
Munkavédelmi lábbelik
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protecting planet

uvex 1 G2 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.



by using environmentally-
friendly packaging

by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances

by reducing waste //
by reducing CO2 emissions
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A planet series termékcsalád  
egyik fontos tagja az uvex 1 G2 planet.

Minden uvex cipősdoboz 90%-a újrahasznosított 
karton. 100%-ban újrahasznosított selyempapírt hasz-
nálunk, és a használati útmutatók szintén 100%-ban 
újrahasznosított papírból készülnek.

Az olaszországi Cevában található uvex üzem már jó pár éve teljesen átállt 
ökoáram és ökogáz használatára, és 2017 óta rendelkezik az ISO 14001 
környezetgazdálkodási rendszer szerinti működést igazoló tanúsítvánnyal. 
Ezenkívül az üzem – egy fotovoltaikus rendszernek köszönhetően – megújuló 
energiaforrásra is támaszkodik. Az uvex különös figyelmet szentel a hulla-
dékképződés megelőzésének. Néhány évvel ezelőtt például a talpformákon 
eszközölt változtatások lehetővé tették a hulladék jelentős csökkentését. A 
tisztítási és befecskendezési eljárást is folyamatosan optimalizáljuk. Emellett 
egy ideje összegyűjtjük a keletkezett PU-hulladékot, majd granulátumokká 
dolgozzuk fel, és újra felhasználjuk. A vállalat saját gyártásából származó 
újrahasznosított PU-hulladék akár 10%-át az uvex 1 G2 planet TPU külső 
talpának előállításához használjuk fel. 

A munkavédelmi lábbelik felsőrészét PET-palackokból nyert, 
100%-ban újrahasznosított poliészter alkotja. A benyomódás-
csillapítás szintén 100%-ban újrahasznosított textilszálakból 
készül. A TPU orrvédő előállításához 40%-ban újrahasznosított 
TPU-t használunk fel. A cipő Distance Mesh bélése 52%-ban 
újrahasznosított poliészterből és 18%-ban bambuszrostokból 
készül. A kivehető klímakomfort talpbetétet 100%-ban 
újrahasznosított poliuretán habból és poliészterből állítjuk elő. 
A munkavédelmi lábbeli teljes egészében káros anyagok nélkül 
készül, a káros anyagok tiltólistája szerint. 



262 További információkért tekintse meg a katalógus következő oldalait, vagy forduljon közvetlenül az uvex szakértőihez. 

A legszigorúbb követelményeknek megfelelő  
munkavédelmi lábbelik – uvex kompetenciaközpont munkavédelmi lábbelik fejlesztéséhez

 Know-how
•  közvetlen talpmegmunkálású uvex 

munkavédelmi lábbelik előállítása poli-
uretánból, termoplasztikus poliuretán-
ból és gumiból készült külső talppal

•  innovatív gyártási technológiák, pl. 
visszarugózási jellemzők 
hasznosításához

•  négy közvetlen talpmegmunkálást 
végző DESMA automata uvex külső 
talpak gyártásához, ebből három 
DESMA AMIR rendszerrel 
(automatizált anyagkezelés integrált 
robottal) működik

•  teljes körűen felszerelt vizsgálati 
laboratórium a minőség és a megfelelő 
gyártás biztosításához, valamint a 
termékfejlesztéshez

Lézermaró cella  
az optimális és minőségi  

nyerskontúrok kialakításához, az 
optimális talptapadás érdekében.

Specializáció:  
uvex munkavédelmi lábbelik  
közvetlen talpmegmunkálása

Innováció: 
Európa egyik legmodernebb 
gyártóüzeme

  uvex lábvédelmi kompetenciaközpont Cevában (CN), Olaszországban
Munkavédelmi lábbelijeink első osztályú és tartós minősé-
gét a hozzáértő fejlesztés, a legmodernebb robotvezérelt 
gyártórendszerek és a legszigorúbb ökológiai szabványok 
betartása érdekében optimalizált folyamatstruktúrák szava-
tolják.

Mivel a termékek Olaszországban, Európa munkavédelmi 
lábbeliket előállító legkorszerűbb gyártóüzemeinek egyiké-
ben készülnek, a gyártás fenntartható módon, az erőforrá-
sokkal takarékoskodva zajlik, ráadásul így rövidebbek a 
gyártó és felhasználó közötti távolságok is.
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Made in uvex
Made in Italy

 Tanúsítványok
•  ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer (2003 óta)

•  ISO 14001 szabvány szerint tanúsított környezetgazdálkodási  
rendszer (2017 óta – ez az uvex safety group első tanúsítványa)

•  ISO 45001 szabvány szerint tanúsított foglalkozás-egészségügyi és 
biztonsági irányítási rendszer (2020 óta, az OHSAS 18001 tanúsítvány helyett)

  Kompetenciák az uvex fürth-i, németországi központjában
•  terméktervezés és -fejlesztés

•  biomechanika

•  modellezés és prototípus-készítés

•  minőség- és nemzetközi gyártástámogatás

•  ellátásilánc-kezelés

• kereskedelmi lebonyolítás

•  folyamattechnológia

•  képzések, termékmenedzsment és marketing

 Fenntarthatóság
•  100%-ban zöld energia és zöld gáz használata

•  környezetbarát napenergia alkalmazása (fotovoltaikus rendszer 2011 óta)

•  PUR-hulladékkezelés a poliuretán hulladék újrahasznosításához és 
megtakarításához

•  vízalapú csomósodásgátló anyagok használata (az autóipar és a beszállítói  
ipar számos jóváhagyásával megerősítve)

Felelősség: 
regeneratív energia, valamint 
szén-dioxid-semleges villamos 
energia és gáz felhasználása
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Munkavédelmi lábbelik
Alkalmazási területek: kis igénybevétellel járó · közepes igénybevétellel járó ·  
nagy igénybevétellel járó

A kis igénybevétellel járó alkalmazá-
sok körébe tartoznak azon területek, 
amelyeknél elsősorban beltérben 
dolgoznak, és amelyek nem támasz-
tanak nagy követelményeket a külső 
talp fizikális jellemzőivel szemben. Ide 
tartoznak például a szerelési mun-
katerületek, valamint a raktárak és a 
logisztikai célú területek. 

A közepes alkalmazások közé tartoz-
nak a bel- és kültérben felváltva vég-
zett tevékenységek, amelyeknél sokkal 
nagyobbak a külső talp strapabírásával 
szemben támasztott követelmények. 
Jellemzően a kézműiparban, közintéz-
ményekben és a vegyiparban dolgozók 
viselik a lábbelik ezen típusait. 

A nagy igénybevétellel járó alkalma-
zási területek a külső hatások miatt 
követelmények széles körét támasztják 
a lábbelikkel, azok tartósságával és 
stabilitásával szemben. Ebbe a körbe 
elsősorban a nehéz gépgyártás, az épí-
tőipar különböző területei, kiváltképpen 
a magas- és mélyépítés tartoznak.

kis  
igénybevétellel járó
alkalmazási területek

közepes 
igénybevétellel járó
alkalmazási területek

nagy 
igénybevétellel járó
alkalmazási területek
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uvex többszélességű rendszer
Többszélességű rendszeren a munkavédelmi lábbe-
lik esetében az adott cipőtípus egyazon méretben, 
de eltérő szélességekben való elérhetőségét értjük. 
A külön-böző szélességeket a lábfej legszélesebb 
pontján mérik. Ennek során megállapítják a láb-
fej körméretének nagyságát a nagy- és kislábujj 
alapízületei közötti területen; másik megoldásként a 
láb szélességét is meg lehet határozni ezen a helyen 
(projekció).

A cipőméreteket és a hozzájuk tartozó méreteket 
a következő táblázatban találja  
(a méreteket mm-ben adtuk meg):

uvex mérettanácsadó alkalmazás
A munkavédelmi lábbelik esetében a megfelelő védőfunk-
cióhoz különösen fontos a helyes cipőméret kiválasztása. 
Ezenkívül csak a tökéletes illeszkedés biztosítja a tartós 
viselési kényelmet. A méretek azonban gyártótól függően 
eltérőek lehetnek. Az uvex mérettanácsadó alkalmazás  
segítségével meghatározhatja a megfelelő uvex cipőmére-
tet és -szélességet, hogy a lábbelik a mindennapi munka-
végzés során tökéletes és panaszmentes viselési élményt 
nyújtsanak.

Munkavédelmi lábbelik
 uvex többszélességű rendszer

Kislábujj alapízülete

A lábfej anatómiai körmérete

Nagylábujj alapízülete

uvex  
cipőméret

Láb-
hossz

UK 
méret

10-es 
szélesség

11-es szélesség 
(standard)

12-es 
szélesség

14-es 
szélesség

Körméret Körméret Körméret Körméret

35 217 3 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 3,5 221 227 233 245

37 232 4 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 5 230 236 242 254

39 247 6 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 6,5 239 245 251 263

41 262 7 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 8 248 254 260 272

43 277 9 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 10 257 263 269 281

45 292 10,5 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 11 266 272 278 290

47 307 12 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 13 275 281 287 299

49 322 14 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 14,5 284 290 296 308

51 337 15 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 16 293 299 305 317

A cipőt viselő személy lábfejhosszának megfelelően 
kiolvasható a táblázatból a szükséges szélesség. 

A méretek mm-ben értendők
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Munkavédelmi lábbelik
A piktogramok áttekintése

uvex női és férfi kaptafák
Ahhoz, hogy a munkavédelmi lábbelik a női és férfi viselők lábához tökéletesen illeszkedjenek, 
elengedhetetlen, hogy a hölgyek és urak lábainak specifikus követelményeihez igazodjanak. 
Az ezzel a szimbólummal jelölt munkavédelmi lábbelik kizárólag női kaptafák használatával 
készültek, 35–40-es méretben.

uvex construction
Kiváltképp alkalmas az építőiparban való használatra.

uvex medicare
Az uvex medicare olyan munkavédelmi lábbeliket jelöl, amelyek az ortopédiai hozzáigazításra 
és cipőkialakításokra vonatkozó német DGUV-előírás 112-191, illetve az osztrák ÖNORM Z 
1259 szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Szilikonmentesség
Bizonyos anyagok, így a szilikonok, lágyítószerek és hasonlók károsíthatják a felületek fes-
ték-/lakkbevonatát. Az ezzel a szimbólummal jelölt lábbelik talpalapanyagai a járműiparban 
megfelelő bevizsgáláson estek át, és megkapták a szükséges jóváhagyást. 

ESD
Az ESD az elektrosztatikus energia ellenőrzött levezetését jelenti. Az elektrosztatikus energia 
ellenőrizetlen kisülése az elektronikus komponensek károsodását vagy robbanásokat ered-
ményezhet. Az ESD-szimbólummal jelölt munkavédelmi lábbelik teljesítik a 35 megaohmnál 
kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást. Ennek részletes magyarázatát a 269. 
oldalon találja.

uvex climazone 
Az uvex climazone egyet jelent a tetőtől talpig tartó innovatív hőszabályozással.  
Az uvex kutatási, termékfejlesztési és az intelligens anyag- és feldolgozási technológiák hasz-
nálatára vonatkozó szaktudásának kombinációja egy egyedülálló klímaoptimalizált termék-
rendszert (például munkavédelmi lábbelik) eredményezett. 

uvex bionom x
A biomechanika alapján az uvex a munkavédelmi lábbelik tervezésének egyedi megközelítését 
fogalmazta meg. Ez abban a jól látható, egységes koncepcióban ölt testet, amely optimalizálja 
a lábfej, a cipőfelsőrész, a talp és a padló közötti kölcsönhatást, miközben kivételes teljesít-
ményt és kényelmet kínál mindenfajta alkalmazási célhoz.
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uvex
technológiák

The BOA® Fit System.
A BOA® Fit System nagy teljesítményű és az adott alkalma-
zási területnek tökéletesen megfelelő fazon-megoldásokat 
kínál a legkülönfélébb területeken (sport, munkavédelem 
és gyógyászat) használt termékekhez. Alkotóelemei: egy 
finoman állítható forgózár, egy könnyű, de különösen nagy 
teherbírású fűző, és kis súrlódású fűzővezetők.  

The BOA® benefits.
Jobb teljesítmény az illeszkedésnek köszönhetően. 
Pontos illeszkedés, gyorsan és könnyedén. A legfinomabb 
igazítások is villámgyorsan és egyszerűen elvégezhetők mun-
ka közben úgy, hogy nem vonják el a figyelmet a munkáról.

Bizalom minden helyzetben. 
A Boa® Fit System igen strapabíró, és a legzordabb körül-
mények között teszteljük. Megbízhatóan látja el a feladatát, 
hogy Ön mindig a munkájára tudjon koncentrálni és össz-
pontosítani, és a kesztyűt se kelljen közben lehúznia.

Biztonságos. 
A BOA® precíziós fűzői a forgózáron belül helyezkednek el, 
ezért nem akadhatnak be sehová, és maguktól sem oldód-
hatnak ki. 

Fit for life with BOA®.
BOA® forgózárakra és fűzőkre termékélettartam-garanciát 
vállalunk (annak a terméknek az élettartamára, amelyen a 
zárak találhatók).

Működési mód.

Optimális kényelem bármilyen időjá-
rás esetén: vízhatlan, légáteresztő, 
szélálló
Nincs kellemetlenebb a nedves és hideg ruháknál és cipők-
nél. A sympatex ezért fejlesztett ki egy speciális membránt, 
amely magába szívja a vízgőzt, majd kifelé elvezeti. Ennek 
köszönhetően a lábfej még szélsőséges helyzetekben is 
mindig meleg és száraz marad. 

Ami a legjobb az egészben: Minél nagyobb a fizikai ak-
tivitás, annál intenzívebben fejti ki hatását a sympatex 
membrán. Ezenkívül a sympatex membránnal ellátott cipők 
hatékony védelmet nyújtanak a hideg és az eső ellen.

Záráshoz megnyomni

Meghúzáshoz elfordítani

Nyitáshoz meghúzni

A Boa® és a Boa Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei. 
A sympatex® a sympatex Technologies GmbH bejegyzett védjegye.

www.sympatex.com
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Különleges alkalmazásokra vonatkozó kiegészítő követelmények a megfelelő szimbólumokkal (kivonat)

SZIMBÓ-
LUM 

REJTETT KOCKÁZAT EN ISO 20345 EN ISO 20347
SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Alapkövetelmény
P Áthatolással szembeni ellenállás*
A Antisztatikus lábbelik
E Energiaelnyelési képesség a sarokrészen
HI Hőszigetelés
CI Hideg elleni szigetelés
WRU A cipő felsőrészének vízáteresztéssel és vízfelvétellel szembeni ellenállósága
HRO Külső talp viselkedése kontakthővel szemben (+300 °C/min)
WR Az egész cipő vízhatlansága
M Lábfejvédelem
FO Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás

Teljesíti az előírt követelményt Teljesítheti a követelményt, de nem előírás

A cipőn levő jelölés

Munkavédelmi lábbelik
Szabványok · Jelölések

A bőrből készült lábbelikre vonatkozó alap- és kiegészítő követelmények Munkavédelmi lábbelik
EN ISO 20345

Munkacipők
EN ISO 20347

A lábbelivel szemben támasztott alapvető követelmények és a kapli ütéssel szembeni ellenállása SB 
200 joule

OB  
nem követelmény

Kiegészítő követelmények: zárt sarokrész, antisztatikusság, energiaelnyelési képesség a 
sarokrészen, üzemanyagokkal szembeni ellenállás S1

O1  
(üzemanyagokkal 

szembeni ellenállás nélkül)
Kiegészítő követelmények: az előbbiekben felsoroltak, emellett vízáteresztés és vízfelvétel S2 O2
Kiegészítő követelmények: az előbbiekben felsoroltak, emellett benyomódás-csillapítás* és barázdált külső talp S3 O3

A PVC-ből és PU-ból készült lábbelikre vonatkozó alap- és kiegészítő követelmények

A lábbelivel szemben támasztott alapvető követelmények és a kapli ütéssel szembeni 
ellenállása

SB 
200 joule

OB  
nem követelmény

Kiegészítő követelmények: antisztatikusság, energiaelnyelési képesség a sarokrészen, 
üzemanyagokkal szembeni ellenállás, benyomódás-csillapítás*, barázdált külső talp S5 O5

Az adott lábbelik alkalmazása a veszély típusához igazodik. Minden lábbeli esetében szükségessé válhatnak kiegészítő követelmények  
(pl. a hő- és hideg elleni szigeteléssel, benyomódás-csillapítással vagy az elektromos fajlagos ellenállással szemben támasztott követelmények  
az ESD-kivitel esetében). A lábbeliket ebben az esetben megfelelő jelzéssel kell ellátni.
Az alap- és kiegészítő követelményekre vonatkozó vizsgálati alapelveket az EN ISO 20344 szabvány tartalmazza.

Méret

Cikkszám

Gyártási dátum

A gyártó postai címe

Az EN ISO 20344 és az azt követő szabványsorozat felülvizsgált változatát 2021/2022 fordulója során teszik közzé. Ha bármilyen kérdése van a 
közelgő módosításokkal vagy kiegészítésekkel kapcsolatban, forduljon értékesítési képviselőjéhez.

A vonatkozó európai szabvány száma

A gyártó jelzése

A gyártó típusjelölése

A védőfunkció szimbóluma

A következő három követelmény egyikének teljesülnie kell, és azt a lábbelin elhelyezett jelzéssel igazolni kell.

Jelzés Vizsgálati közegek Vizsgálati feltétel Dörzsölési együttható

SRA Csúszásgátlás kerámiacsempékből készült padlón
nátrium-lauril-szulfát oldattal (NaLS)

A sarok előrecsúszása
Egyenes előrecsúszás

nem kevesebb, mint 0,28
nem kevesebb, mint 0,32

SRB Csúszásgátlás
acélpadlón glicerinnel

A sarok előrecsúszása
Egyenes előrecsúszás

nem kevesebb, mint 0,13
nem kevesebb, mint 0,18

SRC Csúszásgátlás kerámiacsempékből készült padlón
nátrium-lauril-szulfát oldattal és acélpadlón glicerinnel

Magába foglalja az a. és b.  
alatt felsorolt vizsgálati feltételeket

CE-jelölés
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Munkavédelmi lábbelik
Szabványok · Jelölések · ESD

* Áthatolással szembeni ellenállás
Figyelem: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a laboratóriumban a lábbeli 
szúrásállóságát egy 4,5 mm átmérőjű, életlen pengével és 1100 N erő ki-
fejtésével határozták meg. Ennél nagyobb erők vagy vékonyabb szögek 
fokozhatják az átszúródás kockázatát. Ilyen esetekben más óvintézke-
dések alkalmazását is meg kell fontolni.
A egyéni védőeszközök területén jelenleg két általános átszúródás 
elleni betét érhető el a cipőkhöz. Ezek fémből készült vagy fémmentes 
anyagok. Mindkettő teljesíti a lábbeliken feltüntetett szabványokban 
foglalt behatolás elleni minimális követelményeket, de mindegyik eltérő 
előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik, ideértve a következőket: 
 
 

Fém – az éles tárgy/veszély formája (pl. átmérő, geometria, élesség) 
kevésbé befolyásolja hátrányosan. A cipőgyártás korlátozott 
lehetőségei miatt nem fedi le a cipő teljes talpfelületét.
Nem fém – könnyebb, rugalmasabb tud lenni, és a fémhez képest 
nagyobb felületet fed le, de a behatolással szembeni ellenállását jobban 
befolyásolja az éles tárgy/veszély formája (pl. átmérő, geometria, 
élesség).
Az átszúródás elleni védelem típusával kapcsolatos további 
információkért, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz a 
felhasználói tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

Elektrosztatikusság
A véletlen elektrosztatikus feltöltődés ellenőrzésének fontos szerepe 
van az iparágon belül. Egyre több alkalmazott kerül érintkezésbe az 
elektrosztatikusságra érzékeny eljárásokkal vagy anyagokkal és tár-
gyakkal. Az érintett munkahelyeken gyakran szükségessé válik, hogy a 
munkavédelmi lábbeliket – egy rendszer részeként – az elektrosztatikus 
töltés levezetésére használják.

Az eltérő mérési eljárásoktól függetlenül továbbra is érvényesnek kell 
tekinteni, hogy a vonatkozó szabványok (pl. EN ISO 20345, EN 61340) 
előírásainak teljesüléséhez a fajlagos ellenállás értékének 100 kiloohm 
(1,0 x 105 ohm) és 100 megaohm (1 x 108 ohm) közé kell esnie. 
 
 

Jelen katalógusban valamennyi, ezen a módon tanúsított terméket az 
ESD-szimbólummal láttuk el.

A termékek a Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS; veszé-
lyes anyagokra vonatkozó műszaki előírások) 727 „Vermeidung von 
Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen” (elektrosztatikus 
feltöltődés miatt bekövetkező gyulladásveszélyek megelőzése) c. 
részében foglalt, a vezetőképes cipőkre vonatkozó specifikációnak is 
megfelelnek.

Csekély mértékű ellenállás  
(vezető lábbelik)

Fajlagos ellenállás

Nagyfokú ellenállás  
(szigetelő lábbelik)

Az EN ISO 20345 / EN ISO 20347  
szabványnak megfelelő antisztatikus lábbelik

Az EN 61340-4-3 és EN 61340-5-1 szabványnak 
megfelelő elektrosztatikusan vezető (ESD) lábbelik

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω 
(100 kiloohm – 100 megaohm)

R = elektromos ellenállás

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (100 kiloohm – 1 gigaohm) 

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)R < 1 × 105 Ω (100 kiloohm)
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uvex x-dry knit Technology uvex x-tended grip Technology

uvex 1 G2 – Science. Not Fiction. 
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100%-os teljesítmény. Több stabilitás és biztonság. 
Hosszabb élettartam.
A legújabb generációs TPU külső talpon alapuló uvex 
x-tended grip technológia még nagyobb teljesítményt biztosít 
a külsőtalp-felület kopásállósága, valamint a sima vagy 
nedves talajokon biztosított csúszásgátló tulajdonságok 
révén. Az eredmény: Több stabilitás és biztonság járás 
közben. Kisebb mértékű elhasználódás, a hosszabb 
élettartamnak köszönhetően pedig alacsonyabb költségek.

Az uvex x-tended grip kopása 

-kal kevesebb kopás a szabvány által  

megengedetthez képest

Páraáteresztő képesség

túlteljesíti az EN ISO 20345 által meg-

határozott minimumkövetelményt

Vízbehatolás

-kal túlteljesíti az EN ISO 20345 által 

meghatározott minimumkövetelményt

Vízelnyelés

túlteljesíti az EN ISO 20345 által meg-

határozott minimumkövetelményt

Gőzcseppek száma

túlteljesíti az EN ISO 20345 által meg-

határozott minimumkövetelményt

Dupla terhelés mellett

-kal kevesebb kopás a szabvány  

előírásaihoz képest

100%-os teljesítmény. 100%-osan kényelmes viselet.  
100%-ban száraz lábak.  
Az egyedülálló uvex x-dry knit technológia páratlanul 
kényelmes viseletről és száraz lábakról gondoskodik: az év 
365 napján, a hét minden egyes napján, a nap 24 órájában. 
Mindezt a kiváló légáteresztő képesség, valamint az innovatív, 
kötött uvex x-dry knit szár vízlepergető tulajdonságainak 
intelligens kombinációja teszi lehetővé. Többé nem okoz 
gondot a lábak túlzott bemelegedése vagy a kívülről történő, 
gyors vízbejutás miatti átnedvesedése. A PFI Pirmasens 
független tesztjei alátámasztják az uvex x-dry knit 
technológia egyedülálló teljesítményét.

Nagyobb biztonság az optimalizált  
csúszásgátló tulajdonságoknak köszönhetően

Optimalizált 
csúszásgátlás ++ 
TPU anyag és 
rubber modifier

Optimalizált 
csúszásgátlás  
TPU anyag

Opti-
malizált 
kopás

Optimalizált 
csúszásgátlás ++ 
TPU anyag és  
rubber modifier
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Science. Not Fiction.  
uvex i-PUREnrj Technology

  

100%
 

66%
  

29%
  

59%

Több stabilitás. Kisebb sérülésveszély.  
Nagyobb biztonság. 

Kimagasló stabilitás és biztonságos illeszkedés a 
cipőben a habosított sarokkosárnak és az uvex 
i-PUREnrj technológia adaptív sűrűségének 
köszönhetően. Csökkenti a ficamokból eredő 
sérülések kockázatát.

Sarok alatti párnázás  

-kal jobb energiaelnyelési 
képesség az 
EN ISO 20345:2011 
szabvány  
előírásaihoz  
képest.

Nagy fokú  
energia-visszanyerés

-kal több visszanyert 
energia a sarok alatt.*

Elülső rész alatti párnázás  

-kal jobb párnázás 1000 km 
használatot követően,  
a standard poliuretán 
talpakhoz képest.*

Nagy fokú  
energia-visszanyerés 

-kal több visszanyert 
energia az elülső részen.*

 Csillapít. Stabilizál. Visszaadja az energiát.

* Az összes itt szereplő eredmény megtalálható a következő dokumentumban: L190714889 sz. vizsgálati jelentés, CTC Lyon, 2019. aug. 22.

További információkat 
a www.uvex-safety.
com/uvex1G2  
weboldalon talál
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-kal kisebb mértékű elfáradás  
a standard poliuretán talpakhoz képest.

Kisebb mértékű elfáradás.  
Nagyobb kényelem.  
Jobb teljesítmény.
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uvex 1 G2 planet

100% Performance.   
     25% recycled.*

by using 
recycled material 

További információk a 
www.uvex-safety.de/
uvex1G2planet  
weboldalon érhetők el

Az új uvex 1 G2 planet a felsőrésztől egészen a talpig mindkettőt biztosítja: fenntarthatóságot és teljesítményt 
is. A DIN EN ISO 14021:2016 szabvány szerint – tömegét tekintve – 25%-ban újrahasznosított anyagokból 
készül, a jól ismert uvex 1 G2 modellek által kínált védelmi tulajdonságok és kényelem biztosítása mellett.

A cipő számos alkotórésze, például a felsőrész és a talpbetét is 100%-ban újrahasznosított anyagokból készült. 
Emellett saját poliuretán hulladékaink egy részét is felhasználjuk a külső talp gyártásához: az uvex x-tended grip 
planet modellhez akár 10%-ot is felhasználunk.

*a DIN EN ISO 14021:2016 szabvány szerint számítva

by using 
recycled material 
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100%

40%

  

100%  

18%100%10% 100%

uvex i-PUREnrj Technology

Csillapít. Stabilizál. Visszaadja az energiát.

•  kiemelkedő párnázás és  
energia-visszanyerés

•  a habosított sarokkosárnak köszönhető  
kiváló stabilitás csökkenti a sérülések 
kockázatát

           -ban  
újrahasznosított 
fűzők

          -ban  
fenntartható anyagú 
TPR orrvédő

Benyomódás- 
csillapítás ki

            -ban  
újrahasznosított  
szálakból

Klímakomfort talpbetét Distance Mesh bélés

-ban bambuszból és 52%-ban  
újrahasznosított poliészterből 
készült bélés

-ban újrahasznosított  
poliészter és PU-hab

uvex x-tended grip planet

-ban újrahasznosított PU-hulladékból  
készült TPU külső talp

uvex x-dry knit planet

-ban újrahasznosított 
PET-palackokból készült 
felsőrész
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68232
68242

uvex 1 G2 planet Félcipő Félcipő
Cikkszám (11-es szélesség) 68232 68242
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 P SRC
Felsőrész anyaga Textil Textil
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 G2 planet

uvex 1 G2 planet · S1 P SRC félcipő
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű S1 P munkavédelmi lábbeli újrahasznosított és fenn-

tartható anyagokból
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással – a standard 

cipőfűző mellékelve 

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulaj-

donságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó 
visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális 
stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• az uvex x-tended grip planet TPU külső talpa a gyártásunkból származó, 
akár 10%-ban újrahasznosított poliuretán hulladék felhasználása révén a 
legújabb biomechanikai eredményeket valósítja meg, rendkívül tartós, 
ezáltal nagy mértékben csúszásmentes, a talpfelület mintázata pedig 
különösen alkalmas ipari padlón való használatra

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, 
jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak na-
gyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

• az aktuális szabványelőírásoknak megfelelő, de a cipő rugalmasságát 
nem befolyásoló nemfémes, szúrásálló, 100%-ban újrahasznosított 
anyagból készült betét

• a TPU orrvédő 40%-ban újrahasznosított anyagból készült, így védi a 
felsőrészt a kopástól

Kényelmi jellemzők:
• a légáteresztő belső bélés 18%-ban bambuszból és 52%-ban újrahasz-

nosított poliészterből készült az optimális hőszabályozás érdekében
• uvex x-dry knit planet textilanyag 100%-ban újrahasznosított PET 

palackokból
• kivételesen kényelmes viselet az újonnan kifejlesztett, szélesebb 

kaptafának köszönhetően 
• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varratmentes szárkonstrukció 

szövetanyagból készült
• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét 100%-ban 

újrahasznosított PET palackokból, valamint újrafeldolgozott poliuretán 
gyártási hulladékból és újrahasznosított poliuretánból előállított habból 
készült felülettel; nedvességelvezető rendszerrel, kiegészítő 
ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél, valamint jó 
lábboltozat-alátámasztással

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében nagy részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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68427
68428
68429
68420

68437
68438
68439
68430

68447
68448
68449
68440

68457
68458
68459
68450

uvex 1 G2 szandál perforált félcipő Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 68427 68437 68447 68457
Cikkszám (11-es szélesség) 68428 68438 68448 68458
Cikkszám (12-es szélesség) 68429 68439 68449 68459
Cikkszám (14-es szélesség) 68420 68430 68440 68450
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S2 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő · S2 SRC félcipő ·  
S2 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű S1 munkavédelmi szandál, ill. perforált munkavédelmi 

félcipő, S2 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
• egyénileg állítható, rugalmas fűző gyorszáródással, standard fűző mellé-

kelve (félcipők), egyénileg állítható, dupla tépőzár, amely optimálisan a 
viselő igényeinek megfelelően állítható be (szandál)

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulaj-

donságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó 
visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális 
stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• az ergonomikusan kialakított uvex x-tended grip TPU külső talp a leg-
újabb biometrikus ismereteket ülteti át a gyakorlatba, kifejezetten tartós 
és ezáltal rendkívül csúszásgátló, a profil kialakítása különösen alkalmas 
ipari padlókon történő használatra

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, 
jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak 
nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles 

kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás perforált (S1 típusok), ill. víztaszító (S2 típusok) 
mikrovelúr anyagból készült

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv (félcipő és fűzős bakancs esetén) 
és szár

• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahaszno-

sított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások



68361
68362
68363
68364

68371
68372
68373
68374
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68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2 Félcipő szandál perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 68341 68361 68371
Cikkszám (11-es szélesség) 68342 68362 68372
Cikkszám (12-es szélesség) 68343 68363 68373
Cikkszám (14-es szélesség) 68344 68364 68374
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC
Felsőrész anyaga Textil mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · S1 P SRC szandál · S1 P SRC perforált félcipő · S1 P SRC félcipő
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű S1 P munkavédelmi szandál, ill. perforált 

munkavédelmi félcipő
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
• egyénileg állítható, rugalmas fűző gyorszáródással, standard fűző mellé-

kelve (félcipők), egyénileg állítható, dupla tépőzár, amely optimálisan a 
viselő igényeinek megfelelően állítható be (szandál)

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulaj-

donságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó 
visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális 
stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• az ergonomikusan kialakított uvex x-tended grip TPU külső talp a leg-
újabb biometrikus ismereteket ülteti át a gyakorlatba, kifejezetten tartós 
és ezáltal rendkívül csúszásgátló, a profil kialakítása különösen alkalmas 
ipari padlókon történő használatra

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, 
jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak 
nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 
megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles 

kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• a nyomáspontok kialakulásának elkerülése érdekében a szinte 
varratmentes szárkonstrukció rendkívül légáteresztő és víztaszító uvex 
x-dry knit szövetanyagból (6834-es modell), illetve csúcstechnológiás, 
perforált mikrovelúr anyagból (6836-os és 6837-es modell) készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások



68391
68392
68393
68394

68381
68382
68383
68384

68401
68402
68403
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uvex 1 G2 Félcipő Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 68381 68401 68391
Cikkszám (11-es szélesség) 68382 68402 68392
Cikkszám (12-es szélesség) 68383 68403 68393
Cikkszám (14-es szélesség) 68384 - 68394
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű S3 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard 

cipőfűző mellékelve (68381–68384 félcipő)
• BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 

pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (68401–
68403 félcipő)

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulaj-

donságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó 
visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális 
stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• az ergonomikusan kialakított uvex x-tended grip TPU külső talp a leg-
újabb biometrikus ismereteket ülteti át a gyakorlatba, kifejezetten tartós 
és ezáltal rendkívül csúszásgátló, a profil kialakítása különösen alkalmas 
ipari padlókon történő használatra

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, 
jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak na-
gyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-
nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát 

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles 

kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
víztaszító, csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél, valamint a lábboltozatot jól alátámasztó tulajdonságokkal

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások 

 

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.



68287
68288
68289
68280

68267
68268

68297 
68298 
68299 
68290

68317 
68318 
68319 
68310

68329
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uvex 1 G2 perforált félcipő szandál perforált félcipő perforált fűzős bakancs perforált tépőzáras bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 68267 68287 68297 68317 -
Cikkszám (11-es szélesség) 68268 68288 68298 68318 -
Cikkszám (12-es szélesség) - 68289 68299 68319 68329
Cikkszám (14-es szélesség) - 68280 68290 68310 -
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–43 35–52 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő · S1 SRC perforált fűzős bakancs · 
S1 SRC perforált tépőzáras bakancs
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű S1 munkavédelmi lábbeli
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
• egyénileg állítható, rugalmas fűző gyorszáródással, standard fűző 

mellékelve (félcipő), egyénileg állítható, dupla tépőzár, amely optimálisan 
a viselő igényeinek megfelelően állítható be (szandál és tépőzáras 
bakancs)

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulaj-

donságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó 
visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális 
stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, 
jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak na-
gyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

 

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles 

kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás, perforált mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv (félcipő és fűzős bakancs esetén) 
és szár

• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek 

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások



68307 
68308 
68309 
68300

68337 
68338 
68339 
68330
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uvex 1 G2 Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 68307 68337
Cikkszám (11-es szélesség) 68308 68338
Cikkszám (12-es szélesség) 68309 68339
Cikkszám (14-es szélesség) 68300 68330
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · S2 SRC félcipő · S2 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű S2 munkavédelmi lábbeli
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással – a standard 

cipőfűző mellékelve (félcipő)

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulaj-

donságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó 
visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális 
stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, 
jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak na-
gyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

 

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles 

kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rend-
szerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső ré-
szénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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68467
68468
68469
68460

68487
68488
68489
68480

68477
68478
68479
68470

uvex 1 G2 szandál perforált félcipő perforált fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 68487 68467 68477
Cikkszám (11-es szélesség) 68488 68468 68478
Cikkszám (12-es szélesség) 68489 68469 68479
Cikkszám (14-es szélesség) 68480 68460 68470
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő · S1 SRC perforált fűzős bakancs 
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű perforált S1 munkavédelmi szandál, perforált 

munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
• egyénileg állítható, rugalmas fűző gyorszáródással, standard fűző 

mellékelve (félcipő), egyénileg állítható, dupla tépőzár, amely optimálisan 
a viselő igényeinek megfelelően állítható be (szandál)

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulaj-

donságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó 
visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális 
stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, 
jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak na-
gyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles 

kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás, perforált mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv (félcipő és fűzős bakancs esetén) 
és szár

• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások



281

68507
68508
68509
68500

68497
68498
68499
68490

uvex 1 G2 Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 68497 68507
Cikkszám (11-es szélesség) 68498 68508
Cikkszám (12-es szélesség) 68499 68509
Cikkszám (14-es szélesség) 68490 68500
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · S2 SRC félcipő · S2 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű S2 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással – a standard 

cipőfűző mellékelve (félcipő)

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulaj-

donságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó 
visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális 
stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, 
jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak 
nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles 

kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás, víztaszító mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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Videó
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Designed  
 for Individuals

Most munkacipőként is kapható (lásd a 287. oldalt).

Winners at work – uvex 1 sport

Sportos.
A sportos dizájn és az átgondolt funkcionalitás 
találkozása: Az uvex 1 sport fiatalos, modern 
kinézetével és első osztályú viselési kénye-
lemével tűnik ki. Erről a kis tömeg, a klíma 
szempontjából optimalizált csúcstechnológiás 
anyagok és az ergonomikusan kialakított külső 
talp gondoskodik. 

uvex 1 sport – ideális társ a mindennapi 
 munkában és azon túl.

Légáteresztő.
A légáteresztő hálós felsőrész optimális klíma-
szabályozásról gondoskodik. Az uvex 1 sport 
sportos megjelenése nagyban hozzájárul ah-
hoz, hogy a munkavállalók szívesebben viselik 
a munkavédelmi lábbeliket.

Könnyű. Ergonomikus.
uvex 1 sport talp
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla 

sűrűségű poliuretánból kis igénybevételt 
jelentő alkalmazásokhoz

• kimagaslóan kényelmes járás
• univerzálisan alkalmazható közel minden  

felületen
• nagyon jó csúszásgátló tulajdonságok (SRC)
• kopásálló
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési 

ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
• nem tartalmaz festéktapadás-gátló 

anyagokat

Weboldal
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65971
65972
65973
65974

65991
65992
65993
65994

65987 
65988 
65989
65980

uvex 1 sport Félcipő Félcipő Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 65971 65987 65991
Cikkszám (11-es szélesség) 65972 65988 65992
Cikkszám (12-es szélesség) 65973 65989 65993
Cikkszám (14-es szélesség) 65974 65980 65994
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC
Felsőrész anyaga Textil Textil Textil
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–43 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 sport

uvex 1 sport · S1 SRC/S1 P SRC félcipő
Általános jellemzők: 
• modern, különösen könnyű és rugalmas S1 és S1 P munkavédelmi 

félcipő
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó  

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, 

anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 

megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S1 P félcipő)

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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65961 
65962 
65963
65964

65941 
65942 
65943
65944

65947 
65948 
65949
65940

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924

S1P S1

uvex 1 sport Félcipő Félcipő Félcipő Félcipő Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 65941 65947 65901 65961 65921
Cikkszám (11-es szélesség) 65942 65948 65902 65962 65922
Cikkszám (12-es szélesség) 65943 65949 65903 65963 65923
Cikkszám (14-es szélesség) 65944 65940 65904 65964 65924
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC S3 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga Textil Textil Textil mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 sport

uvex 1 sport · S3 SRC/S1 P SRC/S1 SRC félcipő
Általános jellemzők: 
• modern, különösen könnyű és rugalmas S1, S1 P és S3 munkavédelmi 

félcipő
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, 

anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 

megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S1 P és S3 félcipő)

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

uvex 1 sport white Félcipő Félcipő Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 65807 65817 65821
Cikkszám (11-es szélesség) 65808 65818 65822
Cikkszám (12-es szélesség) 65809 65819 65823
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga Mikroszálak Mikroszálak Mikroszálak
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 sport white

uvex 1 sport white · S2 SRC/S3 SRC félcipő
Általános jellemzők:
• modern, fémmentes, különösen könnyű és rugalmas S2, ill. S3  

munkavédelmi félcipő
• víztaszító, könnyen tisztítható mikroszálas anyagból készült szár
• A szennyeződések lerakódásának korlátozása érdekében csak annyi 

varratot tartalmaz, amennyire feltétlenül szükség van
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• mosható max. 30 °C-on
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, 

anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonomikus kialakítású külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

rendkívüli csillapítással és nagyon jó csúszásgátlással
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 

megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S3 félcipő)

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok 

• szinte varratmentes szárkonstrukció, hogy a lábbeli ne nyomjon
• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 

rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• párnázott porvédő cipőnyelv (S3 félcipő esetén) és szár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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65937
65938
65939

65957
65958
65959

uvex 1 sport NC Félcipő Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 65937 65957
Cikkszám (11-es szélesség) 65938 65958
Cikkszám (12-es szélesség) 65939 65959
Szabvány EN ISO 20347:2012 EN ISO 20347:2012 

O1 FO SRC O1 FO SRC
Felsőrész anyaga Textil Textil
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkacipők
uvex 1 sport NC

uvex 1 sport NC · O1 FO SRC félcipő
Általános jellemzők: 
• modern, különösen könnyű és rugalmas O1 munkavédelmi félcipő,  

orrmerevítő nélkül
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, 
légáteresztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások 
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Standard uvex climazone. 
Tökéletes közérzet a lábnak.

A nagy felületen perforált, nagy 
légáteresztő képességű felsőrész 
és Distance Mesh bélés, valamint 
a nedvességelvezető rendszerrel 
rendelkező kényelmes talpbetét 
megakadályozza a bemelege-
dést és csökkenti a kellemetlen 
izzadást.

uvex 1 – A teljesítmény újraértelmezése

100%-kal több csillapítás. 
Jóllét a köbön.

Az uvex 1 kétrétegű uvex 1 PU-tal-
pból és a lábfej elülső részén és 
a saroknál optimális csillapítást 
nyújtó kényelmes talpbetétből 
álló többrétegű rezgéscsillapító 
rendszere kíméli a viselő teljes 
mozgásszervi rendszerét. A sarok 
alatti energiaelnyelés közel 100%-
kal nagyobb az EN ISO 20345 
szabvány által megköveteltnél. Ez 
a valódi járási kényelem.

Kimagasló rugalmasság.
Optimális járási kényelem.

A külső talp ergonomikus kialakítá-
sa támogatja a lábfej természetes 
gördülését és rugalmasságát.

Nagyfokú stabilitás.
Megbízható tartás és biztonság 
minden helyzetben.
A szilárdság döntő jelentőségű 
a biztonságos és balesetmentes 
munkavégzés szempontjából. A 
kívülről látható, talpba integrált 
sarokvédő stabilitást nyújt, tartja a 
lábfejet, és megbízható védelmet 
kínál.  Az x-tended support változat 
plusz oldalsó támasztófunkcióval 
rendelkezik, és továbbfejlesztett 
védelmet kínál a kificamodással és 
ütéssel szemben. Mindkét talpválto-
zat biztosan körbezárja a lábat, de 
közben nem befolyásolja hátrányo-
san annak hajlékonyságát.

uvex monoskin kialakítású 
felsőrész. Nyomásmentes, 
kényelmes illeszkedés.
A teljesen fémmentes, csúcstech-
nológiás mikroszálból készült uvex 
monoskin szárrész a végig varrat 
nélküli eldolgozás révén maxi-
mális viselési kényelmet nyújt, és 
hosszabb ideig tartó állás esetén 
sem nyom.

Optimalizált forma az ízületi részen 
az optimális torzió és nagyfokú 
rugalmasság érdekében

Merevítő a létrán való 
biztonságos álláshoz

Öntisztító, optimálisan 
csúszásgátló talpfelület 
(SRC-jelölés)

Forgáspont könnyíti meg az 
állás közben végzett egyszerű 
forgómozdulatokat

A biztonságos lépést és gördülést előse-
gítő, különösen kopásálló TPU-betétek a 
balesetek elkerüléséhez
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85427
85428
85429
85420 85437

85438
85439
85430

65657
65658
65659

uvex 1 szandál perforált félcipő perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 85427 85437 65657
Cikkszám (11-es szélesség) 85428 85438 65658
Cikkszám (12-es szélesség) 85429 85439 65659
Cikkszám (14-es szélesség) 85420 85430 -
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

uvex 1 · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő
Általános jellemzők:
• különösen könnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi szandál, ill. per-

forált félcipő
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 
• dupla, állítható hosszúságú tépőzár (szandál), ill. egyedileg beállítható, 

rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard cipőfűző mellékelve 
(8543-as félcipő)

• BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 
pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6565-
ös félcipő) 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő és perforált anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450

65667
65668
65669

uvex 1 Félcipő Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 85447 65667 85457
Cikkszám (11-es szélesség) 85448 65668 85458
Cikkszám (12-es szélesség) 85449 65669 85459
Cikkszám (14-es szélesség) 85440 - 85450
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

uvex 1 · S2 SRC félcipő · S2 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű, sokoldalú S2 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard 

cipőfűző mellékelve (8544-es félcipő)
• BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 

pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6566-
ös félcipő)

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.
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85617
85618

85647
85648

85607
85608

85627
85628

uvex 1 szandál perforált félcipő Félcipő perforált fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 85607 85617 85627 85647
Cikkszám (11-es szélesség) 85608 85618 85628 85648
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S2 SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–43 35–43 35–43 35–43
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő · S2 SRC félcipő ·  
S1 SRC perforált fűzős bakancs
Általános jellemzők:
• különösen könnyű, sokoldalú munkavédelmi lábbeli
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 
• dupla, hosszában állítható tépőzár (szandál)
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard 

cipőfűző mellékelve (félcipő)
 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők: 
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő, perforált anyagok (szandál)

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár, S2 félcipő porvédő cipőnyelvvel

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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85467
85468
85469

85477
85478
85479

uvex 1 perforált félcipő perforált fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 85467 85477
Cikkszám (11-es szélesség) 85468 85478
Cikkszám (12-es szélesség) 85469 85479
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

uvex 1 · perforált S1 SRC félcipő · perforált S1 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők:
• különösen könnyű és sokoldalú perforált S1 munkavédelmi félcipő, ill. 

bakancs
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagok-

ból készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással – a standard 

cipőfűző mellékelve (félcipő)

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, 

anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással 
 

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő, perforált anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rend-
szerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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85127
85128
85129

85117
85118
85119

uvex 1 x-tended support perforált félcipő perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 85127 85117
Cikkszám (11-es szélesség) 85128 85118
Cikkszám (12-es szélesség) 85129 85119
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · perforált S1 SRC félcipő
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű és sokoldalú perforált S1 munkavédelmi félcipő
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagok-

ból készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással – a standard 

cipőfűző mellékelve

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómia-

ilag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással
• a láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású 

oldalkerettel, ennek révén plusz védelmet nyújt a kificamodással 
szemben, stabilizál, tartja a lábat és ütközés elleni védelmet nyújt 
 

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő, perforált anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rend-
szerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár 
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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85141
85142
85143

85191
85192
85193

85361
85362
85363

65681
65682
65683

uvex 1 x-tended support szandál perforált félcipő perforált félcipő perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 85361 85141 65681 85191
Cikkszám (11-es szélesség) 85362 85142 65682 85192
Cikkszám (12-es szélesség) 85363 85143 65683 85193
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · S1 P SRC szandál · S1 P SRC perforált félcipő
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű és sokoldalú perforált S1 P munkavédelmi félcipő, ill. 

szandál
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagok-

ból készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat 
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított 

poliuretánból készülő orrvédő révén
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard 

cipőfűző mellékelve (8514-es és 8519-es félcipő)
• dupla, hosszában állítható tépőzár (szandál)
• BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 

pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6568-
as félcipő)

 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással 

• a láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású ol-
dalkerettel, ennek révén plusz védelmet nyújt a kificamodással szemben, 
stabilizál, tartja a lábat és ütközés elleni védelmet nyújt (csak a félcipők)

• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-
nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

 
Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő, perforált anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rend-
szerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár 
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.
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85161
85162
85163

65671
65672
65673

85171
85172
85173

uvex 1 x-tended support Félcipő Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 85161 65671 85171
Cikkszám (11-es szélesség) 85162 65672 85172
Cikkszám (12-es szélesség) 85163 65673 85173
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• különösen könnyű, sokoldalú S3 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagok-

ból készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat 
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított 

poliuretánból készülő orrvédő révén
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard 

cipőfűző mellékelve (8516-es félcipő)
• BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 

pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6567-
as félcipő)

 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással
• a láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású 

oldalkerettel, ennek révén plusz védelmet nyújt a kificamodással szem-
ben, stabilizál, tartja a lábat és ütközés elleni védelmet nyújt (félcipő és 
bakancs)

• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-
nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

 
Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej 
elülső részénél

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.
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uvex 1 business – mindkét életformához ideális

Tökéletes megjelenés az irodában és a munkacsarnokban. 
A tárgyalás után belép egy kicsit a gyártási területre? Az uvex egy új munka-
védelmi lábbeli termékcsaládban egyesíti a divatvilág klasszikusait: a Derby 
félcipőt, a Desert- és Chelsea-csizmákat. Az uvex 1 munkavédelmi lábbelik 
mindenütt megállják a helyüket – stílusosak és egyben biztonságosak! Tetszetős 
megjelenésük tökéletesen harmonizál a smart business és a casual stílussal, új 
acélkapli-formájuk szabadon hagyja mozogni a lábujjakat, és maximális védelmet 
nyújt. Mindig és mindenhol megnyerő jellemzőjük az első osztályú viselési kénye-
lem. Reggeltől estig.

Jobb viselhetőség
A modern „business” megjelenésű, különösen 
könnyű munkavédelmi lábbelik S2 és S3 
változatban érhetők el, stílusos kék és szürke 
színben.

Megszokott biztonság
Az extraszéles acélkapli, a fémmentes, 
átszúródás ellen védő betét, valamint a 
csúszásmentes, és a csillapításra vonatkozó 
szabvány előírásait 100%-kal túlteljesítő külső 
talp optimális védelmet nyújtanak.

Légáteresztő anyagok
A nagy légáteresztő képességű, krómmentes 
anyagok és az antisztatikus kényelmes talp-
betét kellemes klímát biztosítanak a cipőben, 
hosszabb viseléskor is.

Kellemes viselési élmény
Az innovatív mikrovelúr anyag, a puha bélés 
és a saroknál és a lábfej elülső részén plusz 
csillapítást nyújtó talpbetét garantálják, hogy 
a lábbeli ne nyomjon.

* korábban BGR 191   

A DGUV 112-191* 
és ÖNORM Z1259 
szerinti ortopédiai 
megoldásokhoz 
való alkalmasság

További információkat a 
www.uvex-safety.com/
uvex1business  
weboldalon talál
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84281
84282
84283

84261
84262
84263

84697 
84698
84699 84271

84272 
84273

uvex 1 business Félcipő Félcipő fűzős bakancs téli bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 84697 84281 84271 84261
Cikkszám (11-es szélesség) 84698 84282 84272 84262
Cikkszám (12-es szélesség) 84699 84283 84273 84263
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Textil Textil Textil Textil
Méret 39–52 39–52 39–52 39–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 business

uvex 1 business · S2 SRC/S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs · S3 SRC téli bakancs
Általános jellemzők: 
• modern, különösen könnyű és rugalmas S2 és S3 munkavédelmi 

félcipő és bakancs – biztonságos, stílusos, szuperkényelmes – modern 
„business look”

• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagok-
ból készül

• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-
tapadás-gátló anyagokat 

 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• masszív, különösen széles acél kapli a legkényelmesebb viseletért
• ergonomikusan kialakított külső talp poliuretánból, nagyon jó csúszás-

gátlással
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 

megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S3 változatok)

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból, kellemesen puha viselet 
nyomáspontok nélkül – puhán párnázott szárperemmel és bélelt 
cipőnyelvvel

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej 
elülső részénél

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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84301 
84302 
84303

84481 
84482 
84483

84491 
84492 
84493

uvex 1 business Félcipő Félcipő Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 84301 84481 84491
Cikkszám (11-es szélesség) 84302 84482 84492
Cikkszám (12-es szélesség) 84303 84483 84493
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr víztaszító sima bőr víztaszító sima bőr
Bélés anyaga Textil Textil Textil
Méret 39–52 39–52 39–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 business 

uvex 1 business · S3 SRC félcipő
Általános jellemzők: 
• modern, különösen könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi félcipő – 

biztonságos, stílusos, rendkívül kényelmes – modern „business look”
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagok-

ból készül (8430-as modell)
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• masszív, különösen széles acél kapli a leg kényelmesebb viseletért
• ergonomikusan kialakított külső talp poliuretánból, nagyon jó csúszás-

gátlással
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-

nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból (8430-as modell) vagy puha, 
víztaszító, teljes értékű sima bőrből (8448-as és 8449-es modellek), 
kellemesen puha viselet nyomáspontok nélkül – puhán párnázott 
szárperemmel és bélelt cipőnyelvvel

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej 
elülső részénél

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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69788

6979869988

69898

uvex motion style perforált félcipő perforált félcipő Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (11-es szélesség) 69898 69988 69788 69798
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S2 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Textil Textil Textil Textil
Méret 36–50 36–50 36–50 36–50
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex motion style

uvex motion style ·  S1 SRC perforált félcipő · S2 SRC félcipő · S2 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők:
• könnyű S1, ill. S2 munkavédelmi félcipő és bakancs sportos kivitelben
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással (félcipő)

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• öntisztító, könnyű PU-külső talp kiváló kopási és ütéscsillapítási tulaj-

donságokkal, valamint kiemelkedő csúszásgátlással 
• megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: acél 

kapli és stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a kificamodás elkerülé-
se érdekében

 
 

Kényelmi jellemzők:
• tartósan ideális lábklíma az uvex climazone révén: különösen légáte-

resztő, perforált bélésanyag és cipő-felsőrész, ezenkívül klímakomfort 
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból
• kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott szár-

peremmel és párnázott cipőnyelvvel
• antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéscsillapí-

tásért a saroknál és a lábfej elülső részénél

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes  

Alkalmazási területek:
• kis igénybevételt jelentő alkalmazások
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64963

uvex motion 3XL Félcipő
Cikkszám (15-ösnél nagyobb szélesség) 64963
Szabvány EN ISO 20345:2011 

S3 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés
Méret 35–50
Rendelési egység PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · S3 SRC félcipő
Általános jellemzők:
• rendkívül széles, innovatív félcipő
• krómallergiában szenvedők számára is alkalmas, mivel szintetikus 

anyagokból készül
• változtatható PU-külső talp, a legkülönbözőbb cipőkialakításokkal 

egyedileg személyre szabható
• elegendő hely a cukorbetegeknek szükséges talpbetét számára 
 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást 
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, 

anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 

megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát
• meghosszabbított uvex anti-twist sarokmerevítő a jobb stabilitásért és a 

kificamodás elkerülése érdekében

Kényelmi jellemzők:
• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 

csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül
• puhán párnázott szárperem és párnázott porvédő cipőnyelv
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással
• egyedileg módosítható, antisztatikus EVA-talpbetét
 
Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 



1 
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Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2

1 A mérési adatok a 42-es méretű perforált félcipőre vonatkoznak.

Fölényesen vezet az összes ágazatban
Az innovatív, S3 és S1 P védettségi osztályú uvex 2 munkavé-
delmi lábbelik sorozata nem riad vissza a kihívásoktól: 
Az optimális csillapítás, az ergonomikus illeszkedés, a kis súly 
és a kiváló klímatulajdonságok a mindennapi munka során 
maximális teljesítményről gondoskodnak, és újraértelmezik a 
munkavédelmi lábbelik határait.

Újfajta könnyedség 
Összevetve a hasonló egyéni védő-
eszközök kínálatával, az uvex 2 soro-
zat termékei a nagy igénybevételhez 
készült legkönnyebb S3 és S1 P mun-
kavédelmi lábbelik közé tartoznak. 1

1 kényelmes talpbetét
2 PU-középtalp
3  PU- vagy gumi külső talp

Energiakímélő, könnyű kivitel. 
Megelőzi az elfáradás tüneteit. 
Csillapítórendszer profik számára. 
Minden lépésnél tehermentesít. 
Megbízható stabilitás.  
Maximális mozgásszabadság mellett.

Nyomásmentes, kényelmes 
illeszkedés.  
Az uvex monoskin kialakítású 
felsőrésznek köszönhetően. 
Anatómiai illeszkedés. 
Valami akkor optimális, ha minden 
passzol. 
Kényelmes járás és tökéletes 
közérzetet nyújtó klíma.  
Nagyban légáteresztő az uvex 
climazone révén.

100%-kal túlteljesíti a szabvány 
előírásait 
A sarkoknál közel 40 joule ener-
giát elnyelő uvex 2 munkavédelmi 
lábbelik csökkentik a testet érő 
terhelést. 

A többrétegű uvex 2 csillapító-
rendszer és a saroknál és a lábfej 
elülső részénél csillapítást nyújtó, 
antisztatikus kényelmes talpbetét 
kíméli a mozgásszervi rendszert a 
kemény és egyenetlen talajokon.

A szúrásálló középtalp ellenére 
a sarok alatti energia-elnyelés 
mintegy 100%-kal nagyobb az 
EN ISO 20345 szabvány által 
megköveteltnél. 
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**

Maximális rugalmasság 
A rugalmas, átszúródás ellen védő, fémmentes középtalpnak köszönhe-
tően, korlátlan mozgásszabadságot élvezhet a térdelés közben végzett 
tevékenységek esetében is. 
Az uvex gyorsfűzőrendszer a félcipők viselése esetén az adott lábfejre 
szabott viseletet és tartást is garantál egyben 2. 

Nagyfokú stabilitás 
A fröccsöntéssel közvetlenül felhordott PU-orrvédő térdeléskor meg-
bízhatóan védi a szárat az elhasználódástól. A kívülről látható, talpba 
integrált sarokvédő stabilitást nyújt, tartja a lábat és plusz védelmet 
kínál a viselési kényelem hátrányos befolyásolása nélkül.

2 A kialakítás modellfüggő. Opcionálisan a mellékelt standard fűzők is használhatók.

Weboldal Videó
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uvex 2 – MACSOLE® technológia

A MACSOLE®
gumitechnológia  

A gumi a különböző alkalmazási 
területeken hasznosítható 
kiemelkedő tulajdonságairól ismert.  
Csúszásgátlás, tartósság, 
kopásállóság, tapadás, hő- és 
hidegtűrés, kémiai ellenállóképesség és 
nagyfokú rugalmasság – csak néhány a 
gumi kiváló jellemzői közül. 

A MACSOLE® gumitechnológiát több mint 20 éve sikerrel alkalmazzák a rendkívül 
innovatív, kényelmes, kiváló minőségű munkavédelmi lábbelikkel szembeni speciá-
lis követelményeknek való megfeleléshez. Az uvex safety group optimális védelmet 
nyújtó, szabadalmaztatott gumikeverékét az uvex márkájú és a Heckel márkájú ci-
pőmodellekhez egyaránt használják.

Tartósság 
A MACSOLE® talp olyan egyedülálló és 
exkluzív gumikeverékből készül,  
amely kiemelkedő kopásállóságot és 
tartósságot kölcsönöz termékeinknek.

Ellenállás a szélsőséges  
hőmérsékletekkel szemben
Egyedül a gumi hőálló 300 °C-ig és 
felel meg a munkavédelmi lábbelikre 
vonatkozó HRO szabvány kiegészítő 
követelményének.

Csúszásgátlás
Összetételének köszönhetően az exk-
luzív MACSOLE® gumi felülmúlhatatlan 
csúszásgátlásról gondoskodik, jócskán 
túlteljesítve a munkavédelmi  
lábbelikre vonatkozó szabvány követel-
ményeit.

Ütéscsillapítás
A valamennyi MACSOLE® modellhez  
használt egyedülálló és exkluzív gumi-
keverék a puha poliuretán középtalppal 
együtt nagyon jó párnázást és termé-
szetes rugalmasságot biztosít. A 
 MACSOLE® modellek hozzájárulnak a 
balesetek kockázatának csökkentésé-
hez, mivel járás és hosszabb ideig tör-
ténő állás esetén mérséklik a lábszárak 
és lábak kifáradását.

E tulajdonságokra építve az uvex a 
MACSOLE® márka alatt új gumitalp-
technológiákat fejleszt. A MACSOLE® 
talpat olyan speciális és exkluzív 100%-
os gumikeverékből állítjuk elő, amely 
kutatás–fejlesztési laboratóriumaink 
folyamatos kutatásának 
eredményeként jött létre.

A MACSOLE® az UVEX HECKEL s.a.s. bejegyzett védjegye.
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65241 
65242 
65243

65251 
65252 
65253

uvex 2 STX MACSOLE® Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 65241 65251
Cikkszám (11-es szélesség) 65242 65252
Cikkszám (12-es szélesség) 65243 65253
Cikkszám (14-es szélesség) - -
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 WR HI HRO SRC S3 WR HI HRO SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga sympatex® laminát sympatex® laminát
Méret 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR

uvex 2 STX MACSOLE® · S3 WR HI HRO SRC félcipő · S3 WR HI HRO SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• könnyű és rugalmas, vízálló S3 WR munkavédelmi félcipő, ill. csizma
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliure-

tánból készülő orrvédő révén
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard 

cipőfűző mellékelve (65241–65243)
 
Védelmi jellemzők:
• vízhatlan és légáteresztő a  

sympatex® kivitelnek köszönhetően (WR jelölés)
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• különösen könnyű, kétrétegű talp, amelyet ütéscsillapító poliuretán 

középtalp és nagyon jó csúszásgátlási jellemzőkkel rendelkező, uvex 
MACSOLE® technológiával készült gumi külső talp alkot

• HI jelölés hőszigetelő talpazathoz  
(szabvány szerint tesztelve +150 °C-on)

• HRO jelölés hőálló talpazathoz, rövid ideig akár +300 °C-ig hőálló
• biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás 

révén

• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-
nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

 
Kényelmi jellemzők:
• légáteresztő, mégis vízhatlan a sympatex® kivitelnek köszönhetően
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• az uvex MACSOLE® gumitalp megnövelt rugalmassága hidegben is
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 STX MACSOLE®

A sympatex® a sympatex Technologies GmbH bejegyzett védjegye. 
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65303

65221
65222
65223
65224

65311 
65312 
65313

65231 
65232 
65233 
65234

uvex 2 MACSOLE® Félcipő Félcipő fűzős bakancs Téli fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 65221 65311 65231 -
Cikkszám (11-es szélesség) 65222 65312 65232 -
Cikkszám (12-es szélesség) 65223 65313 65233 65303
Cikkszám (14-es szélesség) 65224 - 65234 -
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 HI HRO SRC S3 HI HRO SRC S3 HI HRO SRC S3 CI HI HRO SRC
Felsőrész anyaga víztaszító, teljes értékű bőr víztaszító, teljes értékű bőr víztaszító, teljes értékű bőr víztaszító, teljes értékű bőr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Meleg bélés
Méret 35–52 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 MACSOLE®

uvex 2 MACSOLE® · S3 HI HRO SRC félcipő · S3 HI HRO SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők:
• könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliure-

tánból készülő orrvédő révén
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard 

cipőfűző mellékelve (6522-es félcipő)
• BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 

pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6531-es 
félcipő)

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem  
hővezető

• különösen könnyű, kétrétegű talp, amelyet ütéscsillapító középtalp és 
nagyon jó csúszásgátlási jellemzőkkel rendelkező, uvex MACSOLE® 
technológiával készült gumi külső talp alkot

• hideg elleni szigetelést kínáló cipőfelépítés (CI-jelölés az EN ISO 20345 
szabvány szerint, csak téli bakancs)

• HI jelölés hőszigetelő talpazathoz (szabvány szerint tesztelve +150 °C-on)
• HRO jelölés hőálló talpazathoz, rövid ideig akár  

+300 °C-ig hőálló 

• biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás 
révén

• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-
nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát és nem képez 
hőhidat

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
különösen puha marhabőrből készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• az uvex MACSOLE® gumitalp megnövelt rugalmassága hidegben is
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.
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65281 
65282 
65283 
65284

65291 
65292 
65293 
65294

65201 
65202 
65203 
65204

65211 
65212 
65213 
65214

uvex 2 MACSOLE® szandál perforált félcipő Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 65201 65211 65281 65291
Cikkszám (11-es szélesség) 65202 65212 65282 65292
Cikkszám (12-es szélesség) 65203 65213 65283 65293
Cikkszám (14-es szélesség) 65204 65214 65284 65294
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P HRO SRC S1 P HRO SRC S3 HI HRO SRC S3 HI HRO SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

uvex 2 MACSOLE® · S1 P HRO SRC szandál · S1 P HRO SRC perforált félcipő ·  
S3 HI HRO SRC félcipő · S3 HI HRO SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• igen könnyű és rugalmas munkavédelmi lábbeli
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliure-

tánból készülő orrvédő révén
• dupla, állítható hosszúságú tépőzár (szandál), ill. egyedileg beállítható, 

rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard cipőfűző mellékelve 
(félcipők)

 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• különösen könnyű, kétrétegű talp, amelyet ütéscsillapító poliuretán 

középtalp és nagyon jó csúszásgátlási jellemzőkkel rendelkező, uvex 
MACSOLE® technológiával készült gumi külső talp alkot

• HI jelölés hőszigetelő talpazathoz  
(szabvány szerint tesztelve +150 °C-on, csak S3 modelleknél)

• HRO jelölés hőálló talpazathoz, rövid ideig akár +300 °C-ig hőálló 

• biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás 
révén

• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-
nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

 
Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár (S3 modellek)
• az uvex MACSOLE® gumitalp megnövelt rugalmassága hidegben is 
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 MACSOLE®
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65021
65022
65023
65024

65031
65032
65033
65034

uvex 2 Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 65021 65031
Cikkszám (11-es szélesség) 65022 65032
Cikkszám (12-es szélesség) 65023 65033
Cikkszám (14-es szélesség) 65024 65034
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga víztaszító, teljes értékű bőr víztaszító, teljes értékű bőr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

uvex 2 · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők:
• könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat 
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliure-

tánból készülő orrvédő révén
• egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással – a standard 

cipőfűző mellékelve (félcipő) 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból dur-

va, öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással
• biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás 

révén
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-

nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát 

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
különösen puha marhabőrből készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár 
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások 
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65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

65001
65002
65003
65004

65011 
65012 
65013 
65014

uvex 2 szandál perforált félcipő Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 65001 65011 65081 65091
Cikkszám (11-es szélesség) 65002 65012 65082 65092
Cikkszám (12-es szélesség) 65003 65013 65083 65093
Cikkszám (14-es szélesség) 65004 65014 65084 65094
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 P SRC S3 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 35–52 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 

uvex 2 · S1 P SRC szandál · S1 P SRC perforált félcipő · S3 SRC félcipő ·  
S3 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• igen könnyű és rugalmas munkavédelmi lábbeli
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagok-

ból készül
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliure-

tánból készülő orrvédő révén
• dupla, állítható hosszúságú tépőzár (szandál), ill. egyedileg beállítható, 

rugalmas cipőfűző gyorszáródással, a standard cipőfűző mellékelve 
(félcipők)

 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
• 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból 

durva, öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással
• biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás 

révén
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-

nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

 

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció 
csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej 
elülső részénél 

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár (S3 modellek)
• a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások 

 
 



310

   The  
essential 
 allrounder

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 construction 

Biztonságos. Innovatív. 
Strapabíró.

Nagyobb fokú láthatóság
A fényvisszaverő oldalsó csíkok 
optimális láthatóságról és bizton-
ságról gondoskodnak, különösen 
rossz fényviszonyok között.

Biztonságos csúszásgátlás
A mélyen barázdált, öntisztító tal-
pfelület tökéletes tartást biztosít 
még létrákon vagy sima felülete-
ken is, megcsúszás nélkül.

uvex waterstop technológia
Az uvex waterstop technológia 
megbízható, a szabvány által 
előírtnál 4-szer tovább tartó 
védelmet nyújt a víz behatolása 
ellen.

Ficam elleni védelem és stabi-
litás
Az anatómiailag formázott sa-
rokkosár stabilitást és védelmet 
nyújt a kificamodással szemben, 
különösen egyenetlen felületeken.

Az új uvex 2 construction modellt az építőipar sajátos kihívá-
saihoz igazodva fejlesztettük ki. Különösen az építőipar és a 
feldolgozóipar teszi fokozottan próbára a dolgozókat és láb-
belijeiket. A nagy mértékű mechanikai igénybevétel mellett 
néha szélsőséges időjárási körülmények is számolni kell.

Az uvex 2 construction modellek intelligens kialakításuknak 
és innovatív technológiáiknak köszönhetően megbízható 
védelmet, stabilitást és kivételes kényelmet nyújtanak.
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65131 
65132 
65133

65101 
65102 
65103

65121 
65122 
65123

uvex 2 construction fűzős bakancs fűzős bakancs fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 65101 65121 65131
Cikkszám (11-es szélesség) 65102 65122 65132
Cikkszám (12-es szélesség) 65103 65123 65133
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Felsőrész anyaga víztaszító sima bőr víztaszító sima bőr víztaszító sima bőr
Bélés anyaga Textil Textil Textil
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

uvex 2 construction · S3 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők: 
• masszív, könnyű és modern S3 munkavédelmi fűzős bakancs széles 

kivitelben
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-

tapadás-gátló anyagokat
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliure-

tánból készülő orrvédő révén
• szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető és hőre nem érzé-

keny cipőfűzőrendszer
 
Védelmi jellemzők:
• víztaszító bőr uvex waterstop technológiával az esőzéskor és tisztítási 

munkák során ráfröccsenő víz elleni megbízható védelemért
• megbízható védelem az ember és az anyag szempontjából is: 

szúrásálló acél középtalp
• anatómiailag formázott, habosított poliuretán sarokkosár a stabilitá-

sért és a bokaficam elkerüléséért
• 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltar-

tású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb 
szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

• ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból 
durva, öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással

• biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás 
révén

• a fényvisszaverő oldalpántok optimális láthatóságot biztosítanak

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• a nyomáspontok kialakulásának elkerülése érdekében a szinte varrat-
mentes szárkonstrukció víztaszító bőrből készült

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej 
elülső részénél

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
• a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások 

  Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így 
az építőipari és a kiegészítő építőipari munkákhoz acél középtalp 
használatát ajánlja.

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 construction 
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uvex 2 xenova®  – Strapabíró és sokoldalú 

Bel- és kültéri használat
Az uvex 2 xenova® munkavédelmi 
lábbeli-sorozat viselői szuvere-
nitást, strapabírást és kényelmet 
élvezhetnek lépten-nyomon. 
Legyen szó beltéri vagy kültér 
használatról, az uvex 2 xenova® 
mindig jó választás az olyan alkal-
mazási területeken, mint a gép- és 
berendezésgyártás, a fémfeldol-
gozás, az energiaipar (termelés, 

ellátás és hálózat), a közszolgálta-
tások, az autópálya-mérnökségek, 
a vasút, a szállítás és logisztika,  
a repülőterek, a kisipar/kézműipar, 
a kiegészítő építőipari munkák, 
valamint a kert- és tájépítészet. 
uvex 2 xenova® – forradalmi, uni-
verzális lábbeli az alkalmazások 
széles köréhez.

Fémmentes biztonság
A fémmentes orrmerevítő és 
opcionálisan fémmentes és 
átszúródás ellen védő, rugalmas 
középtalpból álló uvex xenova® 

rendszer optimális biztonságot 
nyújt a tartós viselési kényelem 
érdekében – hőhidak nélküli, köny-
nyű és rugalmas kivitelben.

Forradalmi,  
                  univerzális lábbelik

Kényelmes és könnyű társak a 
hétköznapokban
A kényelmes járás tekintetében 
az uvex 2 xenova® munkavédelmi 
lábbelik nem ismernek kompro-
misszumot. Az uvex technológiák 

egyedülálló kombinációja tökéle-
tes csillapítást, nagy légáteresztő 
képességet, kis tömeget és kima-
gasló illeszkedést szavatol. 

Lenyűgöző sokszínűség
A kiváló minőségű mikrovelúron 
vagy sima bőrön alapuló uvex 2 
xenova® sorozat az S1, S1 P, S2 
és S3 védelmi osztályok teljes 
spektrumában lenyűgöző  
 

stíluskavalkádot teremt hang-
súlyos, kék, zöld és piros színre 
épülő kínálatával. 
 
Az uvex 2 xenova® modellek át-
tekintését a 314. oldalon találja.

Standard uvex climazone
A nagy légáteresztő képességű 
felsőrész és Distance Mesh bélés, 
valamint a nedvességelvezető 
rendszerrel rendelkező kényel-
mes talpbetét megakadályozza 
a bemelegedést és a kellemetlen 
izzadást. 

Háromféle szélességben elérhető 
uvex többszélességű rendszer és 
egy újonnan kifejlesztett kaptafa a 
kimagasló illeszkedés érdekében.

Könnyű és robusztus uvex dupla 
sűrűségű poliuretán talp, nagy-
fokú csúszásgátlással (SRC) és 
többrétegű csillapítással.

További információkat a 
www.uvex-safety.com/
uvex2xenova  
weboldalon talál
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S1  
95537
95538
95539

95597
95598
95599

95047
95048
95049

S1 P 95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

S1 95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059

S1 P 95581
95582
95583

S2 95577
95578
95579

95687
95688
95689

95087
95088
95089

S2 95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

S2 95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

S3 95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

S3 95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

S3 95691
95692
95693

uvex 2 xenova®

Modellek áttekintése

uvex 2 xenova® mikrovelúr felsőrésszel

szandál

szandál

perforált félcipő

perforált félcipő  
BOA® Fit Systemmel

Félcipő

uvex 2 xenova® bőr felsőrésszel

Félcipő

fűzős bakancs

Félcipő

fűzős bakancs

fűzős bakancs 
BOA® Fit Systemmel
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95537
95538
95539

95047
95048
95049

95597
95598
95599

95531
95532
95533

95041
95042
95043

95591
95592
95593

S1 P

S1 P

S1 PS1

S1

S1

uvex 2 xenova® szandál szandál szandál szandál szandál szandál
Cikkszám (10-es szélesség) 95531 95537 95591 95597 95041 95047
Cikkszám (11-es szélesség) 95532 95538 95592 95598 95042 95048
Cikkszám (12-es szélesség) 95533 95539 95593 95599 95043 95049
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 38–52 38–52 38–52 38–52 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · S1 SRC/S1 P SRC szandál
Általános jellemzők:
• könnyű és modern S1 és S1 P munkavédelmi szandál
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
•  dupla, egyedileg beállítható, ellentétes irányú tépőzár
 
Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 

megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S1 P modellek)
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással
• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
•  kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

•  puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások
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95547
95548
95549

95057
95058
95059

95607
95608
95609

95581
95582
95583

uvex 2 xenova® perforált félcipő perforált félcipő perforált félcipő perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 95547 95581 95607 95057
Cikkszám (11-es szélesség) 95548 95582 95608 95058
Cikkszám (12-es szélesség) 95549 95583 95609 95059
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 P SRC S1 SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 38–52 38–52 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

uvex 2 xenova® · S1 SRC/S1 P SRC perforált félcipő
Általános jellemzők:
•  könnyű és modern, perforált S1 és S1 P munkavédelmi félcipő
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
•  BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 

pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (9558-as 
félcipő) 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 

megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (9558-as félcipő)
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással
• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
•  kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő, perforált anyagok és a perforált felsőrész

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

•  puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 xenova®

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.
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95577
95578
95579

95087
95088
95089

95687
95688
95689

uvex 2 xenova® Félcipő Félcipő Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 95577 95687 95087
Cikkszám (11-es szélesség) 95578 95688 95088
Cikkszám (12-es szélesség) 95579 95689 95089
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 38–52 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · S2 SRC félcipő
Általános jellemzők:
•  könnyű és modern S2 munkavédelmi félcipő
• alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból 

készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással
• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
•  kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

•  puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár

Fenntarthatóság: 
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások
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95551
95552
95553

S3 95557
95558
95559

S2

95641
95642
95643

S3

95061
95062
95063

S3

95647
95648
95649

S2

95067
95068
95069

S2

uvex 2 xenova® Félcipő Félcipő Félcipő Félcipő Félcipő Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 95551 95557 95641 95647 95061 95067
Cikkszám (11-es szélesség) 95552 95558 95642 95648 95062 95068
Cikkszám (12-es szélesség) 95553 95559 95643 95649 95063 95069
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S2 SRC S3 SRC S2 SRC S3 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, 

teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 38–52 38–52 38–52 38–52 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · S2 SRC/S3 SRC félcipő
Általános jellemzők:
• különösen könnyű, sokoldalú S2, ill. S3 munkavédelmi félcipő
• a kaplit borító felsőrész nagyobb tartóssága a poliuretán bevonattal 

ellátott bőr orrvédőnek köszönhető (S3 modellek)
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
• hőálló fűzőrendszer 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak 

megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S3 modellek)
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással
• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
•  kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

Minden S3 változat  
poliuretán bevonatú 
bőrkaplival
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95567
95568
95569

95691
95692
95693

95077
95078
95079

95561
95562
95563

95071
95072
95073

S3S3

95661
95662
95663

S3

S2 S2

95667
95668
95669

S2

uvex 2 xenova® fűzős bakancs fűzős bakancs fűzős bakancs fűzős bakancs fűzős bakancs fűzős bakancs fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 95691 95561 95567 95661 95667 95071 95077
Cikkszám (11-es szélesség) 95692 95562 95568 95662 95668 95072 95078
Cikkszám (12-es szélesség) 95693 95563 95569 95663 95669 95073 95079
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S2 SRC S3 SRC S2 SRC S3 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, 

teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr teljes értékű sima bőr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 38–52 38–52 38–52 38–52 38–52 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · S2 SRC/S3 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők:
•  különösen könnyű, sokoldalú, S2, ill. S3 munkavédelmi fűzős bakancs
•  a kaplit borító felsőrész nagyobb tartóssága a poliuretán bevonattal 

ellátott bőr orrvédőnek köszönhető (S3 modellek)
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
• hőálló fűzőrendszer és két fűzőhorogpár
•  BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 

pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (9569-es 
fűzős bakancs) 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-

lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-

nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S3 modellek)
• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 

nagyon jó csúszásgátlással

• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében 

Kényelmi jellemzők:
•  kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

•  puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.

Minden S3 változat  
poliuretán bevonatú 
bőrkaplival
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uvex 2 trend – Biztonság és kényelem újraértelmezve
 

Ennyire színes lehet a mindennapi munka. 
Mindegy, hogy szerelés vagy gyártás, beltér vagy kültér:  
Az uvex 2 trend munkavédelmi lábbelik sok régen bevált 
technológiát foglalnak magukba ennél a közepes igénybe-
vételt jelentő alkalmazásokhoz készült modern, belépőszintű 
terméksorozatnál (S1 – S3). A kificamodás ellen jobb vé-
delmet nyújtó uvex anti-twist sarokmerevítő és a minőségi 
anyagokból készülő külső talp, a sportos megjelenés és a 
friss színek együttesen gondoskodnak arról, hogy a vise-
lőik szívesen hordják a lábbeliket. Az eredmény: maximális 
kényelem és biztonság  
a munkás hétköznapokra. 



321

   Affordable  
       Quality and  
Comfort

A DGUV 112-191* 
és ÖNORM Z1259 
szerinti ortopédiai 
megoldásokhoz 
való alkalmasság

Stabil orrvédő **
Az S3 változatra jellemző, fröcs-
csöntéssel közvetlenül felhordott 
PU-orrvédő térdeléskor megbíz-
hatóan védi a szárat az elhaszná-
lódástól.

Megbízható védelem kificamo-
dás ellen
Az innovatív uvex anti-twist sarok-
merevítő plusz tartást biztosít a 
lábnak – és hatékonyan megelőzi 
a fájdalmas ficamot.

Sportos dizájn
A kortárs divatot tükröző színek és 
a hosszú, rugalmas fűzők sportos 
megjelenést kölcsönöznek az uvex 2 
trend sorozatnak – és hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a felhasználók szívesen 
viseljék a lábbeliket.  

Jobb láthatóság
A fényvisszaverő elemek kedvezőt-
len látási viszonyok között is jobb 
láthatóságot nyújtanak – és ezáltal a 
biztonságot is növelik.

Kellemes lábklíma
A légáteresztő, krómmentes mikro-
velúr anyag optimális klímát teremt a 
lábak számára – hosszabb használat 
esetén is.

Elsőrangú viselési kényelem
A talp követi a láb körvonalait, 
és különösen kellemessé teszi a 
munkavédelmi lábbeli viselését.

Biztonságos csúszásgátlás
Az ergonomikus kialakítású külső 
talp leköveti a láb gördülő mozgá-
sát. A külső talpak új profiljai lé-
nyegében minden talajon kiválóan 
tapadnak.

* korábban BGR 191     ** válogatott modellek esetében

További információkat a 
www.uvex-safety.com/
uvex2trend  
weboldalon talál
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69361
69362
69363

69367
69368
69369

69461
69462
69463

69061
69062
69063

S1 P S1

uvex 2 trend szandál szandál szandál szandál
Cikkszám (10-es szélesség) 69361 69367 69061 69461
Cikkszám (11-es szélesség) 69362 69368 69062 69462
Cikkszám (12-es szélesség) 69363 69369 69063 69463
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC S1 P SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 36–52 36–52 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

uvex 2 trend · S1 SRC/S1 P SRC szandál
Általános jellemzők:
• sportos, széles kialakítású S1, ill. S1 P munkavédelmi szandál
• légáteresztő mikrovelúr, alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, 

mivel szintetikus anyagokból készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
•  dupla, egyedileg beállítható, ellentétes irányú tépőzár 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  megbízható védelem az ember és az anyag szempontjából is: szúrásálló 

acél középtalp (S1 P modellek), acél orrmerevítő és stabilizáló uvex 
anti-twist hátsó kapli a kificamodás elkerülése érdekében

• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 
nagyon jó csúszásgátlással

• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
•  tartósan ideális lábklíma az uvex climazone révén: különösen légáte-

resztő, perforált bélésanyag és cipő-felsőrész, ezenkívül klímakomfort 
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel

• kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott 
szárperemmel és párnázott cipőnyelvvel

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 trend
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69377
69378
69379

69477
69478
69479

69077
69078
69079

69381
69382
69383

69371
69372
69373

69081
69082
69083

S1 P S1

uvex 2 trend perforált félcipő perforált félcipő perforált félcipő perforált félcipő perforált félcipő perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 69371 69377 69381 69077 69081 69477
Cikkszám (11-es szélesség) 69372 69378 69382 69078 69082 69478
Cikkszám (12-es szélesség) 69373 69379 69383 69079 69083 69479
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC S1 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 36–52 36–52 36–52 38–52 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 trend

uvex 2 trend · S1 SRC/S1 P SRC perforált félcipő
Általános jellemzők:
• sportos, széles kialakítású S1, ill. S1 P munkavédelmi félcipő
• légáteresztő mikrovelúr, alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, 

mivel szintetikus anyagokból készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
• BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter 

pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6938-as 
és 6908-as modell) 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  megbízható védelem az ember és az anyag szempontjából is: szúrásálló 

acél középtalp (S1 P modellek), acél orrmerevítő és stabilizáló uvex 
anti-twist hátsó kapli a kificamodás elkerülése érdekében

• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 
nagyon jó csúszásgátlással

• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
•  tartósan ideális lábklíma az uvex climazone révén: különösen légáte-

resztő, perforált bélésanyag és cipő-felsőrész, ezenkívül klímakomfort 
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel

• kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott 
szárperemmel és párnázott cipőnyelvvel

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

A BOA® és a BOA Fit System® a Boa Technology Inc., USA bejegyzett védjegyei.
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69397
69398
69399

69497
69498
69499

69097
69098
69099

uvex 2 trend Félcipő Félcipő Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség) 69397 69097 69497
Cikkszám (11-es szélesség) 69398 69098 69498
Cikkszám (12-es szélesség) 69399 69099 69499
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 36–52 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

uvex 2 trend · S2 SRC félcipő
Általános jellemzők:
• sportos S2 munkavédelmi félcipő, széles szabással
• légáteresztő mikrovelúr, alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, 

mivel szintetikus anyagokból készül
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat 

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: acél 

kapli és stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a kificamodás 
elkerülése érdekében

• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 
nagyon jó csúszásgátlással

• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
•  tartósan ideális lábklíma az uvex climazone révén: különösen légáte-

resztő bélésanyag és cipő-felsőrész, ezenkívül klímakomfort talpbetét 
nedvességelvezető rendszerrel

• kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott 
szárperemmel és párnázott cipőnyelvvel

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 trend
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69341
69342
69343

69351
69352
69353

69347
69348
69349

69357
69358
69359

uvex 2 trend Félcipő Félcipő fűzős bakancs fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 69341 69347 69351 69357
Cikkszám (11-es szélesség) 69342 69348 69352 69358
Cikkszám (12-es szélesség) 69343 69349 69353 69359
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S2 SRC S3 SRC S2 SRC
Felsőrész anyaga teljes értékű, puha bőr teljes értékű, puha bőr teljes értékű, puha bőr teljes értékű, puha bőr
Bélés anyaga Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés Distance Mesh bélés
Méret 36–52 36–52 36–52 36–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 trend

uvex 2 trend · S2/S3 SRC félcipő · S2/S3 SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők:
• sportos S2 és S3 munkavédelmi félcipő, ill. fűzős bakancs széles 

szabással
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
•  szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető és hőre nem érzékeny 

cipőfűzőrendszer
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított orrvédő 

révén (S3 modellek)

Védelmi jellemzők:
• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 

ESD-előírást
•  megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: 

átszúródás ellen védő acél középtalp (S3 modellek), acél orrmerevítő és 
stabilizáló uvex anti-twist hátsó kapli a kificamodás elkerülése 
érdekében

• ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, 
nagyon jó csúszásgátlással

• fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
•  tartósan ideális lábklíma az uvex climazone révén: különösen légáte-

resztő bélésanyag és cipő-felsőrész, ezenkívül klímakomfort talpbetét 
nedvességelvezető rendszerrel

• kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott 
szárperemmel és párnázott cipőnyelvvel

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• közepes igénybevételt jelentő alkalmazások
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Hard work. 
 Easy going. 

uvex 3 – Biztonságos, kényelmes, könnyű.

Az uvex 3 modellt kifejezetten a nagy igénybevétellel járó 
munkák kíméletlen követelményeihez fejlesztették ki. Az 
elvárt masszivitást sportos és dinamikus kialakítással ötvözi. 
A legújabb uvex technológiákkal készül, miközben megbíz-
hatóan és nagy kényelmet nyújtva védi viselőjét. 

Rendkívüli érzékenység  
Mindenekelőtt a lábbal vezérelt gépek ke-
zelése esetén van különösen szükség a talp 
nagyfokú érzékenységére és rugalmasságára.

Fenntarthatóság – újrahasznosított talpbetét
Az uvex 3 fenntartható módon és – a káros 
anyagokra vonatkozó tiltólistával összhangban 
– káros anyagok felhasználása nélkül készül. 
Emellett a kivehető talpbetét 100%-ban újra-
hasznosított szálakból és habból készült.

uvex waterstop technológia
Az uvex waterstop technológia megbízható,  
a szabvány által előírtnál 4-szer tovább tartó 
védelmet nyújt a víz behatolása ellen.



327

uvex bionom x
Az uvex bionom x voltaképpen egy olyan megközelítési módon alapszik, amely az új termékek 
előállítása során a test alapvető biomechanikai működésmódjait a lábbeli működésmódjaival 
hozza összhangba, harmonikus egységet teremtve a test, a lábbeli és a környezet között. Tes-
tünk ugyanis csak akkor tud optimális védelmet nyújtani a sérülésekkel szemben, ha képes elérni 
teljesítőképessége maximális határát. Az uvex bionom x koncepciót az ausztráliai uvex safety 
group biomechanikai szakértőjével, Dr. Caleb Wegenerrel együttműködve fejlesztettük ki.

uvex anklepro
Kiváló védelmet nyújt 
a bokakörnyék fájdal-
mas behatások ellen. 

uvex lakelock
Optimalizált fűzés 
a rögzítőhorgoknak 
köszönhető nagyobb 
stabilitásért.

uvex i-PUREnrj technológia
Az uvex i-PUREnrj újszerű poliuretán talptechnológiája 
a távozó energiát a teljes talpfelületen át visszajuttatja a 
cipő viselőjének, újraértelmezve a párnázás és a stabilitás 
fogalmát. Az uvex 3 talpának elülső részét 68%-os 
energia-visszanyerés, sarok alatti részét pedig 65%-os 
energia-visszanyerés és 44 joule-os erőteljes párnázás 
jellemzi, így különösen jelentős az elfáradásgátló hatása.

A DGUV 112-191* 
és ÖNORM Z1259 
szerinti ortopédiai 
megoldásokhoz 
való alkalmasság

* korábban BGR 191       
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68741 
68742 
68743

uvex 3 fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 68741
Cikkszám (11-es szélesség) 68742
Cikkszám (12-es szélesség) 68743
Szabvány EN ISO 20345:2011 

S3 CI SRC
Felsőrész anyaga víztaszító sima bőr
Bélés anyaga Textil
Méret 38–52
Rendelési egység PÁR

uvex 3 · S3 CI SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők:
• masszív, modern és könnyű munkavédelmi fűzős bakancs extra széles 

kivitelben
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliure-

tánból készülő orrvédő révén
• szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető cipőfűzőrendszer 

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási 

tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési 
energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül 
és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• az innovatív uvex bionom x dizájn biomechanikai egységet képez a 
lábfej, a cipő felsőrésze, a talp és a padló között 

• víztaszító bőr uvex waterstop technológiával az esőzéskor és tisztítási 
munkák során ráfröccsenő víz elleni megbízható védelemért

• rendkívül jól párnázó, szivacsos uvex anklepro bokarész a fájdalmas 
behatásokkal szembeni védelemért

• a reteszelő uvex lacelock szorítókampó biztos tartást és nagyobb 
stabilitást biztosít fűzéskor

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-
nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

• anatómiailag formázott, habosított poliuretán sarokkosár a stabilitásért 
és a bokaficam elkerüléséért

• 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású 
és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb 
szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

• ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból durva, 
öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással

• biztonságos állás létrákon is az ízületi rész stabilizálásának  
köszönhetően

• fényvisszaverő elemek az optimális láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• a nyomáspontok kialakulásának elkerülése érdekében a szinte 
varratmentes szárkonstrukció víztaszító bőrből készült

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott, bőrből készült porvédő cipőnyelv és kopásálló textil 
szárbetét

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

Munkavédelmi lábbelik
uvex 3

  Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az 
építőiparban és annak kapcsolt ágazataiban végzett munkákhoz 
acél középtalp használatát ajánlja.
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68721 
68722 
68723

68731 
68732 
68733

uvex 3 fűzős bakancs fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség) 68721 68731
Cikkszám (11-es szélesség) 68722 68732
Cikkszám (12-es szélesség) 68723 68733
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 CI SRC S3 CI SRC
Felsőrész anyaga víztaszító sima bőr víztaszító sima bőr
Bélés anyaga Textil Textil
Méret 38–52 38–52
Rendelési egység PÁR PÁR

uvex 3 · S3 CI SRC fűzős bakancs
Általános jellemzők:
• masszív, modern és könnyű munkavédelmi fűzős bakancs extra széles 

kivitelben
• a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb 

festéktapadás-gátló anyagokat
• a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliure-

tánból készülő orrvédő révén
• szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető cipőfűzőrendszer 

Védelmi jellemzők:
• újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási 

tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési 
energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül 
és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően

• az innovatív uvex bionom x dizájn biomechanikai egységet képez a 
lábfej, a cipő felsőrésze, a talp és a padló között 

• víztaszító bőr uvex waterstop technológiával az esőzéskor és tisztítási 
munkák során ráfröccsenő víz elleni megbízható védelemért

• rendkívül jól párnázó, szivacsos uvex anklepro bokarész a fájdalmas 
behatásokkal szembeni védelemért

• a reteszelő uvex lacelock szorítókampó biztos tartást és nagyobb 
stabilitást biztosít fűzéskor

• teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó 
ESD-előírást

• megbízható védelem az ember és az anyag szempontjából is: 
szúrásálló acél középtalp

• anatómiailag formázott, habosított poliuretán sarokkosár a stabilitásért 
és a bokaficam elkerüléséért

• 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású 
és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb 
szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

• ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból durva, 
öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással

• biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás 
révén

• fényvisszaverő elemek az optimális láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:
• rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa 

ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok

• a nyomáspontok kialakulásának elkerülése érdekében a szinte 
varratmentes szárkonstrukció víztaszító bőrből készült

• cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és kiegészítő ütéscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső 
részénél

• puhán párnázott, bőrből készült porvédő cipőnyelv és perforált bőr szár-
betét

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

Munkavédelmi lábbelik
uvex 3

  Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az 
építőiparban és annak kapcsolt ágazataiban végzett munkákhoz 
acél középtalp használatát ajánlja.
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84062
84072

uvex quatro STX Félcipő fűzős bakancs
Cikkszám (11-es szélesség) 84062 84072
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 WR HI CI HRO SRC S3 WR HI CI HRO SRC
Felsőrész anyaga víztaszító, robusztus nappabőr víztaszító, robusztus nappabőr
Bélés anyaga sympatex® laminát sympatex® laminát
Méret 38–48 38–48
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex quatro STX

uvex quatro STX · S3 WR HI CI HRO SRC félcipő · S3 WR HI CI HRO SRC fűzős bakancs 
Általános jellemzők:
• robusztus és modern, vízálló S3 WR munkavédelmi félcipő, ill. fűzős 

bakancs, extra széles kialakítással
• szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető cipőfűzőrendszer
• nagyon ellenálló, víztaszító bőr felsőrész habosított orrvédővel, amely 

az anyagot is védi
 
Védelmi jellemzők:
• vízhatlan és légáteresztő a sympatex® kivitelnek köszönhetően (WR 

jelölés)
• kétkomponensű cipőtalp, amely ütéscsillapító PU-középtalpból és 

ellenálló, csúszásmentes gumi külső talpból áll
• a vegyi anyagokkal szemben nagy mértékben ellenálló, rendkívül 

vágásbiztos külső talp, amely optimális védelmet nyújt a meleg és a 
hideg ellen 

• megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: át-
szúródás ellen védő acél középtalp, acél orrmerevítő és stabilizáló 
uvex anti-twist hátsó kapli a kificamodás elkerülése érdekében

• HI jelölés hőszigetelő talpazathoz (szabvány szerint tesztelve +150 °C-
on)

• CI jelölés a hidegszigetelő cipőszerkezethez
• HRO jelölés hőálló talpazathoz, rövid ideig akár +300 °C-ig hőálló

Kényelmi jellemzők:
• tartósan ideális lábklíma az uvex climazone révén: légáteresztő sym-

patex® membránbélés, ezenkívül kényelmes klímakomfort talpbetét 
nedvességelvezető rendszerrel

• légáteresztő, mégis vízhatlan a sympatex® kivitelnek köszönhetően
• puhán párnázott szár (csizma), puhán párnázott szárperem (félcipő) és 

párnázott porvédő cipőnyelv
• kivehető, antisztatikus talpbetét a lábfej optimális alátámasztásához

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:
• nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

  Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az 
építőiparban és annak kapcsolt ágazataiban végzett munkákhoz 
acél középtalp használatát ajánlja.

A sympatex® a sympatex Technologies GmbH bejegyzett védjegye.
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84022 84032 84039

84002 84012

uvex quatro STX Félcipő fűzős bakancs Téli csizma Téli csizma Téli csizma
Cikkszám (11-es szélesség) 84002 84012 84022 84032 84039
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 CI SRC S3 CI SRC S2 CI SRC
Felsőrész anyaga víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, víztaszító, 

masszív bőr felsőrész masszív bőr felsőrész masszív bőr felsőrész masszív bőr felsőrész masszív bőr felsőrész
Bélés anyaga Textil Textil szőtt báránybélés szőtt báránybélés szőtt báránybélés
Méret 38–50 38–50 38–50 38–50 38–50
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
uvex quatro pro

uvex quatro pro · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs · S3 CI SRC téli fűzős bakancs 
· S3 CI SRC/S2 CI SRC tépőzáras téli bakancs
Általános jellemzők:
• robusztus, modern munkavédelmi lábbeli extra széles kialakítással
• szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető cipőfűzőrendszer  

(fűzős modellek)

Védelmi jellemzők:
• nagyon ellenálló, víztaszító bőr felsőrész habosított orrvédővel, amely az 

anyagot is védi
• a kültéri használatra kialakított talp nagyfokú stabilitást nyújt a sarokka-

pocs, a bokaízületnél lévő lépéssegítő, valamint a durva, jól tapadó és 
öntisztító talpfelület révén

• megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: át-
szúródás ellen védő acél középtalppal, acél orrmerevítő és stabilizáló 
uvex anti-twist hátsó kaplival a kificamodás elkerülése érdekében

• hideg elleni szigetelést kínáló cipőfelépítés (CI-jelölés az EN ISO 20345 
szabvány szerint) (téli modellek)

Kényelmi jellemzők:
• tartósan ideális lábklíma az uvex climazone révén: légáteresztő szövet-

bélés, ezenkívül klímakomfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 
• puhán párnázott szár (csizma), puhán párnázott szárperem (félcipő) és 

párnázott porvédő cipőnyelv
• kényelmes fel- és lehúzás a belső oldalon elhelyezett cipzár révén 

(84032, 84039)
• antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéscsilla-

pításért a saroknál és a lábfej elülső részénél

Fenntarthatóság: 
• az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben  

újrahasznosított anyagokból készül
• káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros 

anyagoktól mentes 

Alkalmazási területek:
• nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

  Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az 
építőiparban és annak kapcsolt ágazataiban végzett munkákhoz 
acél középtalp használatát ajánlja.
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94909 94900

94907 94908

95797 95798

95799 95790

95158

95159

95157

95177

95178

95179

95347

95348

95349

95340

95188

95187

95189

Tartozékok – Talpbetétek Talpbetét: uvex 1 G2, Talpbetét: uvex 1 sport, Belső talprész Belső talprész Belső talprész Talpbetét: uvex 1, uvex 2,
uvex 3 uvex 1 sport white uvex 1 sport NC uvex 1 business uvex 2 trend uvex 2 construction, 

uvex 2 xenova®
Cikkszám (10-es szélesség) 94907 95797 95177 95157 95187 95347
Cikkszám (11-es szélesség) 94908 95798 95178 95158 95188 95348
Cikkszám (12-es szélesség) 94909 95799 95179 95159 95189 95349
Cikkszám (14-es szélesség) 94900 95790 - - - 95340
Kialakítás a következőkhöz: a következőkhöz: uvex 1 sport NC az uvex 1 business típushoz az uvex 2 trend típushoz a következőkhöz: uvex 1, uvex 2,

uvex 1 G2, uvex 3 uvex 1 sport, uvex 2 construction,
uvex 1 sport white uvex 2 xenova®

Méret 35–52 35–52 35–52 39–52 36–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
Tartozékok · Talpbetétek

uvex 1 G2 · uvex 3 · uvex 1 sport · uvex 1 sport white · uvex 1 sport NC · uvex 1 business · 
uvex 2 trend · uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 construction · uvex 2 xenova® klímakomfort talpbetét
• továbbfejlesztett, a láb teljes felületére kierjedő csillapítás
• nagy légáteresztő képességű, nedvszívó és gyorsan újraszáradó anya-

gok
• a természetes mozgáshoz igazodó csillapítózónák
• bőrbarát, kellemes felületi struktúra

• antisztatikus kialakítás
• alátámasztja a lábboltozatot
• kézzel mosható max. 30 °C-on



LOW

  

MEDIUM

  

HIGH
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95954
95956

Tartozékok – Talpbetétek uvex tune-up kényelmes talpbetét uvex tune-up kényelmes talpbetét uvex tune-up kényelmes talpbetét
Cikkszám (alacsony lábboltozat-alátámasztás) 95281 95284 95287
Cikkszám (közepes lábboltozat-alátámasztás) 95282 95285 95288
Cikkszám (magas lábboltozat-alátámasztás) 95283 95286 95289
EN ISO 20345:2011 szerint tanúsított kivitel uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® uvex 1 sport uvex 1 G2
a következő munkavédelmi lábbelikhez
Méret 35–52 35–52 35–52
Rendelési egység PÁR PÁR PÁR

Tartozékok – Talpbetétek Talpbetét: uvex quatro pro, uvex origin Talpbetét: uvex motion style
Cikkszám (11-es szélesség) 95954 95956
Kialakítás az uvex quatro pro, uvex origin modellekhez az uvex motion style modellekhez
Méret 38–50 36–50
Rendelési egység PÁR PÁR

Munkavédelmi lábbelik
Tartozékok · Talpbetétek

uvex tune-up kényelmes talpbetét
Antisztatikus talpbetétmegoldás munkavédelmi lábbelikhez. A lábboltozat optimális alátámasztásával fokozza a viselési kényelmet, javítja az ergo-
nómiát, és hozzájárul a lábak elfáradásának csökkentéséhez.

• három különböző kialakításban támasztja meg a lábboltozatot: 
magas (High), közepes (Medium), alacsony (Low)

• nagyon jó csillapítás a kényelmes járás érdekében
• csökkenti az elfáradásos jelenségeket
• gondoskodik arról, hogy a cipő ne nyomjon
• bőrbarát, kellemes felületi struktúra 

 

• légáteresztő és nedvszívó
• antibakteriális
• antisztatikus
• alkalmas ESD-lábbelikhez
• kézzel mosható max. 30 °C-on
• tanúsítvánnyal az alábbi uvex munkavédelmi lábbelikhez

Cikkszám: 95283 
Cikkszám: 95286
Cikkszám: 95289
Méretek: 35–52

Cikkszám: 95282
Cikkszám: 95285
Cikkszám: 95288
Méretek: 35–52

Cikkszám: 95281
Cikkszám: 95284
Cikkszám: 95287
Méretek: 35–52

uvex 3D hydroflex® szivacsból készült klímakomfort talpbetét
• a sarokrészben és a lábfej elülső része alatt lévő plusz csillapítóelemek 

a talp teljes felületén csillapítást biztosítanak és kényelmet nyújtanak a 
nagy terhelésnek kitett zónáknak

• nagy légáteresztő képességű és nedvszívó anyagok
• perforációk a jobb légáteresztés érdekében

• a természetes mozgáshoz igazodó csillapítózónák
• bőrbarát, kellemes felületi struktúra
• antisztatikus kialakítás
• alátámasztja a lábboltozatot
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uvex nano shoe add on
Cikkszám 9698100
Tartalom 100 ml
Rendelési egység DB

uvex nano shoe add in
Cikkszám 9698300
Tartalom 125 ml
Rendelési egység DB

Munkavédelmi lábbelik
uvex care system

uvex nano shoe add on 
Az átnedvesedés és a foltok kialakulása ellen védő cipőimpregnálás 
Működési elv
A vizes bázisú uvex nano shoe 
add on impregnálás színtelen és 
láthatatlan réteget képez a bőr- és 
textilfelületeken, és védi a cipőket 
a víz vagy olaj által okozott átned-
vesedéstől és foltoktól.
A technológiai know-how ere-
detileg a vegyi nanotechnológia 
területéről származik, azonban a 
munkavédelem területén nem ke-
rül sor nanorészecskék alkalma-
zására: Az uvex nano shoe add on 
impregnálás olyan simává teszi a 
lábbeli felületét, hogy arról a ned-
vesség egyszerűen lepereg. Az 
impregnált anyag megjelenését és 
légáteresztő képességét 

ez nem érinti, függetlenül attól, 
hogy nyersbőrön, simabőrön vagy 
textil felsőrészen alkalmazzák az 
impregnálást. Nem tartalmaz a 
lábbeli felületét kikezdő agresszív 
anyagokat. 

Hatás
• Átázással/átnedvesedéssel 

szembeni védelem: 
A kezelt bőr- és textilfelületek 
átnedvesedési sebessége 
lényegesen csökken, a víz és az 
olajok egyszerűen leperegnek a 
felületről. 

• A légáteresztő képesség meg-
őrzése: 
Az uvex nano shoe add on 
impregnálás nem csökkenti 
a cipőfelsőrész légáteresztő 
képességét. 

• A tisztítást fokozó hatás: 
Az uvex nano shoe add impreg-
nálással kezelt lábbelik felülete 
egyszerűbben tisztítható, mert 
a víz- és olajfoltok nem képesek 
mélyen a szövetbe hatolni.

• Tartósan kisebb mértékű 
újraszennyeződés: 
A rendszeres alkalmazás 
következtében a víz/olaj alapú 
folyadékok okozta ismételt 
szennyeződés jelentősen 
visszaszorul.

• A felület láthatóan és érezhetően 
nem változik: 
Látásra és tapintásra a színsem-
leges uvex nano shoe add on 
impregnálás nem okoz elválto-
zást a felületen. 
Az uvex nano shoe add on 
impregnálás nem tartalmaz 
formaldehidet, fenolt és nanoré-
szecskéket sem.

Alkalmazás
• Először tisztítsa meg alaposan a 

bőr- és textilfelületet
• Használat előtt jól rázza fel 

az oldatot, majd permetezze 
rá az anyagra úgy, hogy egy 
vékony réteget képezzen annak 
felületén (kerülje a cseppek 
kialakulását)

• Szükség szerint oszlassa el a 
felesleges folyadékot a felületen

• Szobahőmérsékleten hagyja 
száradni legalább 12 órán át

• Frissítéshez járjon el az első 
kezeléshez hasonlóan

uvex nano shoe add in 
cipőfertőtlenítő lábszag és lábgomba ellen 
Működési elv
Az uvex nano shoe add in cipőil-
latosító dezodor egy speciálisan 
kifejlesztett technológiát alkalmaz 
a folyamatos és hosszan tartó 
hatást kifejtő hatóanyagok elle-
nőrzött adagolásához: 
A cipőfertőtlenítőbe úgy „építenek 
be” mikrobaellenes és gombaö-
lő hatóanyagokat, hogy a szer 
aktívan és tartósan megöli a 
baktériumokat és gombákat. A 
know-how a vegyi nanotechnoló-
gia területéről származik, azonban 
nem alkalmaznak nanorészecs-
kéket: 

A cipőfertőtlenítés területén 
kizárólag olyan engedéllyel ren-
delkező hatóanyagokat használ-
nak fel, amelyeket már évek óta 
alkalmaznak a kozmetikai iparban 
(formaldehid- és fenolmentes). 

Hatás
• Meggátolja a szagképződést: 

Új lábbelikben alkalmazva, az 
uvex nano shoe add in már 
kezdettől fogva megakadályozza 
a szag kialakulását. Az izzad-
ságszagot egyszerűen elfedő 
dezodoroktól eltérően ebben az 
esetben a szag okát szüntetik 
meg: a baktériumokat. 

• A szag folyamatos megszünte-
tése:  
A cipődezodor használatával a 
már viselt lábbelik ismét szag-
semlegessé válnak. 

• Megöli a lábgombát: 
A lábfejen kialakuló 
bőrbetegségek („lábgomba”) 
leggyakoribb okozói a fonalas és 
élesztőgombák. Az uvex nano 
shoe add in cipődezodor megöli 
a már meglévő gombákat, és 
megakadályozza az ismételt 
megjelenésüket. 

Alkalmazás
• Mindenfajta lábbelibelsőben 

alkalmazható
• Friss levegőn permetezze be a 

cipő belsejét az uvex nano shoe 
add in cipődezodorral (kb. 5–10 
puff), és hagyja kb. 15 percig 
száradni; azt követően ismét 
viselheti a cipőt

• Első kezelésként a nagymér-
tékben érintett lábbeliken 
heti 3 alkalommal használja a 
fertőtlenítőt

• A dezodor rendszeres hasz-
nálata tartósan gátolja a szag 
kialakulását és a gombák meg-
jelenését

A nano shoe add on hatásmechanizmusa

Felsőrész anyaga

Vízgőz és hő

nano shoe add impregnálás

Cipőtalp, ill. a cipő belseje

A cipőfertőtlenítőben  
található hatóanyagok  
célzottan megölik a  
mikroorganizmusokat  
(pl. izzadságcseppek).

A nano shoe add on hatásmechanizmusa
A lábszagot és -gombát okozó csíraölő hatóanyagok ellenőrzött adagolása

nano shoe add in

Víz
Olajok stb.
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94756 94766

98754

NORA S5 SRC munkavédelmi bakancs
Cikkszám 94756 94766
Szabvány EN ISO 20345:2011 S5 SRC EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Felsőrész anyaga PVC PVC
Méret 37–48 36–47
Rendelési egység PÁR PÁR

uvex trikókötésű védőzokni
Cikkszám 98754
Méret 39/40–47/48
Rendelési egység PÁR

Munkavédelmi lábbelik
Polimerbakancs · Tartozék

NORA S5 SRC munkavédelmi bakancs
Általános jellemzők:
• hosszú szárú PVC munkavédelmi bakancs

Védelmi jellemzők:
• a REACH-rendelet SVHC-jelöltlistáján szerep-

lő lágyítószereket nem tartalmaz
• ellenálló az olajjal, zsírokkal, üzemanyagokkal, 

lúgokkal, savakkal és fertőtlenítőszerekkel 
szemben

• acélmerevítővel és acél középtalppal
• megerősítéssel az orrnál és saroknál, ezenkí-

vül bokavédelemmel
• antisztatikus

Kényelmi jellemzők:
• anatómiai kialakítású kaptafák a láb elfáradá-

sának megelőzésére
• szármagasság: 33 cm (42-es méretben)
• hosszú szár, egyedileg megrövidíthető
• anatómiai formázású talpbetét
• lehúzássegítő

uvex trikókötésű védőzokni
• bőrbarát
• különösen jó nedvszívó képességű
• mosható max. 30 °C-on
• rugalmas
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Munkavédelmi lábbelik
Gyors áttekintés

Cikkszám Kollekció Tartalék talpbetét Oldal
64963 uvex motion 3XL – 301
65001 uvex 2 95347 309
65002 uvex 2 95348 309
65003 uvex 2 95349 309
65004 uvex 2 95340 309
65011 uvex 2 95347 309
65012 uvex 2 95348 309
65013 uvex 2 95349 309
65014 uvex 2 95340 309
65021 uvex 2 95347 308
65022 uvex 2 95348 308
65023 uvex 2 95349 308
65024 uvex 2 95340 308
65031 uvex 2 95347 308
65032 uvex 2 95348 308
65033 uvex 2 95349 308
65034 uvex 2 95340 308
65081 uvex 2 95347 309
65082 uvex 2 95348 309
65083 uvex 2 95349 309
65084 uvex 2 95340 309
65091 uvex 2 95347 309
65092 uvex 2 95348 309
65093 uvex 2 95349 309
65094 uvex 2 95340 309
65101 uvex 2 construction 95347 311
65102 uvex 2 construction 95348 311
65013 uvex 2 construction 95349 311
65121 uvex 2 construction 95347 311
65122 uvex 2 construction 95348 311
65123 uvex 2 construction 95349 311
65131 uvex 2 construction 95347 311
65132 uvex 2 construction 95348 311
65133 uvex 2 construction 95349 311
65201 uvex 2 MACSOLE® 95347 307
65202 uvex 2 MACSOLE® 95348 307
65203 uvex 2 MACSOLE® 95349 307
65204 uvex 2 MACSOLE® 95340 307
65211 uvex 2 MACSOLE® 95347 307
65212 uvex 2 MACSOLE® 95348 307
65213 uvex 2 MACSOLE® 95349 307
65214 uvex 2 MACSOLE® 95340 307
65221 uvex 2 MACSOLE® 95347 306
65222 uvex 2 MACSOLE® 95348 306
65223 uvex 2 MACSOLE® 95349 306
65224 uvex 2 MACSOLE® 95340 306
65231 uvex 2 MACSOLE® 95347 306
65232 uvex 2 MACSOLE® 95348 306
65233 uvex 2 MACSOLE® 95349 306
65234 uvex 2 MACSOLE® 95340 306
65241 uvex 2 STX MACSOLE® 95347 305
65242 uvex 2 STX MACSOLE® 95348 305
65243 uvex 2 STX MACSOLE® 95349 305
65251 uvex 2 STX MACSOLE® 95347 305
65252 uvex 2 STX MACSOLE® 95348 305
65253 uvex 2 STX MACSOLE® 95349 305
65281 uvex 2 MACSOLE® 95347 307
65282 uvex 2 MACSOLE® 95348 307
65283 uvex 2 MACSOLE® 95349 307
65284 uvex 2 MACSOLE® 95340 307
65291 uvex 2 MACSOLE® 95347 307
65292 uvex 2 MACSOLE® 95348 307
65293 uvex 2 MACSOLE® 95349 307
65294 uvex 2 MACSOLE® 95340 307
65303 uvex 2 MACSOLE® 95349 306
65311 uvex 2 MACSOLE® 95347 306
65312 uvex 2 MACSOLE® 95348 306
65313 uvex 2 MACSOLE® 95349 306
65657 uvex 1 95347 289
65658 uvex 1 95348 289
65659 uvex 1 95349 289
65667 uvex 1 95347 290
65668 uvex 1 95348 290
65669 uvex 1 95349 290
65671 uvex 1 x-tended support 95347 295
65672 uvex 1 x-tended support 95348 295
65673 uvex 1 x-tended support 95349 295
65681 uvex 1 x-tended support 95347 294
65682 uvex 1 x-tended support 95348 294
65683 uvex 1 x-tended support 95349 294
65807 uvex 1 sport white 95797 286
65808 uvex 1 sport white 95798 286
65809 uvex 1 sport white 95799 286
65817 uvex 1 sport white 95797 286
65818 uvex 1 sport white 95798 286
65819 uvex 1 sport white 95799 286
65821 uvex 1 sport white 95797 286
65822 uvex 1 sport white 95798 286
65823 uvex 1 sport white 95799 286
65901 uvex 1 sport 95797 285
65902 uvex 1 sport 95798 285
65903 uvex 1 sport 95799 285
65904 uvex 1 sport 95790 285

Cikkszám Kollekció Tartalék talpbetét Oldal
65921 uvex 1 sport 95797 285
65922 uvex 1 sport 95798 285
65923 uvex 1 sport 95799 285
65924 uvex 1 sport 95790 285
65937 uvex 1 sport NC 95177 287
65938 uvex 1 sport NC 95178 287
65939 uvex 1 sport NC 95179 287
65940 uvex 1 sport 95790 285
65941 uvex 1 sport 95797 285
65942 uvex 1 sport 95798 285
65943 uvex 1 sport 95799 285
65944 uvex 1 sport 95790 285
65947 uvex 1 sport 95797 285
65948 uvex 1 sport 95798 285
65949 uvex 1 sport 95799 285
65957 uvex 1 sport NC 95177 287
65958 uvex 1 sport NC 95178 287
65959 uvex 1 sport NC 95179 287
65961 uvex 1 sport 95797 285
65962 uvex 1 sport 95798 285
65963 uvex 1 sport 95799 285
65964 uvex 1 sport 95790 285
65971 uvex 1 sport 95797 284
65972 uvex 1 sport 95798 284
65973 uvex 1 sport 95799 284
65974 uvex 1 sport 95790 284
65980 uvex 1 sport 95790 284
65987 uvex 1 sport 95797 284
65988 uvex 1 sport 95798 284
65989 uvex 1 sport 95799 284
65991 uvex 1 sport 95797 284
65992 uvex 1 sport 95798 284
65993 uvex 1 sport 95799 284
65994 uvex 1 sport 95790 284
68232 uvex 1 G2 planet – 274
68242 uvex 1 G2 planet – 274
68267 uvex 1 G2 94907 278
68268 uvex 1 G2 94908 278
68280 uvex 1 G2 94900 278
68287 uvex 1 G2 94907 278
68288 uvex 1 G2 94908 278
68289 uvex 1 G2 94909 278
68290 uvex 1 G2 94900 278
68297 uvex 1 G2 94907 278
68298 uvex 1 G2 94908 278
68299 uvex 1 G2 94909 278
68300 uvex 1 G2 94900 279
68307 uvex 1 G2 94907 279
68308 uvex 1 G2 94908 279
68309 uvex 1 G2 94909 279
68310 uvex 1 G2 94900 278
68317 uvex 1 G2 94907 278
68318 uvex 1 G2 94908 278
68319 uvex 1 G2 94909 278
68329 uvex 1 G2 94909 278
68330 uvex 1 G2 94900 279
68337 uvex 1 G2 94907 279
68338 uvex 1 G2 94908 279
68339 uvex 1 G2 94909 279
68341 uvex 1 G2 94907 276
68342 uvex 1 G2 94908 276
68343 uvex 1 G2 94909 276
68344 uvex 1 G2 94900 276
68361 uvex 1 G2 94907 276
68362 uvex 1 G2 94908 276
68363 uvex 1 G2 94909 276
68364 uvex 1 G2 94900 276
68371 uvex 1 G2 94907 276
68372 uvex 1 G2 94908 276
68373 uvex 1 G2 94909 276
68374 uvex 1 G2 94900 276
68381 uvex 1 G2 94907 277
68382 uvex 1 G2 94908 277
68383 uvex 1 G2 94909 277
68384 uvex 1 G2 94900 277
68391 uvex 1 G2 94907 277
68392 uvex 1 G2 94908 277
68393 uvex 1 G2 94909 277
68394 uvex 1 G2 94900 277
68401 uvex 1 G2 94907 277
68402 uvex 1 G2 94908 277
68403 uvex 1 G2 94909 277
68420 uvex 1 G2 94900 275
68427 uvex 1 G2 94907 275
68428 uvex 1 G2 94908 275
68429 uvex 1 G2 94909 275
68430 uvex 1 G2 94900 275
68437 uvex 1 G2 94907 275
68438 uvex 1 G2 94908 275
68439 uvex 1 G2 94909 275
68440 uvex 1 G2 94900 275
68447 uvex 1 G2 94907 275
68448 uvex 1 G2 94908 275
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Cikkszám Kollekció Tartalék talpbetét Oldal
84039 uvex quatro pro 95954 331
84062 uvex quatro STX 330
84072 uvex quatro STX 330
84261 uvex 1 business 95157 298
84262 uvex 1 business 95158 298
84263 uvex 1 business 95159 298
84271 uvex 1 business 95157 298
84272 uvex 1 business 95158 298
84273 uvex 1 business 95159 298
84281 uvex 1 business 95157 298
84282 uvex 1 business 95158 298
84283 uvex 1 business 95159 298
84301 uvex 1 business 95157 299
84302 uvex 1 business 95158 299
84303 uvex 1 business 95159 299
84481 uvex 1 business 95157 299
84482 uvex 1 business 95158 299
84483 uvex 1 business 95159 299
84491 uvex 1 business 95157 299
84492 uvex 1 business 95158 299
84493 uvex 1 business 95159 299
84697 uvex 1 business 95157 298
84698   uvex 1 business 95158 298
84699 uvex 1 business 95159 298
85117 uvex 1 x-tended support 95347 293
85118 uvex 1 x-tended support 95348 293
85119 uvex 1 x-tended support 95349 293
85127 uvex 1 x-tended support 95347 293
85128 uvex 1 x-tended support 95348 293
85129 uvex 1 x-tended support 95349 293
85141 uvex 1 x-tended support 95347 294
85142 uvex 1 x-tended support 95348 294
85143 uvex 1 x-tended support 95349 294
85161 uvex 1 x-tended support 95347 295
85162 uvex 1 x-tended support 95348 295
85163 uvex 1 x-tended support 95349 295
85171 uvex 1 x-tended support 95347 295
85172 uvex 1 x-tended support 95348 295
85173 uvex 1 x-tended support 95349 295
85191 uvex 1 x-tended support 95347 294
85192 uvex 1 x-tended support 95348 294
85193 uvex 1 x-tended support 95349 294
85361 uvex 1 x-tended support 95347 294
85362 uvex 1 x-tended support 95348 294
85363 uvex 1 x-tended support 95349 294
85420 uvex 1 95340 289
85427 uvex 1 95347 289
85428 uvex 1 95348 289
85429 uvex 1 95349 289
85430 uvex 1 95340 289
85437 uvex 1 95347 289
85438 uvex 1 95348 289
85439 uvex 1 95349 289
85440 uvex 1 95340 290
85447 uvex 1 95347 290
85448 uvex 1 95348 290
85449 uvex 1 95349 290
85450 uvex 1 95340 290
85457 uvex 1 95347 290
85458 uvex 1 95348 290
85459 uvex 1 95349 290
85467 uvex 1 95347 292
85468 uvex 1 95348 292
85469 uvex 1 95349 292
85477 uvex 1 95347 292
85478 uvex 1 95348 292
85479 uvex 1 95349 292
85607 uvex 1 ladies 95347 291
85608 uvex 1 ladies 95348 291
85617 uvex 1 ladies 95347 291
85618 uvex 1 ladies 95348 291
85627 uvex 1 ladies 95347 291
85628 uvex 1 ladies 95348 291
85647 uvex 1 ladies 95347 291
85648 uvex 1 ladies 95348 291
94756 Tartozékok – 341
94766 Tartozékok – 341
94900 Talpbetétek – 338
94907 Talpbetétek – 338
94908 Talpbetétek – 338
94909 Talpbetétek – 338
95041 uvex 2 xenova® 95347 315
95042 uvex 2 xenova® 95348 315
95043 uvex 2 xenova® 95349 315
95047 uvex 2 xenova® 95347 315
95048 uvex 2 xenova® 95348 315
95049 uvex 2 xenova® 95349 315
95057 uvex 2 xenova® 95347 316
95058 uvex 2 xenova® 95348 316
95059 uvex 2 xenova® 95349 316
95061 uvex 2 xenova® 95347 318
95062 uvex 2 xenova® 95348 318

Cikkszám Kollekció Tartalék talpbetét Oldal
68449 uvex 1 G2 94909 275
68450 uvex 1 G2 94900 275
68457 uvex 1 G2 94907 275
68458 uvex 1 G2 94908 275
68459 uvex 1 G2 94909 275
68460 uvex 1 G2 94900 280
68467 uvex 1 G2 94907 280
68468 uvex 1 G2 94908 280
68469 uvex 1 G2 94909 280
68470 uvex 1 G2 94900 280
68477 uvex 1 G2 94907 280
68478 uvex 1 G2 94908 280
68479 uvex 1 G2 94909 280
68480 uvex 1 G2 94900 280
68487 uvex 1 G2 94907 280
68488 uvex 1 G2 94908 280
68489 uvex 1 G2 94909 280
68490 uvex 1 G2 94900 281
68497 uvex 1 G2 94907 281
68498 uvex 1 G2 94908 281
68499 uvex 1 G2 94909 281
68500 uvex 1 G2 94900 281
68507 uvex 1 G2 94907 281
68508 uvex 1 G2 94908 281
68509 uvex 1 G2 94909 281
68721 uvex 3 94907 329
68722 uvex 3 94908 329
68723 uvex 3 94909 329
68731 uvex 3 94907 329
68732 uvex 3 94908 329
68733 uvex 3 94909 329
68741 uvex 3 94907 328
68742 uvex 3 94908 328
68743 uvex 3 94909 328
69061 uvex 2 trend 95187 322
69062 uvex 2 trend 95188 322
69063 uvex 2 trend 95189 322
69077 uvex 2 trend 95187 323
69078 uvex 2 trend 95188 323
69079 uvex 2 trend 95189 323
69081 uvex 2 trend 95187 323
69082 uvex 2 trend 95188 323
69083 uvex 2 trend 95189 323
69097 uvex 2 trend 95187 324
69098 uvex 2 trend 95188 324
69099 uvex 2 trend 95189 324
69341 uvex 2 trend 95187 325
69342 uvex 2 trend 95188 325
69343 uvex 2 trend 95189 325
69347 uvex 2 trend 95187 325
69348 uvex 2 trend 95188 325
69349 uvex 2 trend 95189 325
69351 uvex 2 trend 95187 325
69352 uvex 2 trend 95188 325
69353 uvex 2 trend 95189 325
69357 uvex 2 trend 95187 325
69358 uvex 2 trend 95188 325
69359 uvex 2 trend 95189 325
69361 uvex 2 trend 95187 322
69362 uvex 2 trend 95188 322
69363 uvex 2 trend 95189 322
69367 uvex 2 trend 95187 322
69368 uvex 2 trend 95188 322
69369 uvex 2 trend 95189 322
69371 uvex 2 trend 95187 323
69372 uvex 2 trend 95188 323
69373 uvex 2 trend 95189 323
69377 uvex 2 trend 95187 323
69378 uvex 2 trend 95188 323
69379 uvex 2 trend 95189 323
69381 uvex 2 trend 95187 323
69382 uvex 2 trend 95188 323
69383 uvex 2 trend 95189 323
69397 uvex 2 trend 95187 324
69398 uvex 2 trend 95188 324
69399 uvex 2 trend 95189 324
69461 uvex 2 trend 95187 322
69462 uvex 2 trend 95188 322
69463 uvex 2 trend 95189 322
69477 uvex 2 trend 95187 323
69478 uvex 2 trend 95188 323
69479 uvex 2 trend 95189 323
69497 uvex 2 trend 95187 324
69498 uvex 2 trend 95188 324
69499 uvex 2 trend 95189 324
69788 uvex motion style 95956 300
69798 uvex motion style 95956 300
69898 uvex motion style 95956 300
69988 uvex motion style 95956 300
84002 uvex quatro pro 95954 331
84012 uvex quatro pro 95954 331
84022 uvex quatro pro 95954 331
84032 uvex quatro pro 95954 331
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95799 Talpbetétek – 338
95954 Talpbetétek – 339
95956 Talpbetétek – 339
9698100 uvex nano shoe add on – 340
9698300 uvex nano shoe add in – 340
98754 Tartozékok – 341

Cikkszám Kollekció Tartalék talpbetét Oldal
95063 uvex 2 xenova® 95349 318
95067 uvex 2 xenova® 95347 318
95068 uvex 2 xenova® 95348 318
95069 uvex 2 xenova® 95349 318
95071 uvex 2 xenova® 95347 319
95072 uvex 2 xenova® 95348 319
95073 uvex 2 xenova® 95349 319
95077 uvex 2 xenova® 95347 319
95078 uvex 2 xenova® 95348 319
95079 uvex 2 xenova® 95349 319
95087 uvex 2 xenova® 95347 317
95088 uvex 2 xenova® 95348 317
95089 uvex 2 xenova® 95349 317
95157 Talpbetétek – 338
95158 Talpbetétek – 338
95159 Talpbetétek – 338
95177 Talpbetétek – 338
95178 Talpbetétek – 338
95179 Talpbetétek – 338
95187 Talpbetétek – 338
95188 Talpbetétek – 338
95189 Talpbetétek – 338
95281 Talpbetétek – 339
95282 Talpbetétek – 339
95283 Talpbetétek – 339
95284 Talpbetétek – 339
95285 Talpbetétek – 339
95286 Talpbetétek – 339
95287 Talpbetétek – 339
95288 Talpbetétek – 339
95289 Talpbetétek – 339
95340 Talpbetétek – 338
95347 Talpbetétek – 338
95348 Talpbetétek – 338
95349 Talpbetétek – 338
95531 uvex 2 xenova® 95347 315
95532 uvex 2 xenova® 95348 315
95533 uvex 2 xenova® 95349 315
95537 uvex 2 xenova® 95347 315
95538 uvex 2 xenova® 95348 315
95539 uvex 2 xenova® 95349 315
95547 uvex 2 xenova® 95347 316
95548 uvex 2 xenova® 95348 316
95549 uvex 2 xenova® 95349 316
95551 uvex 2 xenova® 95347 318
95552 uvex 2 xenova® 95348 318
95553 uvex 2 xenova® 95349 318
95557 uvex 2 xenova® 95347 318
95558 uvex 2 xenova® 95348 318
95559 uvex 2 xenova® 95349 318
95561 uvex 2 xenova® 95347 319
95562 uvex 2 xenova® 95348 319
95563 uvex 2 xenova® 95349 319
95567 uvex 2 xenova® 95347 319
95568 uvex 2 xenova® 95348 319
95569 uvex 2 xenova® 95349 319
95577 uvex 2 xenova® 95347 317
95578 uvex 2 xenova® 95348 317
95579 uvex 2 xenova® 95349 317
95581 uvex 2 xenova® 95347 316
95582 uvex 2 xenova® 95348 316
95583 uvex 2 xenova® 95349 316
95591 uvex 2 xenova® 95347 315
95592 uvex 2 xenova® 95348 315
95593 uvex 2 xenova® 95349 315
95597 uvex 2 xenova® 95347 315
95598 uvex 2 xenova® 95348 315
95599 uvex 2 xenova® 95349 315
95607 uvex 2 xenova® 95347 316
95608 uvex 2 xenova® 95348 316
95609 uvex 2 xenova® 95349 316
95641 uvex 2 xenova® 95347 318
95642 uvex 2 xenova® 95348 318
95643 uvex 2 xenova® 95349 318
95647 uvex 2 xenova® 95347 318
95648 uvex 2 xenova® 95348 318
95649 uvex 2 xenova® 95349 318
95661 uvex 2 xenova® 95347 319
95662 uvex 2 xenova® 95348 319
95663 uvex 2 xenova® 95349 319
95667 uvex 2 xenova® 95347 319
95668 uvex 2 xenova® 95348 319
95669 uvex 2 xenova® 95349 319
95687 uvex 2 xenova® 95347 317
95688 uvex 2 xenova® 95348 317
95689 uvex 2 xenova® 95349 317
95691 uvex 2 xenova® 95347 319
95692 uvex 2 xenova® 95348 319
95693 uvex 2 xenova® 95349 319
95790 Talpbetétek – 338
95797 Talpbetétek – 338
95798 Talpbetétek – 338
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uvex academy
Ipari lábvédelem

A gyakorlatorientált tanfolyam segítséget nyújt a 
kockázatelemzés alapján a munkatársak védelméhez 
szükséges felszerelések meghatározásához és a 
megfelelő lábvédelem kiválasztásához
•   a lábvédelem területén alkalmazott 

egyéni védőfelszerelés alkalmazási 
területeinek alapjai

•   a szabványokkal, az alap- és kiegé-
szítő követelmények különbségeivel,  
valamint az alkalmazási területeikkel 
kapcsolatos információk

•   a lábvédelemre vonatkozó jelölések 
megjelenítése és a különböző kódok 
jelentése

•   a veszélyek értékelése, kockázate-
lemzések létrehozása és a szüksé-
ges kivitelek megtalálása 

•   anyagismeret, gyártási eljárások és 
alkalmazási területek, többek között: 
– felsőrész-/bélésanyagok 
– külső talpak 
– orrmerevítő 
– átszúródás ellen védő betétek

•   a megfelelő lábvédelem kiválasztása 
egy adott  
alkalmazási területen

Célcsoport
Egy vállalat azon munkatársai, 
akik az alkalmazottak üzemi 
munkabiztonságáért felelnek, pl. 
biztonsági szakemberek és szakmai 
beszerzők és az üzemi tanács tagjai

További információ és jelentkezés: uvex-academy.de, telefonon a  
+49 911 9736-1710 számon vagy az academy@uvex.de e-mail-címen 

További információk 
az uvex-academy.com  
weboldalon találhatók




