitel belül nem párásodik belül nem párásodik

gumi fejpánttal textil fejpánttal
Szabvány EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Tartókeret átlátszó szürke átlátszó szürke 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lencse CA víztiszta CA víztiszta 

UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Tömeg 95 g 91 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB 4 DB

Kosárszemüvegek
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

uvex carbonvision 
• klasszikus, könnyű kosárszemüveg
• a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében 
• állítható hosszúságú textil- vagy neoprén fejpánt a stabil illeszkedésért 

és a személyre szabott viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig
• fémmentes

uvex 9405
• klasszikus kosárszemüveg
• a rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
• a belső térfogat elegendő helyet biztosít a dioptriás szemüveg feletti 

 viseléshez
• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
• állítható hosszúságú textilfejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre 

szabott viseletért
• belül páramentes és UV380 védelmet biztosító cellulóz-acetát lencse
• fémmentes

uvex 9305
• klasszikus kosárszemüveg
• a rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
• a belső térfogat elegendő helyet biztosít a dioptriás szemüveg feletti 

 viseléshez
• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
• állítható hosszúságú textil vagy gumi fejpánt a stabil illeszkedésért és a 

személyre szabott viseletért
• belül páramentes és UV380 védelmet biztosító cellulóz-acetát lencse
• fémmentes

9307375 9307365

9405714

9305514

9305714
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Hegesztésvédelem

Hegesztőszemüvegek teljesen új generációja – szürkére 
színezett lencsével és különböző védelmi fokozatokkal. Az 
innovatív technológia megbízható védelmet nyújt az UV- és 
az infravörös sugárzással szemben, és tökéletes színérzéke-
lést tesz lehetővé az uvex napfényszűrőknek köszönhetően. 

A speciális uvex infradur plus bevonat a párásodásmente-
sítő („antifog”) hatás révén megakadályozza, hogy a lencse 
belső oldala bepárásodjon – a külső oldal rendkívül karcálló 
bevonata pedig minimálisra csökkenti a hegesztési szikrák 
beégését. 

A hegesztőszemüvegek további megnyerő tulajdonságai 
közé tartozik a tökéletes illeszkedés és a kényelmes viselet: 
mert csak azt a védőszemüveget viseljük sokáig szívesen, 
amelyik kényelmesen illeszkedik.

Megjegyzés: Kérjük, elektromos hegesztéshez ne használja!

IR-/UV-szűrő a nagyobb 
biztonságért

Napfény/vakító fény 
ellen védő szűrő

K és N jelölések az 
uvex infradur plus 
bevonattal ellátott 
szemüveglencséken

A szürke lencsék 
jobb elfogadottsága

Tökéletes 
színérzékelés

Az összes olyan, műanyag lencsével 
rendelkező termék, amelyet hegesztéshez 
kínálunk, véd az UV- és IR-sugárzás, 
valamint a vakító fény ellen.

A lézersugárzással szemben nem 
nyújtanak elégséges védelmet!

A lézersugárzás ellen védő megfelelő 
szemüveg kiválasztásához kérje  
szakértőink hozzáértő tanácsát. 

   
Elérhetőség:  
Telefon: +49 (0)911    973681-00.

Hegesztési védelmi fokozatok és ajánlott használat az EN 169 alapján

Védelmi fokozat Alkalmazás

1,7 A hegesztő segédje számára, UV-sugárzás és világos szórt fény ellen

2 Könnyű lángvágási munkák

3 Lánggal történő rozsdamentesítés, lángvágás , könnyűfém-hegesztés

4
Hegesztés és keményforrasztás max. 70 liter acetil/óra értékig, lángvágás max. 900 liter oxigén/óra értékig  
acél és lemezgrafitos öntöttvas hegesztése, könnyűfém-hegesztés

5 Hegesztés és keményforrasztás 70–200 liter acetil/óra értékig, lángvágás 2000–4 000 liter oxigén/óra értékig

6 Hegesztés és keményforrasztás 200–800 liter acetil/óra értékig, lángvágás 2000–4 000 liter oxigén/óra értékig

uvex-laservision.com
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uvex futura
Cikkszám 9180145
Kivitel uvex infradur

hegesztésvédelmi fokozat 5
Szabvány EN 166, EN 169
Tartókeret fekete, zöld

W 166 F CE
Lencse PC szürke 

UV400 + IR
5 W1 FTK CE

Tömeg 49 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex i-5
Cikkszám 9183041 9183043 9183045
Kivitel uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

hegesztésvédelmi fokozat 1,7 hegesztésvédelmi fokozat 3 hegesztésvédelmi fokozat 5
Szabvány EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Tartókeret fekete, zöld fekete, zöld fekete, zöld

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC szürke PC szürke PC szürke

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Tömeg 29 g 29 g 29 g
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

Hegesztésvédelem
uvex i-5 · uvex futura

uvex i-5
• sportos, prémium hegesztőszemüveg számos funkcióval és testresza-

bási lehetőséggel
• x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, 

és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben 
• az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
• az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető és állítható 

hosszúságú szár nagy mértékű személyre szabást tesz lehetővé, így 
minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem 
nyomnak 

• a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és 
csúszásmentesen illeszkedik, anélkül hogy nyomna

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonat-
technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

• EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig
• az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a 

szennyeződések és a por ellen
• fémmentes

uvex futura 
• masszív, kétlencsés hegesztőszemüveg kiváló, szorosan záró  

illeszkedéssel
• a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi 

a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához  
tökéletesen illeszkedjen

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem 
nyomnak 

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonat-

technológiával – mindkét oldalon karcálló lencse 
• EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás  

ellen 400 nm-ig

9180145

9183041

9183043

9183045
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uvex megasonic
Cikkszám 9320045
Kivitel uvex infradur plus

hegesztésvédelmi fokozat 5
Szabvány EN 166, EN 169
Tartókeret fekete

W 166 34 BT CE
Lencse PC szürke

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Tömeg 96 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB

uvex ultrasonic
Cikkszám 9302045
Felhajtható pótlencse 9302085
Kivitel uvex supravision excellence

felhajtható és könnyen kicserélhető szűrővel
Szabvány EN 166, EN 169, EN 170
Tartókeret fekete, zöld

W 166 34 B CE
Lencse PC víztiszta, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Kiegészítő lencse PC szürke, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE
hegesztésvédelmi fokozat 5

Tömeg 123 g
Rendelésimennyiség-egységek 4 DB

uvex super f OTG
Cikkszám 9169541 9169543 9169545
Kivitel uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

hegesztésvédelmi fokozat 1,7 hegesztésvédelmi fokozat 3 hegesztésvédelmi fokozat 5
Szabvány EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Tartókeret fekete, zöld fekete, zöld fekete, zöld

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lencse PC szürke PC szürke PC szürke 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Tömeg 39 g 39 g 39 g
Rendelésimennyiség-egységek 8 DB 8 DB 8 DB

uvex super f OTG 
• szemüveg felett viselhető klasszikus védő-

szemüveg hegesztéshez, szemüvegeseknek, 
lapos lencsekialakítással a széles látómező 
érdekében, maximálisan kényelmes viseletre 
tervezve 

• a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a 
 helyükön maradnak, mégsem nyomnak

• anatómiailag formázott orrtámasz az egész 
nap kényelmes viseletért

• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex 
infradur bevonat technológiával – tartósan 
 páramentes és karcálló lencse

• EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti 
 tökéletes színérzékeléssel

• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- 
és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex ultrasonic
• praktikus kosárszemüveg hegesztéshez, panoráma- és felhajtható 

 lencsével a legkülönfélébb alkalmazási lehetőségekhez
• a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
• a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet 

 biztosít a szemüvegesek számára is
• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
• állítható hosszúságú textilfejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre 

szabott viseletért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
• EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 

400 nm-ig
• fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
• fémmentes

uvex megasonic 
• praktikus kosárszemüveg hegesztéshez síszemüveg fazonnal, panorá-

más látómezővel
• egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált látóme-

zővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb biztonsághoz
• a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és 

arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, anélkül hogy nyomna
• a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések 

nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek 
számára is

• közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
• 30 mm széles, állítható hosszúságú textilfejpánt az optimális tartásért 

és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
• robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonat-

technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
• EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
• UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 

400 nm-ig
• fémmentes

Hegesztésvédelem
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

9169541 9169543 9169545

9320045

9302045
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uvex állvány
Cikkszám 9957503
Rendelési egység DB

uvex mikroszálas kendő
Cikkszám 9972130
Rendelési egység TASAK
Tartalom 5 darab

uvex szemüvegtisztító állomás
Cikkszám 9970005
Rendelési egység DB

Műanyag pumpa
Cikkszám 9973101
Rendelési egység DB

uvex tisztítófolyadék
Cikkszám 9972103
Tartalom 500 ml
Rendelési egység DB

Tisztítópapír
Cikkszám 9971000
Rendelési egység DB

Mágneses fali tartó
Cikkszám 9963004
Rendelési egység DB

uvex tisztítófolyadék
Cikkszám 9972101
Tartalom 500 ml
Rendelési egység DB

uvex tisztítófolyadék
Cikkszám 9972100
Tartalom 500 ml
Rendelési egység DB

Műanyag pumpa
Cikkszám 9973100
Rendelési egység DB

uvex nedves tisztítókendők
Cikkszám 9963000
Rendelési egység DB

Tartozékok
uvex tisztítási tartozékok · Bemutató

uvex szemüvegtisztító állomás
• Tartalma 
 2 x 9971000 
 1 x 9972103 
 1 x 9973101 
 
Műanyag pumpa 
• uvex tisztítófolyadékhoz 9972103 
 
uvex tisztítófolyadék
• 500 ml tisztítófolyadék, minden 

uvex szemüveglencséhez alkal-
mas

 
Tisztítópapír
• Szilikonmentes papírtörlő,  

cserecsomag
• kb. 760 lap
• antisztatikus
• minden uvex szemüveglencséhez  

alkalmas 

Mágneses fali tartó
• az uvex tisztítóállomás 

(9970005) egyszerű felhelyezé-
séhez

uvex nedves 
tisztítókendők
• 100 darab, kartondobozban
• egyesével csomagolva
• szilikonmentes
• nem antisztatikus
• minden uvex szemüveglencséhez  

alkalmas

uvex 
tisztítófolyadék
• 500 ml tisztítófolyadék, minden 

uvex szemüveglencséhez alkal-
mas

• Figyelem: nem kompatibilis a tisz-
títóállomásokkal (9970005 és 
9970002) 
 
 
 
 

• Megjegyzés: 
Utánpótlás a 9970002 állomáshoz 
 
 
 
 
 
 
 

Kizárólag a 9970002 uvex tisztítóállomáshoz 
használható utánpótlás

uvex mikroszálas kendő
• minden uvex szemüveglencse tisztításához alkalmas

uvex állvány
• beépített tükörrel
• négy száras szemüveghez és egy kosárszemüveghez

9957503

9970005

9972130

99630009972101
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uvex szemüvegtartó tok
Cikkszám 9954600 9954500 9954501
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex szemüvegtartó tok uvex mikroszálas tasak
Cikkszám 6118002 9954355 9954360
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB 10 DB 10 DB

uvex SECU Box
Cikkszám 9957502
Rendelési egység DB

uvex hordtáska
Cikkszám 9954326
Rendelési egység DB

Tartozékok
Tárolás

uvex szemüvegtartó tok
• rendkívül masszív, kemény tok a külső hatá-

sokkal szembeni védelem érdekében
• puhán párnázott belső oldal
• övhurokkal
• praktikus karabiner
• kifejezetten ívelt lencsés, száras szemüvegek-

hez (pl. uvex i-vo)

uvex szemüvegtartó tok
• robusztus tok
• plusz hely a pótlencse számára
• megerősített cipzár
• övhurokkal
• minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex szemüvegtartó tok
• nagy és masszív szemüvegtok
• plusz hely a pótlencse számára
• övhurokkal
• minden uvex száras- és kosárszemüveghez  

alkalmas

uvex szemüvegtartó tok
• rugalmas tok strapabíró nejlonanyagból
• egyénileg beállítható tépőzár
• az oldalsó cipzár révén bővíthető
• övhurokkal
• minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex SECU Box
• falra szerelhető szemüvegtartó doboz
• száras és teljes látómezőjű kosárszemüveghez:  

2 kosárszemüveg, vagy  
3 védőszemüveg, vagy 
1 kosár- és 2 védőszemüveg

uvex mikroszálas tasak
• elegáns mikroszálas tasak
• minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex mikroszálas tasak
• elegáns mikroszálas tasak
• minden uvex kosárszemüveghez és szemüveg 

fölött viselhető védőszemüveghez alkalmas

uvex hordtáska
• rugalmasan, tépőzár segítségével beállítható rekeszekkel
• állítható hosszúságú vállszíjjal
• tárolható védőszemüvegek száma: 12 db. (3x4)
• kosárszemüvegekhez is használható

9954600 9954500 9954501

6118002

9954355
9954360

9954326
9957502
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uvex pheos fejpánt
Cikkszám 9958020
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex szemüvegzsinór
Cikkszám 9959004
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex szemüvegzsinór
Cikkszám 9959003
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex szemüvegzsinór
Cikkszám 9958017
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex szemüvegzsinór
Cikkszám 9959002
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

uvex x-fit / uvex x-fit pro fejpánt
Cikkszám 9958023
Rendelésimennyiség-egységek 10 DB

Tartozékok
uvex szemüvegzsinórok · uvex fejpántok

uvex szemüvegzsinór
• egyéni bőségszabályozás
• az egyes uvex modellekkel való 

kompatibilitáshoz lásd a 74. olda-
lon található áttekintést

uvex szemüvegzsinór
• minden uvex védőszemüveghez 

megfelelő

uvex szemüvegzsinór
• egyéni bőségszabályozás
• fémmentes
• az egyes uvex modellekkel való 

kompatibilitáshoz lásd a 74. olda-
lon található áttekintést

uvex szemüvegzsinór
• egyéni bőségszabályozás
• az egyes uvex modellekkel való 

kompatibilitáshoz lásd a 74. olda-
lon található áttekintést

uvex pheos fejpánt
• fejpánt uvex pheos és uvex 

 pheos s modellekhez 
• egyéni bőségszabályozás
• fémmentes
• ld. 44., 45. oldal

uvex x-fit fejpánt
• fejpánt uvex x-fit és x-fit pro mod-

ellekhez 
• egyéni bőségszabályozás
• fémmentes
• ld. 38., 39. oldal

9958023

9959003

9958020

9959002

9959004

9958017
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Zsinórok és tokok táblázata

kompatibilis nem kompatibilis

Típus Megnevezés
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9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-lite ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-guard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-guard+ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9145 uvex pure-fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9155 uvex mercury ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9159 uvex winner ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9160 uvex i-vo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9161 uvex 9161 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec 2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super f OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9172 uvex super g ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT (9175275) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9180 uvex futura ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9181 uvex suXXeed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9183 uvex i-5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9188 uvex cybric ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex i-3 / i-3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos / pheos s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos guard / s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9193 uvex sportstyle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9194 uvex i-works ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9198 uvex pheos cx2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fit pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9231 uvex polavision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9301 uvex ultravision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9302 uvex ultrasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9305 uvex 9305 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9307 uvex carbonvision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9309 uvex pheos cx2 sonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9320 uvex megasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Alkalmazási javaslatok
Mindig az ideális megoldás

Mechanikai veszélyek Vegyi veszélyek Sugárveszély

Munkaterület Szemüvegtípus Lencseanyag A lencse színezése Bevonat

Finommechanikai munkák Védőszemüveg PC  víztiszta uvex supravision AR (tükröződésmentes) 
uvex supravision excellence

Könnyű szerelési munkák Védőszemüveg PC víztiszta uvex supravision excellence

Csiszolási munkák 
sarokcsiszolás

Védőszemüveg 
Kosárszemüveg

PC  víztiszta uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Esztergálási és marási munkák Védőszemüveg PC víztiszta uvex supravision excellence

Porral járó munkák Kosárszemüveg PC víztiszta uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Öntvénycsiszolás Kosárszemüveg PC víztiszta uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Mező- és erdőgazdasági munkák 
 

Védőszemüveg 
 

PC 
 

víztiszta borostyánsárga 
szürke 23% 

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Laboratóriumi munkák Védőszemüveg 
Kosárszemüveg

PC  
CA víztiszta uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Savakkal történő munkavégzés  
és galvanizálás

Kosárszemüveg PC 
CA víztiszta uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Ponthegesztés 
Forrasztás 
Autogén hegesztés 
Lángvágás 
Hegesztősegéd 
Fémöntés 
Olvasztókemencénél végzett munkák

Védőszemüveg 
Kosárszemüveg 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Hegesztésvédelem 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Szabadban történő munkavégzés  
(vakító napfény / gépjárművezető) 

Védőszemüveg 
 

PC 
 

szürke 
barna 
ezüst tükrös

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Part menti, tengeri Védőszemüveg PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Erős világítás 
Vakító fény

Védőszemüveg PC CBR65  
ezüst tükrös 53%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Kevert fény Védőszemüveg PC víztiszta uvex supravision AR (tükröződésmentes)

Steril munkakörnyezet 
 
 

Védőszemüveg 
dioptriás szemüveg felett 
hord ható munkavédelmi 
szemüveg

PC 
 
 

víztiszta 
 
 

uvex supravision CR 
 
 

Olaj- és gázipar 
 
 

Védőszemüveg 
dioptriás szemüveg felett 
hordható munkavédelmi 
szemüveg 
kosárszemüveg

PC 
 
 

víztiszta 
 
 

uvex supravision plus 
 
 

Gyárlátogatás résztvevői 
 
 

Védőszemüveg 
dioptriás szemüveg felett 
hordható munkavédelmi 
szemüveg

PC 
 
 

víztiszta 
 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
bevonat nélküli 
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Védőszemüvegek
Gyors áttekintés
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9134 uvex meteor Műanyag védőszemüveg 5 darab ■ ■ 54

9137 uvex ceramic Fémkeretes védőszemüveg 5 darab ■ 55

9143 uvex i-lite Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ 31

9143 uvex i-guard Műanyag száras szemüveg 8 darab ■ 31

9143 uvex i-guard+ Kosárszemüveg 8 darab ■ 31

9145 uvex pure-fit Műanyag védőszemüveg 75 darab ■ ■ 33

9155 uvex mercury Fémkeretes védőszemüveg 5 darab ■ 55

9159 uvex winner Fémkeretes védőszemüveg 5 darab ■ ■ 55

9160 uvex i-vo Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ 52

9161 uvex 9161 Műanyag védőszemüveg 5 darab ■ ■ ■ 56

9164 uvex astrospec 2.0 / astrospec 2.0 CB Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ 49

9169 uvex super OTG Műanyag védőszemüveg 8 darab ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Műanyag védőszemüveg 8 darab ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG Műanyag védőszemüveg DB ■ 57

9169 uvex super f OTG Műanyag védőszemüveg UV525 8 darab ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Műanyag védőszemüveg 8 darab ■ 62

9169 uvex super f OTG Védőszemüveg hegesztéshez 8 darab ■ 70

9172 uvex super g Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ 50

9172 uvex super g Pótlencsék 10 darab ■ 50

9175 uvex skyguard NT Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 53

9178 uvex super fit Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ 51

9178 uvex super fit CR Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ 62

9178 uvex super fit Pótlencsék 10 darab ■ 51

9180 uvex futura Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 54

9180 uvex futura Védőszemüveg hegesztéshez 10 darab ■ 69

9181 uvex suXXeed Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ 35

9181 uvex suXXeed kiegészítő keret 20 darab 35

9183 uvex i-5 Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ 37

9183 uvex i-5 kiegészítő keret 20 darab 37

9183 uvex i-5 Védőszemüveg hegesztéshez 10 darab ■ 69

9188 uvex cybric Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 54

9190 uvex i-3/uvex i-3s/uvex i-3guard/uvex i-3s guard Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ ■ 46/47

9190 uvex i-3 Műanyag védőszemüveg DB ■ ■ 46

9190 uvex i-3/uvex i-3s kiegészítő keret 20 darab 47

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard uvex pheos fejpántváltozatok 10 darab ■ 44/45

9192 uvex pheos/uvex pheos s kiegészítő keret 20 darab 45

9193 uvex sportstyle Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ ■ ■ 41

9193 uvex sportstyle Műanyag védőszemüveg DB ■ 41

9194 uvex i-works Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 48

9198 uvex pheos cx2 Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ ■ ■ 42

9199 uvex x-fit/uvex x-fit guard Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 39

9199 uvex x-fit pro/uvex x-fit pro guard Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ ■ 38

9199 uvex x-fit pro (Slider nélkül) Műanyag védőszemüveg 10 darab ■ 38

9199 uvex x-fit/uvex x-fit pro kiegészítő keret 20 darab 39

9231 uvex polavision Műanyag védőszemüveg DB ■ 53
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9301 uvex ultravision Kosárszemüveg 4 darab ■ ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Pótlencsék 4 darab ■ ■ 64/65

9300 uvex ultravision Pótfóliák 10 darab 65

9301 uvex ultravision faceguard Kosárszemüveg 4 darab ■ 66

9301 uvex ultravision Kosárszemüveg sisaktartóval 4 darab ■ 66

9301 uvex ultravision Szájvédő DB ■ 66

9302 uvex ultrasonic Kosárszemüveg 4 darab ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic Pótlencsék 4 darab ■ 63

9302 uvex ultrasonic Kosárszemüveg sisaktartóval 4 darab ■ 66

9302 uvex ultrasonic CR Kosárszemüveg 4 darab ■ 62

9302 uvex ultrasonic flip-up Kosárszemüveg hegesztéshez 4 darab ■ ■ 70

9302 uvex ultrasonic flip-up Pótlencsék 4 darab ■ ■ 70

9305 uvex 9305 Kosárszemüveg 4 darab ■ 67

9307 uvex carbonvision Kosárszemüveg 10 darab ■ 67

9309 uvex pheos cx2 sonic Kosárszemüveg 10 darab ■ 60

9320 uvex megasonic Kosárszemüveg 4 darab ■ ■ 59

9320 uvex megasonic Pótlencsék 4 darab ■ 59

9320 uvex megasonic Fejpánt 4 darab 59

9320 uvex megasonic Kosárszemüveg hegesztéshez 4 darab ■ 70

9405 uvex 9405 Kosárszemüveg 4 darab ■ 67

9405 uvex 9405 Pótlencsék 4 darab ■ 67

6118 Szemüvegtartó tok 10 darab 72

9972 Mikroszálas kendő 10 darab 71

9954 Szemüvegtartó tokok 10 darab 72

9954 Hordtáska DB 72

9954 Mikroszálas tasak 10 darab 72

9957 Állvány DB 71

9957 SECU-Box DB 72

9958 uvex x-fit/x-fit pro Comfort Slider TASAK (5 párt 
tartalmaz) 39

9958 Szemüvegzsinór 10 darab 73

9958 uvex pheos/uvex pheos s Fejpánt 10 darab 73

9958 uvex x-fit/x-fit pro Fejpánt 10 darab 73

9959 Szemüvegzsinór 10 darab 73

9963 Nedves tisztítókendő DB 71

9970 Szemüvegtisztító állomás DB 71

9971 Tisztítópapír cserecsomag DB 71

9972 Tisztítófolyadék DB 71

9973 Műanyag pumpa DB 71

9999 uvex x-fit/x-fit pro uvex LED mini lámpa adapterrel 
(bal és jobb oldali) DB 39
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laservision
Mi, az uvex vállalatnak szerves részét képező laser-
visionnél az egyik legérzékenyebb szerv – az emberi 
szem – lézersugarakkal szembeni megóvásáért 
dolgozunk. Tesszük ezt immár 35 éve elkötelezetten, 
ügyfélorientált hozzáállással, innovációs szemlélettel 
– világszerte, a szabványoknak megfelelően.  Mindegy, 
hogy az iparban, a kutatás–fejlesztésben vagy orvosi 
területen van szükség a termékeinkre, mindegy, hogy 
szemüvegről, ablakról, függönyről/redőnyről vagy vá-
laszfalról van szó – a laservision lézervédelmi termékei 
egyet jelentenek a minőséggel, a megbízhatósággal 
és a biztonsággal. Hiszen múltunk és az uvex safety 
group jelszava („protecting people”) is erre kötelez 
bennünket!

Termékportfólió

• Műanyagból, üvegből vagy fényvisszaverő bevonattal 
készült lézervédelmi szemüvegek

• Betegvédelem, nagyítók, IPL-szemüvegek

• Üvegből és műanyagból készült lézervédelmi ablakok

• Aktív lézervédelmi ablakok

• Lézervédelem nagy lefedettséggel, például: függö-
nyök, redőnyök, válaszfalak, roll-upok

• Lézervédelem optikai asztalokhoz

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 9736-8100 
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de




