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Protecting people — nasza misja

uvex chroni ludzi i planetę

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

nasza misja „protecting people” jest bardziej aktualna 
niż kiedykolwiek! Nasze zobowiązanie do ochrony ludzi 
obejmuje również odpowiedzialność wobec społeczeństwa 
i środowiska. Jako firma rodzinna, od lat kładziemy duży 
nacisk na zrównoważony rozwój. 

Postawiliśmy sobie ambitne cele w zakresie ekologii,  
gospodarki i spraw społecznych. W naszych zakładach 
intensywnie pracujemy nad zwiększeniem efektywności 
energetycznej i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby 
wkrótce stać się neutralnymi pod względem emisji CO2.
Łączymy wysokie standardy jakości naszych produktów 
z rozwojem koncepcji recyklingu i wykorzystaniem 
materiałów pochodzenia biologicznego. Trwałość i długi 
okres użytkowania naszych produktów przyczyniają 
się do zmniejszenia ilości odpadów i ochrony zasobów 
naturalnych. Pod hasłem „protecting planet” po raz pierwszy 
przedstawiamy kompletny system produktów przyjaznych 
dla środowiska. Ponadto już teraz zajmujemy się 
zagadnieniami przyszłej gospodarki cyrkulacyjnej i również 
tutaj w perspektywie średnioterminowej będziemy oferować 
innowacyjne rozwiązania. 

Ideę zrównoważonego rozwoju realizujemy kompleksowo: 
oprócz nowych, w dużej mierze pozbawionych plastiku 
opakowań, katalog został wykonany w 100% z papieru 
pochodzącego z recyklingu, który został wyróżniony 
znakiem ekologicznym Blue Angel.

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby zainspirować 
naszych klientów innowacyjnymi produktami i usługami 
oraz zaoferować im możliwie największe bezpieczeństwo 
w miejscu pracy. Chcielibyśmy nadal być kompetentnym 
i godnym zaufania partnerem we wszystkich kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem pracowników i wspólnie z 
Państwem brać odpowiedzialność za ludzi i planetę. 

Zarząd  
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann
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dostawca zrównoważonych, 
markowych systemów 
o międzynarodowym doświadczeniu produkcyjnym. 
Dysponujemy rozbudowaną siecią wysoko wykwalifikowanych 
partnerów strategicznych w zakresie zaopatrzenia 
i sprzedaży. Dzięki temu nasza kompleksowa oferta 
produktów i usług spełnia najróżniejsze potrzeby rynku 
i klientów.  Ponadto podjęliśmy długofalową strategię 
dążenia do neutralności emisyjnej i projektujemy nasze 
produkty i usługi zgodnie z modelem gospodarki okrężnej 
(Circular Economy). 

Cyfrowa transformacja
służy udoskonaleniu naszych głównych kompetencji, 
pozwala tworzyć wartość dodaną dla klientów, ułatwia 
rozwój nowych modeli biznesowych oraz przyczynia się do 
osiągania sukcesu w przyszłości. Perspektywiczne metody, 
cyfrowe narzędzia i procesy ulepszają współpracę między 
pracownikami, klientami oraz dostawcami i partnerami 
biznesowymi.

Innowacyjność
Zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby naszych 
klientów. Zajmujemy się opracowywaniem, produkcją 
oraz dystrybucją przemysłowych i pozaprzemysłowych 
produktów ochronnych, które spełniają najwyższe 
standardy pod względem jakości, funkcjonalności oraz 
innowacyjności. Zgodnie z koncepcją kompleksowej obsługi 
naszym celem jest zapewnianie klientom na całym świecie 
wymiernej wartości dodanej. Dokładamy starań, aby 
w naszej branży stać się liderami w zakresie innowacji. Protecting people

Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na 
ludziach. Ich bezpieczeństwo w czasie pracy jest dla nas 
priorytetem. Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego 
i kariery w nowoczesnej firmie międzynarodowej. 

Jakość
Jako producent kładziemy nacisk na jak najwyższą 
jakość naszych produktów i usług. „Made in uvex” to dla 
nas obietnica jakości składana klientom, którzy zawsze 
mogą na nas liczyć. Dążymy do skutecznego wyważenia 
zaangażowania na polu ekonomicznym, ekologicznym 
i społecznym. Aby zrealizować powyższe założenie, 
wyznaczyliśmy dla naszych zakładów produkcyjnych 
i produktów surowe standardy, które obowiązują wszystkich 
partnerów należących do naszej sieci.

Marka
Marka uvex to nasza przyszłość. Naszym najważniejszym 
celem jest to, aby nasi klienci, dostawcy i pracownicy 
poznali wartość marki (uvex safety i uvex sports) i oparli 
swój sukces na jej sile.

Nasz cel to

podium zwycięzcy.

uvex to innowacyjny
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protecting planet
Znak zrównoważonego rozwoju uvex: 
obietnica dla ludzi i środowiska

Chronimy ludzi podczas pracy, uprawiania sportu 
i w czasie wolnym — robimy to od 1926 roku.  
„Protecting people” to nasza misja. 

„Protecting planet” stanowi konsekwentną realizację 
zasady odpowiedzialnego podejścia do ludzi, 
społeczeństwa i natury. 

Motto protecting planet powstało z myślą o zapewnieniu 
maksymalnej przejrzystości i dostarczeniu informacji o 
naszej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju: 
od produktów oszczędzających zasoby, poprzez 
innowacyjne środki w naszych własnych zakładach,  
aż po zaangażowanie i projekty społeczne.

Michael Winter, wspólnik zarządzający uvex group

„

”



5

by using environmentally-
friendly packagingby using bio-based material

by reducing CO2 emissions by creating durable products

Protecting people to misja towarzysząca wszystkim markom grupy uvex. Jej celem jest 
dostarczenie produktów, które zapewnią ludziom dokładnie taką ochronę, jakiej potrzebują. 
uvex definiuje przy tym „ochronę” nie tylko w kategoriach ochrony ciała, ale całości środo-
wiska w kontekście społecznym, ekologicznym i gospodarczym. Protecting people stanowi 
punkt wyjścia dla koncepcji protecting planet, która obejmuje cała grupę uvex i jest dobro-
wolną obietnicą ochrony społeczeństwa i środowiska.
 
Ta filozofia obejmuje najróżniejsze obszary działalności grupy uvex i jest integrowana we 
 wszystkich procesach. Uznaliśmy, że tylko w ten sposób obietnica intensyfikacji zrównowa-
żonego rozwoju staje się wiarygodna dla otoczenia. Konsekwencją takiego podejścia jest 
kompleksowe testowanie, ocena i optymalizacja wszystkich etapów łańcucha tworzenia 
wartości, które kończy się na uzyskaniu możliwie najbardziej zrównoważonego produktu. 

Przykłady działań na rzecz protecting planet:

uvex w najróżniejszych obszarach działalności redukuje emisje CO2. 
Przykładowo na terenie Niemiec zaopatruje się wyłącznie w „zieloną 
energię elektryczną” i „zielony gaz”. Innowacyjne produkty i usługi 
dostarczane na rynek światowy są produkowane we własnych 
 zakładach, wiele z nich w Niemczech i w Europie. Zapewnia to 
zarówno wysoką jakość, jak i preferowane przez uvex krótkie trasy 
transportowe. Dzięki regularnym działaniom na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju wdrożonym we własnych zakładach produkcyjnych 
grupa uvex istotnie zmniejsza swój ślad ekologiczny.

uvex stawia na materiały pochodzenia roślinnego i  biologicznego 
jako przyszłościowe surowce. Dlatego już dziś w rozmaitych pro-
duktach stosujemy na przykład biologiczny HDPE (High Density 
Polyethylen) z trzciny cukrowej, lavalan (sprasowana wełna), prolan 
(sprasowana wełna owiec bawarskich), pianki poliuretanowe na 
 bazie oleju rzepakowego, włókna bambusowe i poliamid pochodzenia 
biologicznego produkowany z oleju rycynowego.

Ponadto na tle konkurencji uvex wyróżnia się wymiernie wyższą 
jakością produktów. Przykładem są innowacyjne powłoki okula-
rowe. Dzięki większej trwałości i dłuższej żywotności zapo-
trzebowanie na nowe produkty jest niższe. W ten sposób można 
długofalowo zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także cenne 
zasoby, a przy tym ograniczyć ilość odpadów.

Opakowania przyjazne dla środowiska są częścią strategii 
 zrównoważonego rozwoju w grupie uvex. Z tego względu 
 korzystamy z neutralnych dla klimatu i w 100% nadających  
się do recyklingu opakowań, częściowo także pochodzenia 
roślinnego w postaci tektury z trawy. Używamy również papieru 
z trawy i kamienia, folii opakowaniowych z recyklingu czy toreb 
z surowców odnawialnych takich jak tencel.

Znak zrównoważonego rozwoju protecting planet stworzony przez uvex można znaleźć 
zarówno na produktach i ich opakowaniach, jak i na stanowiskach targowych, w katalogach 
grupy uvex czy w innych miejscach. W ten sposób uvex chce podkreślić nie tylko własne 
zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju czy potwierdzić wypełnianie swo-
jej obietnicy, lecz także uwrażliwić otoczenie na gospodarkę ekologiczną i społeczną oraz 
 propagować pozytywny rozwój. 
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uvex profisystem  
construction

Wyzwania w branży budowlanej są różnorodne:  
od przygotowawczych robót budowlanych poprzez  budownictwo 
naziemne i podziemne aż po instalacje budowlane i prace 
 wewnątrz budynków. Współdziałanie poszczególnych  brygad 
roboczych jest bardzo istotne, podobnie jak odpowiednie 
 dopasowanie środków ochrony indywidualnej.

uvex opracował i wybrał ponad 150 innowacyjnych środków ochrony indywidualnej, które 
są odpowiedzią na wyjątkowe potrzeby branży budowlanej. Rozwiązania uvex profisystem 
construction opracowano z myślą o 12 grupach zawodowych. Nasza optymalna oferta 
pokrywa potrzeby we wszystkich obszarach zastosowań, zapewniając bezpieczeństwo, 
funkcjonalność i komfort na najwyższym poziomie.
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Wszystkie  produkty 
oznaczone tym 
 symbolem szczególnie 
nadają się do zasto-
sowania w przemyśle 
 budowlanym. 

 Profesjonalna 
ochrona dla 
 budowlańców 

Ekstremalny hałas? 
 Niebezpieczne iskrzenie? 
Szkodliwe zanieczysz
czenia? Do każdego rodzaju 
zagrożeń uvex proponuje 
odpowiednie rozwiązanie 
i zapewnia profesjonalną 
ochronę od stóp do głów. 
Nasi konsultanci dobrze 
znają wyzwania branży 
budowlanej i są w stanie 
udzielić profesjonalnych 
porad w zakresie doboru 
odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej.
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Mobilność w parze z bezpieczeństwem
Pionierskie rozwiązania w obszarze BHP od uvex 

Przemysł motoryzacyjny to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w Europie. uvex  oferuje 
wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy od stóp do głów: 
dzięki naszym środkom ochrony indywidualnej chronimy już ponad milion pracowników przemysłu 
motoryzacyjnego na całym świecie. 

uvex jako niezawodny partner premium
• dekady doświadczenia w branży motoryzacyjnej 
•  współpraca w zakresie badań i rozwoju  
(przyszłe projekty/ wspólne opracowania)

•  wsparcie laboratoryjne  
(Chemical Expert System — CES) 

•  profesjonalne wsparcie na miejscu  
(np. inspekcje miejsc pracy)

Profesjonalne rozwiązania branżowe
uvex oferuje produkty w zakresie środków 
ochrony indywidualnej i usługi dla branży 
motoryzacyjnej. 
Aby dowiedzieć się więcej o naszej 
 bogatej ofercie, po prostu zeskanuj 
kod QR!

Dystrybucja i serwis
Elektromobilność

Produkcja
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Gotowi na mobilną przyszłość
Bezpieczna emobilność dzięki środkom ochrony indywidualnej uvex

Temat elektromobilności jest jednym z ważniejszych obszarów działalności 
 przemysłu motoryzacyjnego. uvex oferuje specjalne rozwiązania w zakresie BHP, 
które mają zastosowanie np. w zakładach produkcji wysokowydajnych baterii,  
aby skutecznie chronić zespół produkcyjny przed niebezpieczeństwem związanym 
z wysokim napięciem lub łukami elektrycznymi.

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o rozwią-
zaniach uvex w zakresie bezpieczeństwa 
pracy dla przemysłu motoryzacyjnego? 
Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów 
za pomocą kodu QR!

Niezawodne bezpieczeństwo pracy dzięki uvex 
•  kompletne rozwiązania dla 
 obszaru wysokiego napięcia  
i stacji roboczych ESD

•  atrakcyjne wzornictwo i wysoki 
komfort noszenia ŚOI

•  stały kontakt z klientami  
w celu rozwoju indywidualnych 
rozwiązań w zakresie ŚOI
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Pandemia koronawirusa i jej wpływ na uvex 
W oparciu o rekomendacje Instytutu Roberta Kocha 
opracowaliśmy odpowiednie produkty ułatwiające 
ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii i oferujemy 
więcej produktów w ramach naszego dotychczasowego 
portfolio:

Gogle ochronne uvex
Zalecane jako możliwie najlepsza 
ochrona oczu przed wirusami: 
•  gogle ochronne z oznaczeniem 
oprawy co najmniej 3  
(ochrona przed cieczami/kroplami/ 
rozbryzgami)

•  skuteczniejsza ochrona z oznacze-
niem 4 (pył, wielkość > 5) i/lub 5 
(gazy i drobne cząstki pyłu, 
 wielkość < 5)

 
Gogle ochronne uvex od strony 58.

Kombinezony uvex
Szczególnie przydatne dla pracow-
ników w sektorze medycznym   
i farmaceutycznym. Pełna ochrona 
ciała ma tutaj kluczowe znaczenie. 
Wiele modeli jednorazowych 
 kombinezonów uvex spełnia normę  
DIN EN 14126, a tym samym wyma-
gania dotyczące odporności na 
czynniki zakaźne. 
 
Kombinezony uvex od strony 168.

#ramięwramięprotectingpeople

Półmaski ochronne uvex silv-Air
•  klasy ochrony FFP1, FFP2, FFP3
• pierwszorzędny komfort noszenia
• niska oporność oddechowa
•  bezpieczeństwo dostaw dzięki roz-
budowie mocy produkcyjnych 
i długoterminowym umowom na 
dostawy z partnerami uvex

 
Półmaski ochronne uvex silvAir od strony 150.

Okulary ochronne uvex  
w zestawie z półmaską
•  ułatwienie zachowania higieny 
w zastosowaniach przemysłowych

•  zestaw składający się z okularów 
uvex pheos i specjalnie opracowa-
nej półmaski

•  podwójnie szyta maska, której 
można używać jako etui do prze-
chowywania okularów ochronnych
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Higieniczne rękawice ochronne uvex made in Germany 
w połączeniu ze szwajcarską technologią
Rękawice ochronne uvex phynomic silvair i  
uvex phynomic silvair grip:  
•  w ciągu pięciu minut minimalizują ryzyko zakażenia przez 
kontakt z przedmiotami 

•  rewolucyjna technologia tekstylna HEIQ VIROBLOCK  
by CHT hamuje rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów 
i unieszkodliwia 99,9% mikroorganizmów¹

•  lepsze przyleganie rękawic ochronnych uvex phynomic 
silvair grip w suchym środowisku za sprawą przezroczy-
stych mikro wypustek w miejscach kontaktu ze skórą

Koncepcja higieny 
uvex 

Zgodnie z naszą naczelną zasadą #ramięwramięprotectingpeople 
wdrożyliśmy w uvex szeroko rozumiane środki  

bezpieczeństwa, dzięki którym zarówno pracownicy  
przebywający w domach, jak i ci pracujący stacjonarnie w firmie 

mogą pracować  bezpiecznie i z dbałością o zdrowie. 

Zespół zarządzania kryzysowego
Aby móc stale i profesjonalnie oceniać sytuację związaną  

z COVID19, uvex powołał zespół zarządzania kryzysowego,  
w którym zasiadają przedstawiciele każdego z działów naszej firmy. 

Informacje cyfrowe
W intranecie uvex dostępne są: wewnętrzna koncepcja higieny, 

 filmy informacyjne, a także ważne wskazówki dotyczące zdrowia. 
Ponadto uruchomiliśmy specjalną infolinię dla naszych 

 pracowników i ich rodzin.
 

Praca zdalna
uvex wyposażył domowe biura pracowników w niezbędny sprzęt 

i odpowiednio udoskonalił narzędzia cyfrowe. Możliwość 
 świadczenia pracy w domu musi stać się w przyszłości integralną 

częścią modelu pracy w uvex. 
 

Odpowiedzialna opieka
We wszystkich wejściach do naszych lokalizacji zainstalowano 

stacje pomiaru temperatury, a ponadto wszędzie dostępne  
są środki dezynfekcyjne. Dodatkowo zwiększono częstotliwość 
sprzątania pomieszczeń, a każdy pracownik otrzymał komplet 

 masek jednorazowych i wielokrotnego użytku.
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Cyfrowe procesy zamawiania (e-procurement) ułatwiają realizację 
zakupów oraz pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Korzystaj z eprocurement w uvex: 
•  za pośrednictwem oprogramowania 
eprocurement, np. SAP Ariba  
lub Onventis

•  za pomocą platform zakupowych, 
takich jak Mercateo i Simple System

•  poprzez bezpośrednie połączenie 
z systemami ERP, takimi jak SAP 
i Navision 

•  przez sklep internetowy uvex

Zamówienia elektroniczne w uvex
Szybsza realizacja. Niższe koszty.

Dostarczamy katalogi 
elektroniczne
Statyczne:
• BMEcat 1.2
• BMEcat 2005
• Ariba cifcat
• Coupa csvcat
• eCat csv 
• Ariba xlsxcat
Dynamiczne:
• OCI
• Punchout Level 1 & 2 

Odbieraj wszystkie 
 wiadomości przez EDI
• zamówienia
•  potwierdzenie 
 zamówienia

•  powiadomienie  
o wysyłce

• faktury

Za pomocą wszystkich 
kanałów komunikacji EDI
• SMTP
• HTTPS
• HTTP
• FTP
• SFTP
• OFTP
• X.400

We wszystkich powszech-
nie stosowanych forma-
tach komunikatów EDI
• EDIFACT
• OpenTRANS
• xCML
• IDOC
• XML
• CSV
• VDA
• xCBL
• ASCII

Więcej informacji można znaleźć pod adresem
uvex-safety.com/e-procurement
(lub po zeskanowaniu kodu QR).

Szybszy dostęp do 
 wachlarza produktów 

Łatwa integracja  
katalogu uvex

Zamówienia przyjazne 
środowisku

Redukcja kosztów 
transakcyjnych

Wysoka przejrzystość

Twoje 
korzyści
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Cyfrowe rozwiązania z korzyścią dla Ciebie
Dla Twojego sukcesu w ecommerce

uvex oferuje optymalne rozwiązania dla 
cyfrowych kanałów sprzedaży. 

Skorzystaj z naszych rozbudowanych  
usług elektronicznych:

Więcej informacji można znaleźć pod adresem
uvex-safety.com/dealer-service
(lub po zeskanowaniu kodu QR).

Elektroniczny katalog uvex

Elektroniczna wymiana danych 

Informacje o produkcie w 7 językach

Loadbee Premium Marken Content

Informacje o stanie magazynowym/ dostępności

Multimedialna baza danych

Commerce Connector

Wyszukiwarka sklepów uvex
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Doskonałość pod względem 
 innowacji i wzornictwa

Marka uvex cieszy się doskonałą reputacją i uznaniem 
na całym świecie. Otrzymaliśmy niezliczone krajowe 
i międzynarodowe nagrody za doskonałe produkty. 

Jako jedna z najbardziej innowacyjnych wśród niemieckich średnich firm, 
uvex wielokrotnie otrzymywał znak jakości TOP 100.

W 2018 r. okulary ochronne uvex pheos cx2 zostały wyróżnione  nagrodą 
German Innovation Award — to nagroda za innowacyjność, w której 
 głównym kryterium jest korzystny wpływ na przyszłość człowieka.

Również prestiżowe nagrody w dziedzinie wzornictwa, takie jak  German 
Design Award, red dot design award czy iF product design award 
 potwierdzają, że produkty uvex spełniają najwyższe wymagania w zakresie 
funkcjonalności, zachowując przy tym atrakcyjny wygląd.

Niemiecki wydawca norm Deutsche Standards określił uvex mianem  
„marki stulecia”. Tytuł ten przyznano za innowacyjne okulary ochronne (2016) 
reprezentujące całą kategorię produktów.
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German Innovation 
Award 2018

Zwycięzca 2020: uvex i5 
 uvex megasonic 
 uvex 1 G2  
 (6846, 6849)

Zwycięzca 2018: uvex 1 sport

Zwycięzca 2016: uvex pheos cx2

Zwycięzca 2020: uvex 1 business

Zwycięzca 2019: uvex 1 sport 
 Kolekcja  
 uvex suXXeed

Nominacja 2019:  uvex xfit pro 
 uvex xfit

Zwycięzca 2018:  uvex pheos cx2 
 uvex sportsline

Zwycięzca 2017: uvex handwerk  
 profisystem metal

Nagroda specjalna uvex 2 VIBRAM 
2016: (6502, 6503)

Zwycięzca 2018: uvex pheos cx2

Zwycięzca 2020: uvex 1 G2  
 (6846, 6849) 

Zwycięzca 2018: uvex xfit pro 
 uvex xfit 
 uvex 1 sport

Gold 2016: uvex 2 VIBRAM 
 (6502, 6503)

Najlepszy produkt 2018:   
uvex xfit pro

Najlepszy produkt 2017:   
uvex 2

Najlepsza marka odzieży  
roboczej 2017:   
uvex workwear 
uvex suXXeed

Zwycięzca 2020: uvex megasonic

Zwycięzca 2018: uvex perfexxion

Zwycięzca 2017: uvex pheos cx2

Gold 2016: System hełmów  
 uvex pheos

2020 
Jakość, design i komfort użytkowania:  
uvex i5 
uvex megasonic

2018 
Jakość, design i funkcjonalność:  
uvex xfit pro

2017 
Jakość, design, funkcjonalność  
i ergonomia:  
uvex suXXeed 

2016/2017 
Innowacyjność, jakość, design,  
funkcjonalność i ergonomia:  
uvex 2
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Transfer wiedzy między działami uvex safety i uvex sports 
sprawia, że nasze produkty są jeszcze bardziej bezpieczne, 
funkcjonalne i wygodne. Oba te działy czerpią korzyści  
z wymiany doświadczeń.  

Przykładem takiej współpracy jest technologia powłok 
 supravision stosowana zarówno w produktach uvex safety, 
jak i uvex sports. Wyjątkowa powłoka w maksymalnym stopniu 
zapobiega zaparowywaniu gogli i okularów ochronnych, aby 
nic nie przeszkadzało w osiąganiu najlepszych rezultatów 
podczas uprawiania sportu lub wykonywania pracy.

Produkty uvex to gwarancja bezpieczeń-
stwa nie tylko podczas pracy, lecz także 
w trakcie uprawiania sportu i rekreacji. 
Jako partner w dziedzinie międzynaro-
dowego sportu na najwyższym poziomie, 
uvex wyposaża ponad 1000 zawodowych 
sportowców na całym świecie w gogle 
 narciarskie, kaski do jazdy konnej oraz 
kaski rowerowe.

uvex safety + uvex sports. 
Jedna marka. Jedna misja.



Okulary ochronne
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uvex i-guard planet

Aby ukazać własną misję na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, 
uvex stworzył serię produktów protecting planet.
protecting planet jest dla uvex czymś więcej niż sloganem. Opierając się na deklaracji 
protecting people daje obietnicę odpowiedzialnego włączenia we wszelkie działania trzech 
filarów zrównoważonego rozwoju – ekologii, ekonomii i spraw społecznych – we wszystkich 
obszarach działalności firmy. 

W związku z tym uvex sprawdza, ocenia i optymalizuje w sposób całościowy wszystkie etapy w 
łańcuchu wartości, na końcu którego znajduje się możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

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

by reducing waste
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Ważnym elementem systemu  
produktów planet series  
jest uvex i-guard planet.

Folie wykorzystane do produkcji worków poliestro-
wych składają się w 70 procentach z materiału po-
chodzącego z recyklingu, pozyskiwanego z odpadów 
produkcyjnych. Wszystkie pudełka kartonowe są w 
ponad 90 procentach wykonane z papieru poddane-
go recyklingowi.

Ilość papieru potrzebnego na dołączone instrukcje 
obsługi została zmniejszona o 30 procent. Zwięk-
szenie jednostki opakowania z 5 na 10 okularów 
zapewniło dodatkową redukcję potrzebnego mate-
riału tekturowego i jednocześnie generuje znacznie 
mniejszą ilość odpadów.

Szybka i zauszniki okularów są w 39 procentach 
wykonane z materiałów pochodzenia biologicznego. 
uvex opiera się przy tym na surowcu odnawialnym, 
jakim jest rącznik pospolity, i wykorzystuje energię z 
biomasy. Miękka część przylegająca do twarzy w wa-
riancie guard jest wykonana w ponad 35 procentach 
z granulatu uzyskanego z recyklingu i pochodzącego 
z odpadów produkcyjnych.
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Innowacyjne okulary ochronne – made in Germany
Centrum ochrony wzroku uvex

Innowacyjne okulary ochronne spełniające najwyższe wymagania jakościowe  
W bawarskim mieście Fürth uvex opracowuje i produkuje najwyższej klasy, wysoce funkcjonalne 
okulary ochronne z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjno-ochronne i okulary chronią-
ce przed promieniowaniem lasera. Zakład mogący poszczycić się certyfikatami ISO 9001:2015 
i ISO 50001:2011 stawia przy tym na najnowocześniejszą technikę i współpracę z partnerami 
 strategicznymi – najlepszą drogę dla pionierskich technologii i produktów. 

Standard to dla nas za mało. Dopiero produkt wykraczający poza wszystkie 
 wymagania obowiązujących norm jest na tyle dobry, że zasługuje na nazwę uvex. 

W uvex perfekcja jest standardem. 
W centrum badań uvex wszystkie okulary ochronne są kom-
pleksowo sprawdzane: oprócz norm krajowych i międzyna-
rodowych, wszystkie okulary ochronne spełniają dodatkowo 
wyśrubowaną wewnętrzną normę uvex, dotyczącą m.in. 
funkcjonalności, ergonomii, trwałości i komfortu noszenia.

Innowacyjne technologie powlekania należą do podstawo-
wych kompetencji uvex: tak na przykład ulepszona powłoka 
uvex supravision excellence przewyższa 4krotnie wymaga-
nia odporności na zaparowanie określone w normie EN 168. 

Najważniejsze nowości w ofercie uvex
Innowacyjność:  
uvex purefit podlega w 100% recyklin-
gowi dzięki skierowanej w przyszłość 
technologii produkcji. 

Odpowiedzialność:  
materiały i wszechstronna koncepcja 
okularów ochronnych uvex irange są 
bardzo zrównoważone. 

Sportowy design:  
uvex suXXeed łączy sportowy design 
z maksymalną funkcjonalnością.

Więcej informacji o naszych nowościach znajduje się na 
stronach 30/31, 32/33 i 34/35.
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Najlepsza widoczność dla  
maksymalnego bezpieczeństwa 

Technologia powłok uvex

Innowacyjny proces produkcji
Tradycyjne okulary ochronne łączą odporność na zaparo-
wanie i odporność na zarysowania po obu stronach szybki: 
ogranicza to odporność na zarysowania, a efekt odporno-
ści na zaparowanie nie jest zmniejszany przez regularne 
czyszczenie. uvex umożliwia powlekanie szybek z obu stron 
w różny sposób, czego nie można osiągnąć tradycyjnymi 
metodami. 

Idealna widoczność w każdej sytuacji
uvex wyposaża zewnętrzną stronę szybki w powłokę 
wyjątkowo odporną na zarysowania i chemikalia oraz łatwą 
do czyszczenia. Strona wewnętrzna uzyskuje maksymalnie 
długotrwały efekt odporności na zaparowanie – zapewnia 
to najlepszą widoczność i maksymalne bezpieczeństwo w 
każdej sytuacji.  

Dostępne są również szybki, które z obu stron są wyposa-
żone w powłokę bardzo odporną na zarysowania, bądź od-
porną na zaparowanie – w zależności od środowiska pracy.

uvex supravision excellence – next level performance
uvex udoskonalił swoją własną, sprawdzoną technologię 
powlekania uvex supravision excellence:  
wszystkie szybki zapewniają teraz podwójną wydajność w 
odniesieniu do czasu AF i dzięki temu przewyższają 4krot-
nie wymagania normy EN 168.

Powłoka ma znaczenie  
Zaparowane, porysowane lub brudne szybki znacznie zwiększają ryzyko wypadku w 
trakcie pracy. uvex od dziesięcioleci opracowuje innowacyjne technologie powlekania: 
w naszym centrum kompetencyjnym w Fürth opracowujemy i produkujemy odporne 
na zarysowania i nieparujące szybki do okularów dla każdego obszaru zastosowania. 

Innowacyjna technologia powłok sprawia, że okulary ochronne uvex są  
niezawodne w codziennej pracy – przy każdym zastosowaniu.
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Dobierz optymalną powłokę
1.   Na osi poziomej określ temperaturę najbardziej odpowiadającą warunkom 

w miejscu pracy.
2.  Określ procentowo wilgotność powietrza w otoczeniu i znajdź odpowiednią 

wartość na osi ukośnej.
3.  Na osi pionowej określ stopień zanieczyszczenia.
4.  Połącz te trzy punkty w trójkąt. 
5.  Kolor największej powierzchniowo części tego trójkąta wskaże powłokę 

odpowiednią do danego zastosowania.

• Znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej szybce: jedyna w swoim rodza-
ju, permanentna powłoka odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i powłoka wyjątko-
wo odporna na zarysowania po stronie zewnętrznej zapewniają maksymalną skuteczność

• Wyjątkowo odporna na zarysowania i chemikalia strona zewnętrzna z efektem  
EasytoClean zapewniającym łatwe czyszczenie

• Długotrwały brak parowania po stronie wewnętrznej
• Efekt odporności na zaparowanie nie zmywa się nawet po wielokrotnym czyszczeniu
• Doskonale nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań

• Długotrwały brak parowania i odporność na zarysowania z obu stron
• Efekt odporności na zaparowanie nie zmywa się nawet po wielokrotnym czyszczeniu
• Do obszarów pracy o wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahaniach temperatur

warunki suche 0% WP

niska temperatura –20°C

Teraz z  
dwukrotnie  

większą 
wydajnością AF

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Zeskanuj kod QR w celu uzy-
skania dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/antifog
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• Obustronna maksymalna odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych
• Efekt EasytoClean gwarantujący łatwość czyszczenia
• Do pracy w trudnych, zakurzonych i/lub brudnych środowiskach pracy 

zanieczyszczenie

czystość wysoka wilgotność 100% WP

wysoka 
temperatura 

+35°C

WP = wilgotność powietrza

Technologia powlekania
Powłoki podstawowe

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania
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uvex supravision sapphire
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Technologia powlekania
Powłoki specjalne

uvex supravision extreme

Strona wewnętrzna: 
 •  trwały, niezmywalny efekt odporności na 

 zaparowanie
 •  w wilgotnych warunkach tworzy cienką 

 warstwę wody nie ograniczając widoczności
Strona zewnętrzna: 
 •  bardzo odporna na zarysowania i chemikalia 

oraz łatwa do czyszczenia
Obszar zastosowania: 
 •  w przypadku silnego zaparowania i zwięk-

szonego zabrudzenia

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision clean

Opracowane z myślą o sektorze ochrony 
 zdrowia. Szybki z powłoką uvex supravision  
są autoklawowalne.
Strona wewnętrzna: 
 • długotrwała odporność na zaparowanie
 •  wytrzymuje co najmniej 20 cykli autoklawu
Strona zewnętrzna: 
 •  bardzo odporna na zarysowania i chemikalia 

oraz łatwa do czyszczenia
Obszar zastosowania: 
 •  w czystym, suchym otoczeniu

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision infradur plus

Opracowane z myślą o ochronie spawaczy. 
Łączy zalety bardzo długiej odporności na 
 zaparowanie po stronie wewnętrznej i bardzo 
wysokiej odporności na zarysowania po stro-
nie zewnętrznej. Minimalizuje uszkodzenia 
spowodowane przez iskry spawalnicze.
Obszar zastosowania: 
 •  podczas prac spawalniczych w częściowo 

brudnym otoczeniu i przy możliwym parowaniu

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision infradur

Opracowane z myślą o ochronie spawaczy. 
Bardzo wysoka odporność na zarysowania z 
obu stron. Minimalizuje uszkodzenia spowodo-
wane przez iskry spawalnicze. 
Obszar zastosowania:
 •  podczas prac spawalniczych w bardzo brud-

nym, suchym otoczeniu z brakiem możliwo-
ści zaparowania

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision variomatic

Samościemniająca się powłoka reagująca na 
promieniowanie UV. Z długotrwałym brakiem 
parowania wewnątrz i bardzo wysoką odpor-
nością na zarysowania na zewnątrz. 
Powłoka samościemniająca:  
 •  automatyczne przyciemnienie w ciągu  

10 sekund i rozjaśnienie w ciągu 30 sekund
Obszar zastosowania: 
 •  przy częstym przechodzeniu z zewnątrz do 

budynku i z jasności do ciemności

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

uvex supravision ETC 
(extreme temperature conditions)

Strona wewnętrzna i zewnętrzna: 
 •  trwały, niezmywalny efekt odporności na 

 zaparowanie
 •  w wilgotnych warunkach tworzy cienką war-

stwę wody nie ograniczając widoczności
Obszar zastosowania: 
 •  przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub 

częstych wahaniach temperatur

Strona wewnętrzna  Wydajność Strona zewnętrzna 

Odporność na zaparowanie 

Odporność na zarysowania

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania 
dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/antifog 
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Filtr
2 Filtr ochronny UV (EN 170)

2C / 3 Filtr ochronny UV z rozpoznawaniem kolorów (EN 170)

4 Filtr ochrony przed promieniowaniem IR (EN 171)

5 Filtr ochrony przeciwsłonecznej do zastosowań przemysłowych 
(EN 172)

6 Filtr ochrony przeciwsłonecznej z wymogiem podczerwieni

Oznaczenie i normy

Norma EN

Oznaczenia dodatkowe

Brak Do ogólnego stosowania 

3 Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami)

4 Ochrona przed grubym pyłem o wielkości cząstek > 5 µm

5 Ochrona przed gazami, oparami, mgłą, dymem i
drobnym pyłem o wielkości cząstek < 5 µm

8 Ochrona przed łukiem elektrycznym

9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Stopień zabarwienia

Filtr

Data produkcji

Wszystkie okulary uvex  
odpowiadają  1 
klasie optycznej 

Stopnie zabarwienia

AR 1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

bezbarwny 1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

bursztynowy 1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4 – 100%)

CBR65 1,4 (stopień przepuszczalności światła 58,1 – 80%)

srebrny lustrzany 
53% 1,7 (stopień przepuszczalności światła 43,2 – 58,1%)

szary 23% 2,5 (stopień przepuszczalności światła 17,8 – 29,1%)

polavision 3,1 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

szary 14% 3,1 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

srebrny lustrzany 
12% 3,1 (stopień przepuszczalności światła 8 – 17,8%)

K Odporność powierzchni na uszkodzenie przez niewielkie  
cząstki wg EN 168 (odporność na zarysowania)

N Odporność na zaparowanie wg EN 168

8 Ochrona przed łukiem elektrycznym 

9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Oznaczenia dodatkowe

Oznaczenie na szybkach  
zgodnie z EN 166 

Oznaczenie na oprawce  
zgodnie z EN 166

Wytrzymałość mechaniczna

Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Zwiększona wytrzymałość

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s bądź 162 km/h)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s bądź 432 km/h)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s bądź 684 km/h)

T Przetestowano w ekstremalnych temperaturach 
(5°C / +55°C)

Wytrzymałość mechaniczna
Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Zwiększona wytrzymałość

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s bądź 162 km/h)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s bądź 432 km/h)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s bądź 684 km/h)

T Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (5°C / +55°C)

Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna

Znak identyfikacyjny 
producenta

Znak identyfikacyjny 
producenta

Oznaczenie dodatkowe

Oznaczenie dodatkowe

Znak certyfikatu 
zgodnościZnak certyfikatu zgodności

34166 FTW2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN
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Zabarwienie szybek
Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji

BURSZTYNOWY

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 2(C)1,2 
Przepuszczalność: około 88% 
Norma: EN 166, EN 170 
 

Ochrona przed zagrożeniami 
mechanicznymi bez efektu 
olśnienia, ze zwiększeniem 
kontrastu

CBR65

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 51,4 
Przepuszczalność: około 65% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca 
odprężone, skoncentrowane 
widzenie

uvex i5 (str. 37), 
uvex sportstyle (str. 41), 
uvex pheos cx2 (str. 42),  
uvex super f OTG (str. 57), 
uvex pheos cx2 sonic (str. 60), 
uvex ultravision (str. 64) 

AR (antyrefleksyjny)

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 2(C)1,2 
Przepuszczalność: około 96,5% 
Norma: EN 166, EN 170

Najlepsza ochrona przed odbi-
ciami i odblaskami o wysokiej 
przepuszczalności

uvex sportstyle (str. 41), 
uvex i3, uvex i3 s (str. 46, 47)

BEZBARWNY

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 2(C)1,2 
Przepuszczalność: około 91% 
Norma: EN 166, EN 170

Ochrona przed zagrożeniami 
mechanicznymi bez efektu 
olśnienia

Przepuszczalność  
74–100%

Przepuszczalność  
58–80%

Zabarwienie chroniące przed olśnieniem nie jest wymagane
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Zabarwienie szybek

POLAVISION

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 53,1 
Przepuszczalność: około 14% 
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla 
oka odblasków poprzez filtro-
wanie światła rozproszonego

uvex polavision (str. 53)

BRĄZOWY

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 52,5 
Przepuszczalność: około 20% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych 
i efektem zwiększającym 
kontrast

SREBRNY LUSTRZANY 12%

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 53,1 
Przepuszczalność: około 12% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed silnym sztucz-
nym lub naturalnym olśnie-
niem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

uvex i3 (str. 46) 
uvex pheos cx2 (str. 42) 
uvex sportstyle (str. 41)

SREBRNY LUSTRZANY 53%

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 51,7 
Przepuszczalność: około 53% 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku 
 zmiennych warunków 
 oświetleniowych

uvex pheos/ 
uvex pheos s (str. 44, 45) 
uvex iworks (str. 48) 

SZARY 14%

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 53,1 
Przepuszczalność: około 14%  
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

uvex pheos cx2 (str. 42)

SZARY 23%

Ochrona: UV400 
Oznaczenie: 52,5 
Przepuszczalność: około 23%  
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed naturalnym 
olśnieniem z rozpoznawaniem 
kolorów ostrzegawczych

Przepuszczalność  
8–18%

Przepuszczalność  
18–29%

Przepuszczalność  
43–58%

Zalecane jest zabarwienie chroniące przed olśnieniem
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uvex UV400
100% ochrony przed promieniowaniem UV. 100% bezpieczeństwa. 100% uvex.

Zalecenie przez WHO ochrony przed UV400 opiera się na konkretnych 
przesłankach. Zewnętrzne tkanki oka, rogówka i soczewka w całości 
wchłaniają światło UV. Uszkodzenie materiału genetycznego wyrządza 
głównie promieniowanie UVB, ale UVA ma głębsze działanie, powodujące 
uszkodzenia termiczne oraz wzmocnienie efektów promieniowania UVB.

Univ.Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 chroni w 100% przed promieniowaniem UVA i UVB oraz 
przed wysokoenergetycznym światłem widzialnym (HEV) o długości 
fali do 400 nm.  

Dla oka i otaczającej skóry

100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB
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uvex UV400 — w każdych okularach ochronnych uvex
Zarówno bezbarwne, jak i barwione szybki – wszystkie oku-
lary ochronne uvex skutecznie chronią przed promieniowa-
niem ultrafioletowym. uvex UV400 należy do „wyposażenia 
standardowego”, podobnie jak komfort noszenia, sportowa 
stylistyka i najwyższej jakości powłoki.

Nawet bez słońca — promienie UV wciąż szkodzą oczom
Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu oczy są 
często narażone na działanie szkodliwego promieniowania UV 
— nawet przy zachmurzonym niebie. Skutek: niedostateczna 
ochrona grozi w dłuższej perspektywie dotkliwymi dolegliwo-
ściami, takimi jak uszkodzenia rogówki, katarakta i ślepota. Po-
nadto brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej tkanki 
skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.

100% bezpieczeństwa.
Okulary i gogle ochronne uvex,

uvex UV400 zatrzymuje nie tylko całość promieniowania 
UVA (szybka 380 nm przepuszcza 20%), ale łagodzi także 
wywoływane temperaturą zmiany komórkowe, które 
10krotnie wzmacniają czynnik uszkadzający komórki w 
 paśmie od 380 do 400 nm. Dodatkowo osłabiane o 15% 
jest światło niebieskie (HEV) również mające szkodliwe 
działanie na siatkówkę. 

Według normy EN 166/170 okulary ochronne powinny chronić 
przed promieniowaniem UV do 380 nm. Wyniki najnowszych 
 badań naukowych pokazują, że to zbyt mało. WHO (Światowa 
 Organizacja Zdrowia) zaleca ochronę przed UV do 400 nm. 
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uvex i5 CBR65 uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65 uvex ultravision CBR65
Nr art. 9183064 9193064 9198064 9169164 9309064 9301064
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, czarny biały, czarny biały, czarny czarny, biały biały, czarny szary przezroczysty

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

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 51,4 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE

Waga 29 g 23 g 28 g 39 g 34 g 131 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 8 szt. 10 szt. 4 szt.

uvex CBR65
Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia 

Zwiększenie kontrastu
Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia – 
nawet w rozproszonym świetle.

Redukcja światła niebieskiego
Światło niebieskie występujące w bardzo jasnych 
miejscach pracy osłabiane jest nawet o 50%. 

Odprężone widzenie
Mniejsze zmęczenie oczu także podczas 
dłuższych prac – odprężone widzenie pozwala 
na zachowanie uwagi i skupienia.

Delikatne zabarwienie
Optymalna ochrona przed olśnieniem – w przypad-
ku wysokich wymagań wizualnych przy naturalnym 
świetle oraz sztucznym świetle o wysokiej jasności.

Profilaktyczna ochrona przed światłem niebieskim
Technologia szybki uvex CBR65 znacznie różni się swoimi 
właściwościami od uvex UV400. 

Odfiltrowuje do 50% składowej światła niebieskiego HEV 
(High Energy Visible Light) – która w paśmie od 380 nm  
do 450 nm szczególnie obciąża siatkówkę.  
W paśmie powyżej 450 nm do siatkówki dociera tylko  
60–70% światła. 
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Pasmo długości fali światła  
widzialnego w nm

Przepuszczalność światła 65%

Redukcja światła niebieskiego  
o 50% w paśmie 450 nm

Promieniowanie UV Promieniowanie IR

Więcej informacji  
na stronie 
uvexsafety.com/
en/productgroup/
uvexcbr65/

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło 
wskutek intensywnego korzystania z urządzeń elektronicz-
nych (komputery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz 
wymiany żarówek na LEDy. Może to w krótkiej perspektywie 
prowadzić do przemęczenia, bólów głowy oraz zaburzeń 
koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka zwyrod-
nienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami starzenia.

uvex CBR65 skutecznie chroni oczy przed zagrożeniami 
zdrowotnymi – i zakłóceniem funkcjonowania zegara biolo-
gicznego człowieka.   

Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9309064

9183064

9169164
9301064

9198064

P
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uvex i-range jest nową serią okularów ochronnych 3w1, która umożliwia elastyczny wybór  
odpowiedniego produktu do niemal każdego obszaru ryzyka i pracy.

uvex i-guard 
Dodatkowa ochrona przed cieczami, cząstkami 
i brudem dzięki wysoce elastycznej oprawce, 
która dopasowuje się bez ucisku do każdego 
kształtu głowy (oznaczenie 3 i 4 wg EN 166)

uvex i-guard+  
jako gogle ochronne z paskiem 
spełniają dodatkowe wymagania 
i posiadają zwiększoną wytrzy-
małość mechaniczną

uvex i-lite  
przekonujący no
woczesny design  
o płaskiej  
geometrii  
szybki 

Płaski design szybki  
zapewniający nieograniczone 
pole widzenia 

Ergonomiczne zauszniki  
zapewniające idealne dopasowa-
nie i bezpieczne osadzenie bez 
ucisków 

Miękka, elastyczna uszczelka 
przylegająca do twarzy, wyko-
nana z trwałych materiałów dla 
uniwersalnego dopasowania

uvex i-guard+ kit posiada moż-
liwość indywidualnego dostoso-
wania do każdego zastosowania 
dzięki szybkiej i łatwej wymianie 
zauszników i paska

x-tended sideshield  
dla dodatkowej ochrony bocznej

3-stopniowa regulacja nachyle-
nia zauszników do indywidualne-
go dopasowania

Ze sprawdzoną powłoką uvex 
supravision i ochroną UV400

Wykorzystanie materiałów pod-
danych recyklingowi i pochodze-
nia biologicznego w celu ochrony 
zasobów i środowiska 

sustainable. flexible. safe.

uvex i-range
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uvex irange uvex ilite uvex ilite planet uvex ilite uvex iguard uvex iguard planet uvex iguard
Nr art. 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296 9143282
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, turkusowy antracytowy, limonkowy antracytowy, niebieski antracytowy, turkusowy antracytowy, limonkowy

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka PC bezbarwny PA bezbarwny, PC szary 23% PC bezbarwny PA bezbarwny, PC szary 23%

pochodzenia biologicznego pochodzenia biologicznego
UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

Waga 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g 48 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt.

uvex irange uvex iguard+ uvex iguard+ planet uvex iguard+ uvex iguard+ kit
Nr art. 9143267 9143297 9143283 9143300
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, turkusowy antracytowy, limonkowy antracytowy, niebieski

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny PA bezbarwny PC szary 23% PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 52,5 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE

Waga 50 g 50 g 50 g 56 g
Opakowanie 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt.

Okulary ochronne
uvex irange 

Zeskanuj kod QR w celu uzy-
skania dalszych informacji. 
uvex-safety.com/en/irange

Więcej informacji o zrównowa-
żonych modelach z serii i-range 
na stronie 18/19.

uvex i-range 
• wszechstronny asortyment okularów ochronnych 
3w1 umożliwiający elastyczny dobór do niemal każ-
dego obszaru pracy 

• duży, płaski design szybki zapewniający nieograni-
czone pole widzenia

• xtended sideshield zapewnia dodatkową ochronę 
po bokach

• wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników 
umożliwia wysoki stopień indywidualizacji, aby za-
pewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształ-
tów głowy i twarzy

• ergonomiczne zauszniki zapewniają bezpieczne 
osadzenie bez ucisków

• wytrzymała szybka poliwęglanowa ze sprawdzoną 
technologią uvex supravision – szybka trwale od-
porna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym pro-
mieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu
• uvex iguard: miękka, elastyczna uszczelka przyle-
gająca do twarzy, która dopasowuje się do użyt-
kownika i w ten sposób zapewnia mu optymalną 
ochronę i komfort. Chroni również przed cieczami i 
grubym pyłem (oznaczenie 3 i 4)

• uvex iguard+: powyższe właściwości wraz ze 
zwiększoną wytrzymałością mechaniczną 

• uvex iguard+ kit: dzięki elastycznej wymianie 
zausznika i paska okulary można nosić w zależności 
od zagrożeń w miejscu pracy jako okulary z zausz-
nikami lub gogle ochronne

uvex i-range planet 
modele wykonane w zrównoważony 
sposób z poddanego recyklingowi 
materiału pochodzenia biologicznego

9143281

9143282

9143295

9143296

9143297 9143283

9143265

9143266

9143267
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stylish. safe. sustainable.

uvex pure-fit

Designed to recycle 
Dzięki nowatorskiej technologii produkcji okulary 
uvex purefit mogą być wytwarzane w całkowicie 
zautomatyzowany sposób, z zaledwie jednego 
materiału i bez potrzeby dodatkowego montażu. 

Są one w całości wykonane z poliwęglanu, a 
zatem – tak samo jak opakowanie produktu – 

mogą w 100% zostać poddane recyklingowi. 

Dzięki temu uvex purefit jest nadzwy-
czaj zrównoważonym rozwiązaniem. 

Nie tylko innowacyjnym, lecz również wygodnym: 
te okulary ochronne wyróżniają się nadzwy-
czajną lekkością. Elastyczne nauszniki idealnie  
dopasowują się do każdego kształtu głowy i 
zapewniają bezpieczne osadzenie.

uvex purefit występuje w dwóch róż-
nych wariantach: bez powłoki i jako 
wersja powlekana, ze sprawdzoną 
technologią uvex supravision.

Elastyczne nauszniki zapewnia-
jące idealne dopasowanie i bez-
pieczne osadzenie bez ucisków

Bezramkowa i nowatorska 
konstrukcja szybki zapewnia-
jąca najlepsze, nieograniczone 
widzenie

Ze sprawdzoną powłoką uvex 
supravision lub bez powłoki – ale 
zawsze z ochroną UV400
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uvex purefit
Nr art. 9145014 9145265
Wersja bez powłoki uvex supravision excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka przezroczysty przezroczysty

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 19 g 19 g
Opakowanie 75 szt. 75 szt.

Okulary ochronne
uvex purefit 

reduced to the max – czyste w formie, 
ultralekkie okulary ochronne z poliwę-
glanu o wadze zaledwie 19 gramów

W 100% nadające się 
do recyklingu

x-tended sideshield dla 
 dodatkowej ochrony bocznej 

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania 
dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/purefit

uvex pure-fit 
• reduced to the max – czyste w formie, ultralekkie okulary ochronne z 
innowacyjną koncepcją zauszników i o wadze zaledwie 19 gramów 

• bezramkowa konstrukcja szybki zapewniająca szerokie pole widzenia
• xtended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
• elastyczne zauszniki umożliwiają idealne dopasowanie i bezpieczne 
osadzenie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia 
przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – 
 szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

9145014

9145265

by creating 
recyclable products
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eXXtremalnie modny wygląd  
dynamiczny, atrakcyjny design 
oprawki

doskonała widoczność 
dzięki powłoce uvex supravision 
i ochronie UV400

maXXymalny komfort  
ergonomiczne zauszniki o miękkich 
końcach zapewniające wygodne i 
bezpieczne trzymanie

elastyczne noski zapewnia-
jące bezuciskowe osadzenie 
bez ześlizgiwania się 

eXXtra ochrona  
Opcjonalna uszczelka zapewnia 
dodatkową ochronę przed cząstecz-
kami, brudem i kurzem 

uvex suXXeed

strong. 
sporty. 
functional.
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uvex suXXeed uvex suXXeed guard Dodatkowa oprawka
Nr art. 9181265 9181180 9181281 9181001
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence dodatkowa uszczelka

w zestawie dodatkowa uszczelka ochrona przeciwsłoneczna do uvex suXXeed
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski antracytowy, limonkowy czarny

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 27 g 32 g 27 g 5 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt.

Okulary ochronne
uvex suXXeed

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania 
dalszych informacji.  
uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

Akcesoria: 9181001
Dodatkowa uszczelka do  
uvex suXXeed

uvex suXXeed zapewniają ochronę przez 
cały dzień pracy i w niemal każdej sytuacji. 

Dynamiczny wygląd, idealnie przylegająca geo-
metria oprawki i przyjemnie osadzone zauszniki 
spełniają wszystkie życzenia – akceptacja no-
szenia, komfort i ochrona są zagwarantowane. 

Nawet podczas intensywnych aktywności fi-
zycznych i prac wymagających dużego wysiłku 
uvex suXXeed pozostają tam, gdzie powinny 
być: przed oczami, dla Twojej ochrony. Miękkie, 
elastyczne noski zapewniają przyjemne oparcie 
bez ześlizgiwania się.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze większej ochrony 
przed pyłem i brudem, możesz doposażyć uvex 
suXXeed w dodatkową uszczelkę. 

uvex suXXeed 
• sportowe okulary ochronne o dynamicznym designie, 
który robi wrażenie

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają 
wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i 
zapewniają bezuciskowe dopaswanie bez ześlizgiwania się

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promienio-
waniem UVA i UVB do 400 nm

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex 
 supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na 
zarysowania

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed 
cząstkami, brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

9181265

9181281

9181180
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uvex i-5
detailed – modern – trusted 

Maksymalne bezpieczeństwo dzię-
ki innowacyjnemu, nowoczesnemu 
designowi: dzięki xtended eyeshield i 
sideshield okulary uvex i5 niezawod-
nie chronią oczy w każdej sytuacji.  
Dopracowane elementy gwarantują 
pierwszorzędny komfort noszenia tak-
że przy dłuższym użytkowaniu. 

3-stopniowa regulacja   
ułatwiająca dopasowanie  
do każdego kształtu twarzy

x-tended eyeshield 
dla większej ochrony przed 
cząstkami, pyłem i brudem

x-tended sideshield  
dla optymalnej ochrony bocz-
nego obszaru oczu 

Powłoka 
uvex supravision

x-twist technology 
Dla elastycznego, wygodnego 
dopasowania do każdego 
kształtu głowy

Miękkie, elastyczne noski
zapewniające komfort no-
szenia bez ucisku i chroniące 
przed ześlizgiwaniem
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uvex i5 uvex i5 guard Dodatkowa oprawka
Nr art. 9183065 9183265 9183415 9183180 9183064 9183281 9183001
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision uvex supravision dodatkowa uszczelka

sapphire excellence ETC w zestawie excellence excellence do uvex i5
dodatkowa oprawka ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski biały, czarny antracytowy, limonkowy antracytowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC CBR65 PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 35 g 29 g 29 g 6 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt.

Okulary ochronne 
uvex i5 · uvex i5 guard

uvex i-5
• sportowe okulary ochronne klasy premium z wielo-
ma funkcjami i możliwościami dopasowania

• xtended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal 
obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikający-
mi cząstkami 

• xtended sideshield zapewnia dodatkową ochronę 
po bokach

• ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją 
nachylenia i długości umożliwiają wysoki stopień in-
dywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do 
wszystkich kształtów głowy i twarzy 
 

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, 
bezpieczne osadzenie bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użyt-
kownika i zapewniają bezuciskowe dopaswanie bez 
ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex 
supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie 
i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym pro-
mieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę 
przed cząstkami, brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

Więcej informacji znajdziesz na stronie 
uvex-safety.com/en/i5
(lub po zeskanowaniu kodu QR).

Akcesoria: 9183001 
Dodatkowa uszczelka do uvex i-5

9183065
9183415
9183265
  

9183180

9183064 9183281
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uvex xfit pro uvex xfit pro guard
Nr art. 9199005 9199247 9199245 9199680 9199240
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

bez suwaka bez suwaka, w zestawie dodatkowa uszczelka zwiększenie kontrastu
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka biały, antracytowy niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy żółty, antracytowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 28 g 24 g 28 g 30 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex xfit pro
Nr art. 9199277 9199276
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna, bez suwaka ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, jasnoszary antracytowy, jasnoszary

W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szary 23% PC szary 23%

UV400 UV400
52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 24 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt.

uvex x-fit pro
• funkcjonale, modułowe okulary ochronne z ob-
szernymi akcesoriami

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach za-
pewniają wygodne, bezpieczne trzymanie bez 
ucisków

• dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy 
dzięki uvex Comfort Slider – wielostopniowa  
regulacja nachylenia zauszników umożliwia indy-
widualną, wygodną pozycję noszenia

• system modułowy pozwala na zamocowanie 
funkcjonalnych akcesoriów, które zwiększają 
możliwości zastosowania

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do 
użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopaso-
wanie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na za-
parowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia 
ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

Okulary ochronne
uvex xfit pro · uvex xfit pro guard

9199005

91992409199680

9199245

9199277

9199276

9199247
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uvex xfit uvex xfit guard
Nr art. 9199085 9199285 9199265 9199123 9199180 9199286 9199280
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence w zestawie excellence excellence
dodatkowa uszczelka zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary półprzezroczysty szary półprzezroczysty niebieski półprzezroczysty różowy półprzezroczysty szary półprzezroczysty szary półprzezroczysty szary półprzezroczysty

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g 29 g 23 g 23 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Suwak uvex Comfort Dodatkowa uszczelka Pasek uvex xfit pro uvex mini LED light
Nr art. 9958024 9199001 9958023 9999100
Wersja do przypięcia na uvex xfit dodatkowa uszczelka do zamontowania na uvex xfit w zestawie 2 adaptery 

i xfit pro (zausznik) do uvex xfit i uvex xfit pro i xfit pro, bez zawartości metalu (po lewej i prawej stronie)
4 baterie guzikowe, typ L736F

Kolor antracytowy czarny czarny adapter+obudowa: czarny
światło: białe

Opakowanie Woreczek 20 szt. 10 szt. Szt.
5 par

Okulary ochronne
uvex xfit · uvex xfit guard

uvex x-fit 
• klasyczne okulary ochronne o ściśle przylegającym dopa-
sowaniu

• bezramkowa konstrukcja szybki zapewniająca szerokie 
pole widzenia

• opcjonalny suwak Comfort zapewnia dopasowanie do 
każdego kształtu głowy i twarzy – wielostopniowa regula-
cja nachylenia zauszników umożliwia indywidualną, wy-
godną pozycję noszenia

• system modułowy pozwala na zamocowanie funkcjonal-
nych akcesoriów, które zwiększają możliwości zastoso-
wania

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort 
noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex  
supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie  
i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promie-
niowaniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę 
przed cząstkami, brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

Akcesoria: 9199001 
Dodatkowa oprawka do uvex x-fit i uvex x-fit pro

Akcesoria: 9958024 
Suwak Comfort do uvex x-fit i uvex x-fit pro

Akcesoria: 9958023 
Pasek do uvex x-fit i uvex x-fit pro

Akcesoria: 9999100 
mini LED light do uvex x-fit i uvex x-fit pro

9199265
9199285 
9199085

9199280

9199123

91992869199180
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Okulary ochronne uvex 
Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Geometria naszych okularów jest tak indywidualna jak ludz-
kie twarze. Część naszego asortymentu dedykowana jest 
zwłaszcza dla osób o wąskim owalu twarzy. 

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji, okula-
ry ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych 
kształtach. Dzięki temu oczy są przez cały czas chronione 
przed cząstkami, iskrami lub pyłem.

– także osób 
          o wąskim owalu twarzy

Okulary ochronne 
             uvex spełnią wszystkie wymagania
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uvex i3 s 9190

uvex iworks 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex xfit 9199

uvex pheos s guard 9192uvex iguard+ 9143

uvex carbonvision 9307 uvex pheos cx2 sonic 9309
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uvex sportstyle
Nr art. 9193080 9193265 9193415 9193376 9193838
Wersja uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision AR

Oil & Gas szybki superantyodblaskowe
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, limonkowy antracytowy, niebieski czarny, petrol czarny, niebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FT CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex sportstyle
Nr art. 9193064 9193280 9193885 9193880
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme wewnętrzna strona odporna na zaparowanie uvex supravision variomatic

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna, srebrny lustrzany szybki samozaciemniające
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka biały, czarny biały, czarny czarny, szary czarny, antracytowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC CBR65 PC szary 23% PC srebrny lustrzany szary PC jasnozielony

UV400 UV400 UV400 UV400
51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE 21,2 W1 FTKN CE

Waga 23 g 23 g 23 g 23 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. Szt.

Okulary ochronne
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• sportowe, lekkie okulary ochronne z profilowaną szybką do idealnego 
dopasowania w przypadku wąskich, jak i szerszych twarzy

• połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych 
zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne dopa-
sowanie bez ucisków

• miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użyt-
kownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgi-
wania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9193376

91934159193080 9193265

9193280

9193064

91938809193885

9193838
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uvex pheos cx2
Nr art. 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary niebieski, szary czerwony, szary czarny, jasnoniebieski czarny, jasnoniebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex pheos cx2
Nr art. 9198285 9198064 9198237 9198230 9198885
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie

Zwiększenie kontrastu Ochrona przeciwsłoneczna Ochrona przeciwsłoneczna Ochrona przeciwsłoneczna Ochrona przeciwsłoneczna, srebrny lustrzany
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, żółty biały, czarny biały, czarny biały, czarny niebieski, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bursztynowy PC CBR65 PC szary 23% PC szary 14% PC srebrny lustrzany 

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• sportowe okulary ochronne o wysokim komforcie noszenia
• xtended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal obejmuje czoło i 
zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami 

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bez-
pieczne dopasowanie bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają 
bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania 

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

  Dostępne również jako gogle  
ochronne (patrz strona 60) 

9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198230 9198885

9198285
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Okulary ochronne pasujące do wizerunku Twojej firmy
Okulary ochronne z „osobowością”

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex oferują wiele 
możliwości personalizacji – od nadruku logo firmowego na zauszniku 
po oprawki w kolorach firmowych. W ten sposób można idealnie dopa-
sować środki ochrony indywidualnej do wizerunku firmy.

Tampodruk na zauszniku (od 1 do 4 kolorów)

Najlepszą metodą wykonania kolorowego 
nadruku logo na zauszniku jest tampodruk.

Oprawka w kolorach firmowych

Twoje okulary ochronne mogą być 
rozpoznawalne na pierwszy rzut 
oka dzięki oprawkom w kolorach 
firmowych.

Wstawki w zausznikach

Umieszczenie nazwy firmy na miękkich 
elementach zauszników to subtelne 
rozwiązanie dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb.

Jakie są możliwości personalizacji?
Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w 
zakresie możliwości technicznych związanych z persona-
lizacją okularów ochronnych.
Proponujemy także skorzystanie z naszego konfiguratora 
produktu online na stronie

www.uvex-safety.com/configurator (lub zeskanuj kod QR).
Z jego pomocą można wybrać i spersonalizować dany 
model okularów.

Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:
W przypadku tampodruku – co najmniej 500 sztuk
W przypadku kombinacji szybek i zauszników (z tam-
podrukiem lub bez niego) – co najmniej 2500 sztuk
W przypadku wstawek/ spersonalizowanych kolorów 
firmowych/spersonalizowanych pasków/grawerowania 
laserowego – co najmniej 5000 sztuk
Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

Spersonalizowane akcesoria

Logo firmy nadrukowane na etui

Grawerowanie laserowe na szybce

Okulary ochronne zachowają 100% 
swojej funkcjonalności nawet w 
przypadku wykonania na szybce 
grawerunku metodą laserową.

Haft na pasku

Spersonalizuj swoje okulary 
poprzez umieszczenie haftu z 
logiem firmy na pasku.
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uvex pheos uvex pheos CB
Nr art. 9192080 9192225 9192215 9192485 9192415 9192280
Wersja uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar
Oil & Gas "Asian fit" zgodnie z głową testową 2M,

ISO 185264:2020
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, zielony jasnoszary, szary czarny, szary antracytowy, niebieski czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g 29 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex pheos uvex pheos guard
Nr art. 9192385 9192285 9192281 9192881 9192180
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme wewnętrzna strona odporna na zaparowanie uvex supravision extreme

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar, w zestawie dodatkowa
zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna, srebrny lustrzany uszczelka i pasek

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, żółty czarny, szary czarny, szary jasnoszary, szary czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bursztynowy PC szary 23% PC szary 23% PC srebrny lustrzany PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex pheos
• sportowe, ponadczasowe okulary ochronne; bezoprawko-
we dla bardzo dużego pola widzenia

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają 
wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort 
noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supra-
vision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zary-
sowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promie-
niowaniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę 
przed cząstkami, brudem i pyłem

• podczas prac wymagających dużego wysiłku opcjonalny 
pasek utrzymuje okulary w stałym położeniu

• dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
• odpowiednie do uvex IES 
• bez zawartości metalu

Okulary ochronne
uvex pheos · uvex pheos guard

9192225 9192215

9192881

919228091924159192485

9192281
 9192285

9192080

9192385

9192180
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uvex pheos s uvex pheos s guard
Nr art. 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891 9192680
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision wewnętrzna strona odporna uvex supravision extreme

excellence excellence extreme excellence extreme na zaparowanie wąska wersja
wąska wersja wąska wersja wąska wersja wąska wersja, wąska wersja, wąska wersja, w zestawie dodatkowa uszczelka

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna i pasek
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka biały, zielony antracytowy, szary czarny, szary biały, pomarańczowy czarny, szary jasnoszary, szary czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23% PC szary 23% PC srebrny lustrzany PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 45 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Akcesoria
Nr art. 9192001 9192002 9958020
Wersja dodatkowa oprawka do dodatkowa oprawka do pasek do

uvex pheos uvex pheos s uvex pheos oraz
standardowy rozmiar wąska wersja uvex pheos s

Kolor czarny czarny szary, czarny
Opakowanie 20 szt. 20 szt. 10 szt.

Akcesoria: 9192001/ 9192002 
Dodatkowa uszczelka uvex pheos/ uvex pheos s

Akcesoria: 9958020 
Pasek uvex pheos/ uvex pheos s

Okulary ochronne
uvex pheos s · uvex pheos s guard

146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192680

9192725 9192785 

9192282 9192745 

9192283 9192891 
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uvex i3
Nr art. 9190839 9190838 9190181 9190281 9190885 9190880
Wersja uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision plus uvex supravision excellence wewnętrzna strona odporna na zaparowanie uvex supravision variomatic

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar
superantyodblaskowe superantyodblaskowe ochrona przeciwsłoneczna, ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna, samoprzyciemniające
szybki szybki Oil & Gas srebrny lustrzany szybki

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, niebieski czarny, niebieski czarny, jasnoszary czarny, jasnoszary czarny, jasnoszary czarny, antracytowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23% PC szary 23% PC srebrny lustrzany PC jasnozielony

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FT CE 52,5 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 53,1 W1 FTN CE 21,2 W1 FTKN CE

Waga 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Opakowanie 10 szt. Szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. Szt.

uvex i3 uvex i3 guard
Nr art. 9190270 9190175 9190275 9190280 9190180
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar standardowy rozmiar
Oil & Gas w zestawie dodatkowa uszczelka

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka antracytowy, niebieski czarny, jasnoszary antracytowy, niebieski czarny, jasnoszary antracytowy, niebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 30 g 30 g 30 g 30 g 36 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex i3 · uvex i3 guard

uvex i-3 
• regulowane indywidualnie, wielofunkcyjne okulary ochron-
ne klasy premium 

• połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergono-
micznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wy-
godne, bezpieczne trzymanie bez ucisków

• wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia 
wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopa-
sowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okula-
rów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe 
osadzenie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supra-
vision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zary-
sowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promienio-
waniem UVA i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed 
cząstkami, brudem i pyłem

• dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
• bez zawartości metalu

9190270
9190275

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175 9190280 9190180

9190181 9190281

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s
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uvex i3 s uvex i3 s guard
Nr art. 9190065 9190080 9190075 9190680
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

wąska wersja wąska wersja wąska wersja wąska wersja
Oil & Gas w zestawie dodatkowa uszczelka

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary czarny, szary antracytowy, limonkowy antracytowy, niebieski

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 35 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex i3 s Akcesoria
Nr art. 9190039 9190085 9190086 9190001 9958009
Wersja uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence dodatkowa uszczelka do uvex i3 sznurek do okularów do uvex i3

wąska wersja wąska wersja wąska wersja oraz uvex i3 s oraz uvex i3 s
szybki superantyodblaskowe zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, niebieski antracytowy, żółty niebieski, szary czarny antracytowy, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FT CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g 6 g –
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex i3 s · uvex i3 s guard

Akcesoria: 9190001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 i uvex i-3 s

Akcesoria: 9958009 
Sznurek do okularów do uvex i-3 i uvex i-3 s

91900759190080

9190086

9190065

91900399190680

9190085
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uvex iworks
Nr art. 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence wewnętrzna strona odporna na zaparowanie

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna srebrny lustrzany
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, zielony czarny, żółty antracytowy, szary czarny, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23% PC srebrny lustrzany 

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE 51,7 W1 FTN CE

Waga 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex i-works 
• sportowe, wytrzymałe okulary ochronne, dostępne z szybkami w róż-
nych odcieniach

• ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bez-
pieczne trzymanie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia 
przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania 

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• odpowiednie do uvex IES 
• bez zawartości metalu

Okulary ochronne
uvex iworks

9194175

9194270
9194365

9194885

9194171
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uvex astrospec 2.0 uvex astrospec 2.0 CB
Nr art. 9164065 9164187 9164285 9164275 9164276 9164220 9164246
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision extreme uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme "Asian fit" zgodnie z głową testową 2M, excellence excellence
Oil & Gas ISO 185264:2020 zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, jasnoniebieski czarny, szary czarny, limonkowy antracytowy, petrol niebieski, jasnoniebieski czarny, żółty pomarańczowy neonowy, czarny

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 42 g 42 g 42 g 42 g 43 g 42 g 42 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex astrospec 2.0
• klasyczne okulary ochronne o płaskim designie 
szybki zapewniającym szerokie pole widzenia 

• ergonomiczne zauszniki z wielostopniową re-
gulacją nachylenia umożliwiają indywidualne 
dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre 
osadzenie dla wszystkich kształtów głowy i 
twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają wygod-
ne, bezpieczne trzymanie bez ucisków 

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają 
komfort noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na 
zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

Okulary ochronne
uvex astrospec 2.0

9164065

9164275

9164285

91642209164276

9164187

9164246
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uvex super g
Nr art. 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Wymienna szybka – – 9172255 9172255 – –
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary metaliczny, czarny bezbarwny, szary bezbarwny, szary granatowy, biały szary metaliczny, czarny antracytowy, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex super g

uvex super g 
• sportowe, bardzo lekkie okulary ochronne o wadze 18 g z innowacyjną 
koncepcją zauszników zapewniającą duży komfort noszenia

• elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bez-
pieczne trzymanie bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześli-
zgiwania się 
 

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

9172110 
91722109172085

9172265

9172220 9172281
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uvex super fit
Nr art. 9178500 9178385 9178286
Wymienna szybka – – –
Wersja uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

odporność na sterylizację excellence excellence
w autoklawie (20 cykli) zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka biały, jasnoniebieski czarny, biały czarny, biały

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g 21 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex super fit
Nr art. 9178065 9178185 9178415 9178265 9178315
Wymienna szybka – – – 9172255 9172255
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision ETC uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka granatowy, biały czarny, biały biały, szary granatowy, biały biały, limonkowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 21 g 21 g 21 g 21 g 21 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex super fit

uvex super fit
• sportowe, lekkie okulary ochronne z wąskimi, płaskimi zausznikami, któ-
re umożliwiają wysoką kompatybilność z innym wyposażeniem ochrony 
osobistej

• połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych 
zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne dopa-
sowanie bez ucisków

• miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użyt-
kownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgi-
wania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm 

9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178415

9178286

9178315
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Nr art. 9160275 9160520 9160076 9160120
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

zwiększenie kontrastu ochrona przeciwsłoneczna z paskiem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary niebieski, pomarańczowy czarny, szary niebieski, szary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Szybka PC bezbarwny PC bursztynowy PC szary 23% PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTK CE 52,5 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN 166 F CE

Waga 33 g 33 g 33 g 32 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex ivo
Nr art. 9160065 9160185 9160285 9160265
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, pomarańczowy niebieski, szary niebieski, szary niebieski, pomarańczowy

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 33 g 33 g 33 g 33 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex ivo

uvex i-vo 
• funkcjonalne okulary ochronne z wieloma funkcjami i możliwościami do-
pasowania

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne 
trzymanie bez ześlizgiwania się

• miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześli-
zgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9160076

9160275

9160520

9160185
9160285

9160065 
9160265

9160120
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uvex polavision
Nr art. 9231960
Wersja odporność na zarysowania po obu stronach

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 172
Oprawka czarny, biały

W 166 F CE
Szybka PC szary 14%

UV400
53,1 W1 F CE

Waga 25 g
Opakowanie Szt.

uvex skyguard NT
Nr art. 9175275 9175260 9175160 9175261
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary, pomarańczowy niebieski, szary niebieski, szary niebieski, szary

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 2C1,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

Waga 42 g 44 g 44 g 44 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex polavision · uvex skyguard NT

uvex polavision 
• sportowe okulary dwuszybkowe z filtrem polaryzacyjnym 
• technologia uvex polavision chroni przed odbiciami i podrażnieniami 
optycznymi odciążając oczy, np. w przypadku powierzchni odbijających, 
takich jak woda lub szkło

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie 
bez ucisków

• miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześli-
zgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed nie-
bezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex skyguard NT
• wytrzymałe okulary ochronne do pełnej ochrony, w tym ochrony przed 
cieczami i grubym pyłem (oznaczenie 3 i 4)

• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do 
użytkownika i zapewnia mu ochronę i komfort

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne 
oparcie bez ześlizgiwania się (oprócz 9175275)

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9231960

9175260 
9175160

9175261

9175275
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uvex cybric
Nr art. 9188075 9188175 9188076
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka czarny, pomarańczowy czarny, pomarańczowy czarny, pomarańczowy

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 F CE 2C1,2 W1 F CE 52,5 W1 F CE

Waga 28 g 28 g 28 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex meteor
Nr art. 9134005 9134002
Wersja uvex supravision sapphire bez powłoki

szybka 56 mm szybka 56 mm
szerokość noska 15 mm szerokość noska 15 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty

W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny HG bezbarwny

UV400 UV330
21,2 W1 FK W1 S

Waga 28 g 44 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt.

uvex futura
Nr art. 9180015 9180125
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka brązowy brązowy

W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400
2C1,2 W1 FK CE 2C1,2 W1 FKN CE

Waga 49 g 49 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt.

Okulary ochronne
uvex cybric · uvex meteor · uvex futura

uvex futura
• wytrzymałe okulary dwuszybkowe o idealnym, ściśle przylegającym 
 dopasowaniu

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie 
bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania 

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

uvex meteor
• klasyczne okulary dwuszybkowe o płaskiej budowie i dobrym pokryciu 
• zauszniki o miękkich końcach i regulowanej długości zapewniają 
 możliwość indywidualnego dopasowania, bezuciskowy komfort i stabil-
ne osadzenie bez ześlizgiwania się

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia 
przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
odporna na zarysowania z obu stron

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

uvex cybric 
• funkcjonalne okulary dwuszybkowe
• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne 
trzymanie bez ześlizgiwania się

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia 
przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9188075 
9188175

9188076

9134005 
9134002

9180015 
9180125
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uvex ceramic
Nr art. 9137005
Wersja uvex supravision sapphire

szybka 49 mm
rozstaw 20 mm

Norma EN 166, EN 170
Oprawka szary, czarny

W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny

UV400
2C1,2 W1 FK CE

Waga 23 g
Opakowanie 5 szt.

uvex winner
Nr art. 9159005 9159105 9159118
Wersja odporność na zarysowania po obu stronach odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka gun gun gun

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
21,2 W1 F CE 21,2 W1 FKN CE 52,5 W1 FKN CE

Waga 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

uvex mercury
Nr art. 9155005
Wersja uvex supravision sapphire 

szybka 54 mm
rozstaw 19 mm

Norma EN 166, EN 170
Oprawka stalowy niebieski

W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny

UV400
2C1,2 W1 FK CE

Waga 30 g
Opakowanie 5 szt.

Okulary ochronne
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

uvex ceramic 
• klasyczne okulary dwuszybkowe, szczególnie odpowiednie dla osób z 
wąską głową i twarzą

• miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez 
ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision– szybka 
odporna na zarysowania z obu stron

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

uvex winner
• klasyczne, bezramkowe, metalowe okulary ochronne 
• miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez 
ucisków

• miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezuciskowe osadze-
nie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed nie-
bezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex mercury
• klasyczne okulary metalowe o płaskiej konstrukcji do łatwego założenia 
• miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez 
ucisków

• miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezuciskowe osadze-
nie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
odporna na zarysowania z obu stron

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9137005

9159005
9159105

9159118

9155005
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uvex super OTG
Nr art. 9169065 9169080 9169260 9169081
Wersja uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, jasnoszary czarny, jasnoszary niebieski, jasnoszary czarny, jasnoszary

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTK CE

Waga 37 g 37 g 37 g 37 g
Opakowanie 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt.

uvex 9161
Nr art. 9161014 9161005 9161305
Wersja bez powłoki uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka bezbarwny niebieski, czarny niebieski, czarny

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 F CE 2C1,2 W1 FK CE 2C1,2 W1 FKN CE

Waga 51 g 46 g 46 g
Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt.

Okulary nakładane na okulary
uvex 9161 · uvex super OTG

uvex 9161 
• wytrzymałe okulary nakładkowe o płaskiej konstrukcji szybki zapewnia-
jącej szerokie pole widzenia 

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dostosowanie okularów, aby zapewnić dobre dopasowa-
nie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy (oprócz 9161014)

• miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne 
osadzenie bez ześlizgiwania się (oprócz 9161014)

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

uvex super OTG
• klasyczne okulary nakładkowe z innowacyjną koncepcją zauszników za-
pewniających idealne osadzenie i o płaskiej konstrukcji szybki zapew-
niającej szerokie pole widzenia

• elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniające wygodne, bez-
pieczne trzymanie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

9169065 
9169260

91690819169080
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uvex super f OTG
Nr art. 9169585 9169261 9169500 9169164 9169586 9169850 9169615
Wersja uvex supravision uvex supravision uvex supravision clean uvex supravision uvex supravision sapphire uvex supravision uvex supravision sapphire

sapphire excellence odporność na sterylizację excellence ochrona variomatic zatrzymywanie światła niebieskiego
w autoklawie (20 cykli) ochrona przeciwsłoneczna przeciwsłoneczna o długości fali do 525 nm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, biały czarny, biały biały, jasnoniebieski czarny, biały czarny, biały czarny, biały czarny, biały

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC CBR65 PC szary 23% PC jasnozielony PC pomarańczowy

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV525
2C1,2 W1 FTK CE 2C1,2 W1 FTKN CE 2C1,2 W1 FTKN CE 51,4 W1 FTKN CE 52,5 W1 FTK CE  21,2 W1 FTKN CE 21,4 W1 FTK CE

Waga 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Opakowanie 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt. 8 szt. Szt. 8 szt.

Okulary nakładane na okulary
uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji szybki za-
pewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane dla maksymalnej 
akceptacji noszenia 

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopaso-
wanie bez ucisków 

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9169585 
9169261

9169164
9169586

9169500

9169615
9169850
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Możliwość połączenia z okularami 
korekcyjnymi dzięki jedynej w swoim 
rodzaju budowie ramki

uvex megasonic
Wizjonerska technologia optyczna 

Bezramkowa i nowatorska konstrukcja 
szybki zapewniająca najlepsze, nieograni-
czone widzenie

Ergonomiczna część przylegająca do 
twarzy zapewnia idealne dopasowanie 
i najwyższy komfort

Technologia powłok 
uvex supravision

x-frame design
Elastyczne dopasowanie do 
każdej twarzy

Rewolucyjna konstrukcja szybki 
i nieograniczone pole widzenia 
sprawiają, że przez uvex megaso-
nic zawsze widać najlepiej – nawet 
w trudnych warunkach. Sportowa, 
ergonomiczna konstrukcja i kom-
fort noszenia sprawiają, że idealnie 
nadają się do użytku przez cały 
dzień pracy.

Bardzo szeroki pasek 
zapewniający optymalne dopasowanie 
i zwiększony komfort noszenia
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uvex megasonic
Nr art. 9320265 9320415 9320281
Wymienna szybka 9320255   9320257
Wymienny pasek 9320011 9320011 9320012
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka antracytowy, niebieski antracytowy, niebieski antracytowy, limonkowy

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 52,5 W1 BTKN CE

Waga 96 g 96 g 96 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt.

Gogle ochronne
uvex megasonic

uvex megasonic 
• funkcjonalne gogle ochronne z designem gogli 
narciarskich i panoramicznym polem widzenia

• jedyny w swoim rodzaju design szybki bezram-
kowej z maksymalnie zoptymalizowanym po-
lem widzenia zapewniającym lepsze dostrze-
ganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo 

• miękka, adaptacyjna część przylegająca do 
twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do 
różnych kształtów głowy i twarzy oraz szczel-
ne trzymanie bez ucisków

• duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na 
zauszniki umożliwiają komfortowe noszenie 
bez ucisków również razem z okularami korek-
cyjnymi 

• system wentylacji pośredniej zapewniający 
zwiększoną cyrkulację powietrza

• pasek tekstylny o regulowanej długości i 
 szerokości 30 mm zapewniający optymalne 
osadzenie i możliwość indywidualnego dopa-
sowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na 
zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• trwała korzyść: wymienne szybki i paski
• bez zawartości metalu

Więcej informacji znajdziesz na stronie  
uvex-safety.com/en/megasonic
(lub po zeskanowaniu kodu QR).

9320415
9320265

9320281
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uvex pheos cx2 sonic
Nr art. 9309275 9309064 9309286
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ochrona przeciwsłoneczna ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Oprawka biały, czarny biały, czarny biały, czarny

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwny PC CBR65 PC szary 23%

UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE 52,5 W1 BTKN CE

Waga 34 g 34 g 34 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Gogle ochronne
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• sportowe, kompaktowe oraz bardzo lekkie gogle ochronne
• bardzo miękka i elastyczna, ergonomiczna część przylegająca do 
 twarzy zapewniająca indywidualne dopasowanie i najwyższy komfort 
noszenia

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację 
 powietrza

• bardzo lekki pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bez-
pieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

9309275

9309286

9309064
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uvex academy
Przemysłowe środki ochrony oczu

Praktyczne szkolenia i kursy doszkalające poświęcone 
podstawom stosowania środków ochrony wzroku.
•    Przekazanie podstawowych informa-

cji na temat standardowych obsza-
rów zastosowania środków ochrony 
oczu, jak np. środki ochrony przed 
zagrożeniami mechanicznymi, sub-
stancjami chemicznymi, promienio-
waniem (np. ochrona spawacza) oraz 
specjalnych obszarów zastosowania

•    Prezentacja i ocena zagrożeń 
związanych z obróbką mechaniczną, 
promieniowaniem podczerwonym i 
ultrafioletowym (np. podczas spa-
wania lub w związku z obecnością 
substancji chemicznych) na podsta-
wie przykładów

•   Ocena ryzyka obrażeń oczu w miej-
scach pracy

•    Objaśnienie możliwości skutecznego 
przeciwdziałania ryzyku w miejscu 
pracy

•    Obszerna prezentacja wymagań 
dotyczących przemysłowych środ-
ków ochrony oczu, norm, obszarów 
zastosowania, oceny ryzyka i spo-
sobów pielęgnacji środków ochrony 
oczu

•    Informacja o klasyfikacji środków 
ochrony na podstawie ich oznacze-
nia oraz o obszarach zastosowania 
różnych środków ochrony

Grupa docelowa
Pracownicy przedsiębiorstwa odpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo pracy 
zatrudnionych, np. specjaliści BHP i 
specjaliści ds. zaopatrzenia.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.de, telefonicznie 
pod numerem +49 911 9736-1710 lub pod adresem email academy@uvex.de

Dodatkowe informacje 
znajdziesz na stronie 
uvexacademy.com
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uvex super fit CR
Nr art. 9178500
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka biały, jasnoniebieski

W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny

UV400
2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 21 g
Opakowanie 10 szt.

uvex super f OTG CR
Nr art. 9169500
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka biały, jasnoniebieski

W 166 FT CE
Szybka PC bezbarwny

UV400
2C1,2 W1 FTKN CE

Waga 39 g
Opakowanie 8 szt.

uvex ultrasonic CR
Nr art. 9302500
Wymienna szybka 9302259
Wersja uvex supravision clean

odporność na sterylizację
w autoklawie (20 cykli)

Norma EN 166, EN 170
Oprawka przezroczysty, biały

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny, UV400

2C1,2 W1 BKN CE
Waga 95 g
Opakowanie 4 szt.

uvex CR
Okulary ochronne z możliwością sterylizacji w  
autoklawie, które przewyższą Twoje oczekiwania

uvex super fit CR
• sportowe, lekkie okulary ochronne z wąskimi, 
płaskimi zausznikami, kompatybilne z innymi 
środkami ochrony indywidualnej

• połączenie miękkiego pokrycia w obszarze 
czoła i ergonomicznych zauszników o 
miękkich końcach zapewnia wygodne, 
bezpieczne osadzenie bez ucisków

• miękkie, regulowane noski umożliwiają 
dopasowanie okularów do użytkownika i 
zapewniają przyjemne, bezuciskowe 
osadzenie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na 
zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed 
niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB 
do 400 nm

uvex super f OTG CR
• klasyczne okulary nakładkowe o płaskiej 
konstrukcji szybki zapewniającej szerokie pole 
widzenia, zaprojektowane dla maksymalnej 
akceptacji użytkownika

• miękkie końce zauszników zapewniają 
wygodne, bezpieczne dopasowanie bez 
ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają 
komfort noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na 
zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed 
niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB 
do 400 nm

uvex ultrasonic CR
• funkcjonale gogle ochronne z szybką panora-
miczną do szerokiego spektrum zastosowań

• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy 
dopasowuje się do każdego kształtu twarzy

• duża objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne 
noszenie bez ucisków również razem z innymi 
okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający 
zwiększoną cyrkulację powietrza

• pasek silikonowy o regulowanej długości zapew-
niający bezpieczne osadzenie i możliwość indy-
widualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex supravision – szybka trwale odporna na za-
parowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym 
promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

• trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
• bez zawartości metalu

Innowacyjna technologia powlekania 
– okulary ochronne odporne na 
zaparowanie, które można sterylizować 
w autoklawie
Profesjonalna ochrona w czasie pracy w laboratoriach, 
klinikach, pomieszczeniach czystych lub w produkcji 
artykułów spożywczych: opracowane przez uvex pierwsze 
autoklawowalne okulary ochronne z powłoką zapobiegają-
cą zaparowaniu spełniają szczególne wymagania.
Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle 
ochronne z szerokim, panoramicznym polem widzenia: uvex 
CR oferuje okulary ochronne do każdego zastosowania, 
specjalnie przystosowane do wielokrotnej sterylizacji w au-
toklawie (20 razy po 20 minut w temperaturze min. 121°C).

uvex CR – profesjonalna okulary ochronne spełniające 
normy higieniczne.

930250091695009178500
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uvex ultrasonic
Nr art. 9302245 9302285 9302275 9302601
Wymienna szybka 9302255 9302255 – –
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ograniczona wentylacja
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary, pomarańczowy czarny, szary antracytowy, limonkowy czarny, czerwony

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny, UV400 PC bezbarwny, UV400 PC bezbarwny, UV400 PC bezbarwny, UV400

2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE
Waga 83 g 83 g 83 g 95 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt. 4 szt.

uvex ultrasonic
Nr art. 9302600 9302500 9302286
Wymienna szybka – 9302259 9302256
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence

ograniczona wentylacja odporność na sterylizację w autoklawie (20 cykli) ochrona przeciwsłoneczna
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka niebieski, szary przezroczysty, biały czarny, szary

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny, UV400 PC bezbarwny, UV400 PC szary, UV400

2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 52,5 W1 BKN CE
Waga 95 g 95 g 83 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt.

Gogle ochronne
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• funkcjonale gogle ochronne z szybką panoramiczną do szerokiego 
spektrum zastosowań

• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do 
każdego kształtu twarzy

• przestronna objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne noszenie bez 
ucisków również razem z innymi okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację po-
wietrza

• pasek tekstylny lub silikonowy o regulowanej długości zapewniający 
bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
• bez zawartości metalu 

9302286

9302285 93022759302245

93026009302601 9302500
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uvex ultravision
Nr art. 9301714 9301906 9301716 9301424
Wymienna szybka 9300517 9300956 9300517 9300517
Wersja wewnętrzna strona odporna wewnętrzna strona odporna na zaparowanie wewnętrzna strona odporna na zaparowanie wewnętrzna strona odporna na zaparowanie

na zaparowanie szeroki nosek, bardzo dobrze leży z piankową nakładką z neoprenowym paskiem
w połączeniu z półmaskami przeciwpyłowymi

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwny CA bezbarwny CA bezbarwny CA bezbarwny

UV380 UV380 UV380 UV380
2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE

Waga 116 g 130 g 118 g 108 g
Opakowanie Szt. Szt. Szt. Szt.

Gogle ochronne
uvex ultravision

uvex ultravision
• klasyczne gogle ochronne do szerokiego spektrum zastosowań
• elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego 
kształtu twarzy

• przestronna objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają 
przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację po-
wietrza

• regulowany na długość pasek tekstylny lub neoprenowy zapewniający 
bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania 

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• dostępne również z szybką z octanu celulozy z ochroną antifog od 
 wewnątrz i ochroną UV380

• trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
• bez zawartości metalu

Uwaga: 
Szybki z octanu celulozy nie pasują 
do modeli z poliwęglanu i odwrotnie.

9301714

9301716

9301906

9301424
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uvex ultravision
Nr art. 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Wymienna szybka – – 9301255 9301255 9301255
Wymienne folie – – – – 9300316
Wersja uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z piankową nakładką z piankową nakładką z odrywanymi foliami, 2 szt.
Oil & Gas wymienne folie: 9300316

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty szary przezroczysty

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE

Waga 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Opakowanie Szt. Szt. Szt. Szt. Szt.

Nr art. 9301815 9301613 9301633 9301064
Wymienna szybka 9301255 9301255 9301255 –
Wymienne folie – – – –
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

zamknięta wentylacja górna zamknięta wentylacja (gazoszczelna) zamknięta wentylacja (gazoszczelna) ochrona przeciwsłoneczna
materiał oprawki odporny na działanie
wysokiej temperatury

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Oprawka szary przezroczysty żółty czerwony szary przezroczysty

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 BT CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny PC bezbarwny PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400
2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 2C1,2 W1 BTKN CE 51,4 W1 BTKN CE

Waga 131 g 133 g 133 g 131 g
Opakowanie Szt. Szt. Szt. Szt.

Gogle ochronne
uvex ultravision

9301815

9301064

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605 9301116

9301626
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Gogle ochronne z osłoną twarzy Osłona twarzy Osłona twarzy
Nr art. 9301555 9301317 9301318
Wersja gogle ochronne z uvex do wszystkich modeli 9301 z do wszystkich modeli 9301 z

supravision excellence (9301105) szybką PC szybką PC 
z osłoną twarzy (9301318) bez gogli ochronnych bez gogli ochronnych 

bez powłoki bez powłoki
Norma EN 166, EN 170 – –
Oprawka szary przezroczysty przezroczysty przezroczysty

W 166 34 BT CE CE CE
Szybka PC bezbarwny – –

UV400 – –
2C1,2 W1 BTKN CE – –

Waga 212 g 64 g 81 g
Opakowanie 4 szt. Szt. Szt.

uvex ultrasonic z uchwytem na hełm uvex ultrasonic z uchwytem na hełm Adapter
Nr art. 9302510 9301544 9924010
Wersja uvex supravision extreme wewnętrzna strona odporna adapter do montażu

ograniczona wentylacja na zaparowanie bez nauszników nahełmowych
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka niebieski, szary szary przezroczysty

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Szybka PC bezbarwny CA bezbarwny

UV400 UV380
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 FN CE

Waga 121 g 132 g –
Opakowanie 4 szt. 4 szt. 4 szt.

– – po 1 parze

Gogle ochronne
uvex ultravision faceguard · Gogle ochronne uvex zakładane na hełm

uvex ultravision faceguard
• połączenie gogli ochronnych z maską
• ochrona oczu i twarzy
• 9301555 lub 9301318: mechanizm składania 
umożliwia podnoszenie podczas używania, np. 
w celu rozmawiania, picia itp.

uvex ultrasonic i uvex ultravision do montażu na hełmie
• gogle ochronne do noszenia razem z hełmem 
i ochronnikami słuchu uvex K1H lub uvex K2H 
(nauszniki przeciwhałasowe niedołączone do 
zestawu)

• do zamontowania uvex ultravision lub uvex 
ultravision bez ochronników słuchu wymagane 
są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

Gogle ochronne: 9301105

9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510
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uvex carbonvision
Nr art. 9307375 9307365
Wersja uvex supravision extreme uvex supravision extreme

z neoprenowym paskiem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny, szary czarny, szary

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny PC bezbarwny

UV400 UV400
2C1,2 W1 BKN CE 2C1,2 W1 BKN CE 

Waga 46 g 51 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt.

uvex 9405
Nr art. 9405714
Wymienna szybka 9400517
Wersja Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty

W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwny, UV380

2C1,2 W1 FN CE
Waga 84 g
Opakowanie 4 szt.

uvex 9305
Nr art. 9305514 9305714
Wersja wewnętrzna strona odporna na wewnętrzna strona odporna na

zaparowanie, z gumowym paskiem zaparowanie, z tekstylnym paskiem
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka szary przezroczysty szary przezroczysty 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Szybka CA bezbarwny, UV380 CA bezbarwny, UV380 

2C1,2 W1 FN CE 2C1,2 W1 FN CE
Waga 95 g 91 g
Opakowanie 4 szt. 4 szt.

Gogle ochronne
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

uvex carbonvision 
• klasyczne, lekkie gogle ochronne
• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do 
każdego kształtu twarzy

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację po-
wietrza 

• pasek tekstylny lub neoprenowy o regulowanej długości zapewniający 
bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

uvex 9405
• klasyczne gogle ochronne
• elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego 
kształtu twarzy

• objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na 
okularach korekcyjnych

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
• pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bezpieczne osadze-
nie i możliwość indywidualnego dopasowania

• szybka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i 
z ochroną UV380

• bez zawartości metalu

uvex 9305
• klasyczne gogle ochronne
• elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego 
kształtu twarzy

• objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na 
okularach korekcyjnych

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
• pasek tekstylny lub gumowy o regulowanej długości zapewniający bez-
pieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania

• szybka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i 
z ochroną UV380

• bez zawartości metalu

9307375 9307365

9405714

9305514

9305714
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uvex-laservision.com

Ochrona podczas prac spawalniczych

Zupełnie nowa generacja spawalniczych okularów ochron-
nych – z szybką w szarym odcieniu i różnymi poziomami 
ochrony. Innowacyjna technologia niezawodnie chroni 
przed promieniowaniem UV i podczerwonym oraz umoż-
liwia perfekcyjne rozpoznawanie kolorów dzięki filtrom 
przeciwsłonecznym uvex. 

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowa-
niu wewnętrznej strony szybki. Natomiast odporna na zary-
sowania powłoka na zewnętrznej stronie szybki minimalizuje 
uszkodzenia powodowane przez iskry spawalnicze. 

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowa-
niem i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkow-
nicy chętnie używają ich podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elektrycznym!

Filtr IR/UV dla większego 
bezpieczeństwa

Filtr 
przeciwsłoneczny/

antyrefleksyjny

Oznaczenie K i N szybek z 
powłoką uvex infradur plus

Większa akceptacja 
dla szarych szybek

Perfekcyjne rozpo-
znawanie kolorów

Wszystkie artykuły z szybkami z two-
rzywa sztucznego przeznaczone do 
prac spawalniczych chronią zarówno 
przed promieniowaniem UV i IR, jak i 
olśnieniem.
Uwaga – produkty te nie zapewnia-
ją ochrony przed promieniowaniem 
laserowym!
Nasi specjaliści udzielają informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i facho-
wych porad w kwestii wyboru okula-
rów przeciwlaserowych. 

   
Kontakt pod numerem telefonu  
+48 77 482 62 58.

Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Poziom ochrony Zastosowanie

1,7 Dla pomocników spawacza, zatrzymuje promieniowanie UV i jasne światło rozproszone

2 Lekkie cięcie palnikiem gazowym

3 Odrdzewianie płomieniem, cięcie palnikiem gazowym, lekkie spawanie metali

4
Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu do 70 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu do 900 l/ h, 
spawanie staliwa i żeliwa szarego, lekkie spawanie metali

5 Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 70–200 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h

6 Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 200–800 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h
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uvex futura
Nr art. 9180145
Wersja uvex infradur

poziom ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony

W 166 F CE
Szybka PC szary 

UV400 + IR
5 W1 FTK CE

Waga 49 g
Opakowanie 10 szt.

uvex i5
Nr art. 9183041 9183043 9183045
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

poziom ochrony spawalniczej 1,7 poziom ochrony spawalniczej 3 poziom ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szary PC szary PC szary

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

Waga 29 g 29 g 29 g
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex i5 · uvex futura

uvex i-5
• spawalnicze okulary ochronne klasy premium z wieloma możliwościami 
dopasowania

• xtended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal obejmuje czoło i 
zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami 

• xtended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
• ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długo-
ści umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre 
trzymanie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopaso-
wanie bez ucisków 

• miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają 
bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpo-
znawaniem kolorów wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, 
brudem i pyłem

• bez zawartości metalu

uvex futura 
• wytrzymałe dwuszybkowe okulary spawalnicze o idealnym, ściśle przy-
legającym dopasowaniu

• zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają 
indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie dla 
wszystkich kształtów głowy i twarzy

• miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowa-
nie bez ucisków 

• anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez 
cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka 
 odporna na zarysowania z obu stron 

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpo-
znawaniem kolorów wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

9180145

9183041

9183043

9183045
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uvex megasonic
Nr art. 9320045
Wersja uvex infradur plus

poziom ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169
Oprawka czarny

W 166 34 BT CE
Szybka PC szary

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Waga 96 g
Opakowanie 4 szt.

uvex ultrasonic
Nr art. 9302045
Wymienna szybka flip-up 9302085
Wersja uvex supravision excellence

z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Norma EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka czarny, zielony

W 166 34 B CE
Szybka PC bezbarwny, UV400

2C1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa szybka PC szary, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE
poziom ochrony spawalniczej 5

Waga 123 g
Opakowanie 4 szt.

uvex super f OTG
Nr art. 9169541 9169543 9169545
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

poziom ochrony spawalniczej 1,7 poziom ochrony spawalniczej 3 poziom ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szary PC szary PC szary 

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

Waga 39 g 39 g 39 g
Opakowanie 8 szt. 8 szt. 8 szt.

uvex super f OTG 
• klasyczne, spawalnicze okulary nakładkowe o 
płaskiej konstrukcji szybki zapewniającej 
szerokie pole widzenia, zaprojektowane dla 
maksymalnej akceptacji użytkownika 

• miękkie końce zauszników zapewniają wygod-
ne, bezpieczne osadzenie bez ucisków

• anatomicznie ukształtowane noski zapewnia-
jące komfort noszenia przez cały dzień

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką 
uvex infradur – szybka trwale odporna na za-
parowanie i na zarysowania

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 
169 z perfekcyjnym rozpoznawaniem kolorów 
wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecz-
nym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex ultrasonic
• funkcjonalne spawalnicze gogle ochronne z szybką panoramiczną i flip
up do szerokiego spektrum zastosowań

• miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do 
każdego kształtu twarzy

• duża objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne noszenie bez ucisków 
również razem z innymi okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację 
powietrza

• pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bezpieczne 
osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpo-
znawaniem kolorów wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
• bez zawartości metalu

uvex megasonic 
• funkcjonalne spawalnicze gogle ochronne z designem gogli narciarskich 
i panoramicznym polem widzenia

• jedyny w swoim rodzaju design szybki bezramkowej z maksymalnie 
zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie 
zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo

• miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersal-
ne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne trzymanie 
bez ucisków

• duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają 
przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami

• system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację 
powietrza

• pasek tekstylny o regulowanej długości i szerokości 30 mm zapewniają-
cy optymalne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania

• wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka 
trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania

• ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpo-
znawaniem kolorów wg EN 172

• UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA 
i UVB do 400 nm

• bez zawartości metalu

Ochrona podczas prac spawalniczych
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

9169541 9169543 9169545

9320045

9302045
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Stojak ekspozycyjny uvex
Nr art. 9957503
Opakowanie Szt.

 

Ściereczka z mikrofibry uvex
Nr art. 9972130
Opakowanie Woreczek
Zawartość 5 szt.

 

uvex super f OTG
Nr art. 9169541 9169543 9169545
Wersja uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

poziom ochrony spawalniczej 1,7 poziom ochrony spawalniczej 3 poziom ochrony spawalniczej 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Oprawka czarny, zielony czarny, zielony czarny, zielony

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Szybka PC szary PC szary PC szary 

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

Waga 39 g 39 g 39 g
Opakowanie 8 szt. 8 szt. 8 szt.

Stacja do czyszczenia okularów uvex
Nr art. 9970005
Opakowanie Szt.

Pompka z tworzywa sztucznego
Nr art. 9973101
Opakowanie Szt.

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972103
Treść 500 ml
Opakowanie Szt.

Papier do czyszczenia
Nr art. 9971000
Opakowanie Szt.

Magnetyczny uchwyt ścienny
Nr art. 9963004
Opakowanie Szt.

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972101
Zawartość 500 ml
Opakowanie Szt.

Płyn do czyszczenia uvex
Nr art. 9972100
Zawartość 500 ml
Opakowanie Szt.

Pompka z tworzywa sztucznego
Nr art. 9973100
Opakowanie Szt.

Nawilżane chusteczki czyszczące uvex
Nr art. 9963000
Opakowanie Szt.

Akcesoria
Akcesoria do czyszczenia uvex

Stacja do czyszczenia okularów uvex
• w zestawie 
 2 x 9971000 
 1 x 9972103 
 1 x 9973101 

Pompka z tworzywa sztucznego 
•  do płynu do czyszczenia uvex 
9972103 

Płyn do czyszczenia uvex
• płyn do czyszczenia uvex 500 ml 
odpowiedni do wszystkich szy-
bek okularów uvex

 
Papier do czyszczenia
• opakowanie uzupełniające papie-
ru do czyszczenia bez silikonu

• około 760 arkuszy
• właściwości antystatyczne
• odpowiedni do wszystkich szy-
bek okularów uvex 

Magnetyczny uchwyt ścienny
• do łatwego mocowania stacji do 
czyszczenia uvex (9970005)

Nawilżane chustecz-
ki czyszczące uvex
• 100 sztuk w kartonowym opako-
waniu

• pakowane pojedynczo
• bez zawartości silikonu
• nie posiadają właściwości 
 antystatycznych

• odpowiednie do wszystkich 
 szybek okularów uvex

Płyn do czyszczenia 
uvex
• płyn do czyszczenia uvex 500 ml 
odpowiedni do wszystkich szy-
bek okularów uvex

• uwaga: nie nadaje się do stacji do 
czyszczenia okularów uvex 
(9970005 i 9970002) 
 
 
 
 

• Uwaga: 
akcesoria zamienne do 9970002

akcesoria zamienne tylko do stacji do czyszcze-
nia uvex 9970002

Ściereczka z mikrofibry uvex
• odpowiednia do czyszczenia wszystkich szybek okularów uvex

Stojak ekspozycyjny uvex
• z wbudowanym lustrem
• na cztery pary okularów z zausznikami i jedne gogle ochronne

9957503

9970005

9972130

99630009972101
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Etui na okulary uvex
Nr art. 9954600 9954500 9954501
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Etui na okulary uvex Etui uvex z mikrofibry
Nr art. 6118002 9954355 9954360
Opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

uvex SECU Box
Nr art. 9957502
Opakowanie Szt.

Torba uvex
Nr art. 9954326
Opakowanie Szt.

Akcesoria
Przechowywanie

Etui na okulary uvex
• bardzo wytrzymałe, twarde etui chroniące 
okulary przed czynnikami zewnętrznymi

• miękko wyściełane wnętrze
• ze szlufką na pasek
• praktyczny karabińczyk
• zaprojektowane z myślą o okularach z zausz-
nikami o mocnym wygięciu (np. uvex ivo)

Etui na okulary uvex
• solidne etui
• dodatkowe miejsce na wymienną szybkę
• wzmocnione zapięcie na zamek błyskawiczny
• ze szlufką na pasek
• odpowiednie do wszystkich okularów ochron-
nych uvex

Etui na okulary uvex
• duże i wytrzymałe etui na okulary
• dodatkowe miejsce na wymienną szybkę
• ze szlufką na pasek
• odpowiednie do wszystkich okularów zauszni-
kowych i gogli ochronnych uvex

Etui na okulary uvex
• elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
• indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
• możliwość poszerzenia za pomocą bocznego 
zamka błyskawicznego

• ze szlufką na pasek
• odpowiednie do wszystkich okularów ochron-
nych uvex

uvex SECU Box
• futerał do montażu naściennego
• do okularów i gogli ochronnych:  
2 pary gogli lub 
3 pary okularów z zausznikami lub 
1 para gogli i 2 pary okularów z zausznikami

Etui uvex z mikrofibry
• eleganckie etui z mikrofibry
• odpowiednie do wszystkich okularów ochron-
nych uvex

Etui uvex z mikrofibry
• eleganckie etui z mikrofibry
• odpowiednie do wszystkich gogli ochronnych i 
okularów nakładanych na okulary uvex

Torba uvex
• elastycznie regulowane kieszenie (na rzep)
• pasek na ramię o regulowanej długości
• liczba miejsc na okulary z zausznikami: 12 szt. (3x4)
• nadaje się również do gogli ochronnych

9954600 9954500 9954501

6118002

9954355
9954360

9954326
9957502



73

Pasek uvex pheos
Nr art. 9958020
Opakowanie 10 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959004
Opakowanie 10 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959003
Opakowanie 10 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9958017
Opakowanie 10 szt.

Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959002
Opakowanie 10 szt.

Pasek uvex xfit
Nr art. 9958023
Opakowanie 10 szt.

Akcesoria
Sznurki do okularów uvex · Paski uvex

Sznurek do okularów uvex
• indywidualna regulacja szerokości
• informacje na temat kompatybil-
ności z modelami uvex znajdują 
się w przeglądzie na str. 74.

Sznurek do okularów uvex
• odpowiednie do wszystkich oku-
larów ochronnych uvex

Sznurek do okularów uvex
• indywidualna regulacja szerokości
• bez zawartości metalu
• informacje na temat kompatybil-
ności z modelami uvex znajdują 
się w przeglądzie na str. 74.

Sznurek do okularów uvex
• indywidualna regulacja szerokości
• informacje na temat kompatybil-
ności z modelami uvex znajdują 
się w przeglądzie na str. 74.

Pasek uvex pheos
• pasek do modeli uvex pheos i 
uvex pheos s 

• indywidualna regulacja szerokości
• bez zawartości metalu
• patrz strona 44, 45

Pasek uvex x-fit
• pasek do modeli uvex xfit i uvex 
xfit pro 

• indywidualna regulacja szerokości
• bez zawartości metalu
• patrz strona 38, 39

9958023

9959003

9958020

9959002

9959004

9958017
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Tabela kompatybilności sznurków i etui

kompatybilne niekompatybilne

Model Nazwa

Sznurki/ paski Etui
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9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex ilite ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex iguard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex iguard+ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9145 uvex purefit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

9160 uvex ivo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9183 uvex i5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

9190 uvex i3/ i3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

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

9194 uvex iworks ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

9199 uvex xfit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex xfit pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

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

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

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

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

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

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

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Zalecenia dotyczące stosowania
Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne Zagrożenie chemiczne Zagrożenie związane z promieniowaniem

Obszar pracy Model okularów Materiał 
szybek Zabarwienie szybek Powłoka

Precyzyjne prace mechaniczne Okulary zausznikowe PC  bezbarwny uvex supravision AR (antyrefleksyjne) 
uvex supravision excellence

Lekkie prace montażowe Okulary z zausznikami PC bezbarwny uvex supravision excellence

Szlifowanie 
Obsługa szlifierki kątowej

Okulary z zausznikami 
Gogle ochronne

PC  bezbarwny uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Obsługa tokarki i frezarki Okulary z zausznikami PC bezbarwny uvex supravision excellence

Prace w środowisku zapylonym Gogle ochronne PC bezbarwny uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Czyszczenie odlewów Gogle ochronne PC bezbarwny uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Rolnictwo i leśnictwo 
 

Okulary z zausznikami 
 

PC 
 

bezbarwny 
bursztynowy 
szary 23%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Laboratoria Okulary z zausznikami 
Gogle ochronne

PC  
CA bezbarwny uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Praca przy kwasach i nośnikach 
galwanicznych

Gogle ochronne PC 
CA bezbarwny uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Zgrzewanie punktowe 
Lutowanie 
Spawanie gazowe 
Cięcie palnikiem gazowym 
Asystowanie spawaczowi 
Odlewanie metali 
Prace przy piecu tyglowym

Okulary z zausznikami 
Gogle ochronne 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Ochrona podczas prac 
spawalniczych 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Prace na wolnym powietrzu 
(oślepienie przez słońce/ kierowca 
samochodu)

Okulary z zausznikami 
 

PC 
 

szary 
brązowy 
srebrny lustrzany

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Platformy wiertnicze/ transport 
morski

Okulary z zausznikami PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Silne oświetlenie, oślepienie Okulary z zausznikami PC CBR65  
srebrny lustrzany 53%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Zmienne warunki oświetleniowe Okulary z zausznikami PC bezbarwny uvex supravision AR (antyrefleksyjne)

Warunki sterylne 
 

Okulary z zausznikami 
Okulary nakładane na 
okulary

PC 
 

bezbarwny 
 

uvex supravision CR 
 

Oil & Gas 
 

Okulary z zausznikami 
Okulary nakładane na 
okulary 
Gogle ochronne

PC 
 

bezbarwny 
 

uvex supravision plus 
 

Osoby odwiedzające zakłady 
 

Okulary z zausznikami 
Okulary nakładane na 
okulary

PC 
 

bezbarwny 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
bez powłoki
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Okulary ochronne
Zestawienie

M
od

el

N
az

w
a

Pr
od

uk
t

O
pa

ko
w

an
ie

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 s
ap

ph
ire

su
pr

av
is

io
n 

pl
us

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 e
xc

el
le

nc
e

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 e
xt

re
m

e

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 E
TC

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 c
le

an

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 A
R

Sr
eb

rn
y 

lu
st

rz
an

y,
 o

d 
w

ew
ną

tr
z

O
dp

or
no

ść
 n

a 
za

pa
ro

w
an

ie

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 v
ar

io
m

at
ic

uv
ex

 in
fr

ad
ur

uv
ex

 in
fr

ad
ur

 p
lu

s

CA
 o

dp
or

no
ść

 n
a 

za
pa

ro
w

an
ie

 
po

 s
tr

on
ie

 w
ew

nę
tr

zn
ej

O
dp

or
no

ść
 n

a 
za

ry
so

w
an

ia
  

po
 o

bu
 s

tr
on

ac
h

O
dp

or
no

ść
 n

a 
za

ry
so

w
an

ia
 

i z
ap

ar
ow

an
ie

Be
z 

po
w

ło
ki

St
ro

na

9134 uvex meteor Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ 54

9137 uvex ceramic Okulary z oprawką metalową 5 szt. ■ 55

9143 uvex ilite Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ 31

9143 uvex iguard Okulary z zausznikami z tworzywa 
sztucznego 8 szt. ■ 31

9143 uvex iguard+ Gogle ochronne 8 szt. ■ 31

9145 uvex purefit Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 75 szt. ■ ■ 33

9155 uvex mercury Okulary z oprawką metalową 5 szt. ■ 55

9159 uvex winner Okulary z oprawką metalową 5 szt. ■ ■ 55

9160 uvex ivo Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ 52

9161 uvex 9161 Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 5 szt. ■ ■ ■ 56

9164 uvex astrospec 2.0/ astrospec 2.0 CB Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ 49

9169 uvex super OTG Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 8 szt. ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 8 szt. ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego Szt. ■ 57

9169 uvex super f OTG Okulary z zausznikami z tworzywa 
sztucznego UV525 8 szt. ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 8 szt. ■ 62

9169 uvex super f OTG Okulary spawalnicze z zausznikami 8 szt. ■ 70

9172 uvex super g Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ 50

9172 uvex super g Wymienne szybki 10 szt. ■ 50

9175 uvex skyguard NT Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 53

9178 uvex super fit Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ 51

9178 uvex super fit CR Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ 62

9178 uvex super fit Wymienne szybki 10 szt. ■ 51

9180 uvex futura Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 54

9180 uvex futura Okulary spawalnicze z zausznikami 10 szt. ■ 69

9181 uvex suXXeed Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ 35

9181 uvex suXXeed Dodatkowa oprawka 20 szt. 35

9183 uvex i5 Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ 37

9183 uvex i5 Dodatkowa oprawka 20 szt. 37

9183 uvex i5 Okulary spawalnicze 10 szt. ■ 69

9188 uvex cybric Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 54

9190 uvex i3/uvex i3s/uvex i3guard/uvex i3s guard Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ ■ 46/47

9190 uvex i3 Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego Szt. ■ ■ 46

9190 uvex i3/uvex i3s Dodatkowa oprawka 20 szt. 47

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Wariant uvex pheos z paskiem 10 szt. ■ 44/45

9192 uvex pheos/uvex pheos s Dodatkowa oprawka 20 szt. 45

9193 uvex sportstyle Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ ■ ■ 41

9193 uvex sportstyle Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego Szt. ■ 41

9194 uvex iworks Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 48

9198 uvex pheos cx2 Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ ■ ■ 42

9199 uvex xfit/uvex xfit guard Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 39

9199 uvex xfit pro/uvex xfit pro guard Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ ■ 38

9199 uvex xfit pro (bez suwaka) Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego 10 szt. ■ 38

9199 uvex xfit/uvex xfit pro Dodatkowa oprawka 20 szt. 39

9231 uvex polavision Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego Szt. ■ 53
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9301 uvex ultravision Gogle ochronne Szt. ■ ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Wymienne szybki Szt. ■ ■ 64/65

9300 uvex ultravision Wymienne folie 10 szt. 65

9301 uvex ultravision faceguard Gogle ochronne Szt. ■ 66

9301 uvex ultravision Gogle ochronne z uchwytem na hełm Szt. ■ 66

9301 uvex ultravision Osłona twarzy Szt. ■ 66

9302 uvex ultrasonic Gogle ochronne 4 szt. ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic Wymienne szybki 4 szt. ■ 63

9302 uvex ultrasonic Gogle ochronne z uchwytem na hełm 4 szt. ■ 66

9302 uvex ultrasonic CR Gogle ochronne 4 szt. ■ 62

9302 uvex ultrasonic flipup Spawalnicze gogle ochronne 4 szt. ■ ■ 70

9302 uvex ultrasonic flipup Wymienne szybki 4 szt. ■ ■ 70

9305 uvex 9305 Gogle ochronne 4 szt. ■ 67

9307 uvex carbonvision Gogle ochronne 10 szt. ■ 67

9309 uvex pheos cx2 sonic Gogle ochronne 10 szt. ■ 60

9320 uvex megasonic Gogle ochronne 4 szt. ■ ■ 59

9320 uvex megasonic Wymienne szybki 4 szt. ■ 59

9320 uvex megasonic Pasek 4 szt. 59

9320 uvex megasonic Spawalnicze gogle ochronne 4 szt. ■ 70

9405 uvex 9405 Gogle ochronne 4 szt. ■ 67

9405 uvex 9405 Wymienne szybki 4 szt. ■ 67

6118 Etui na okulary 10 szt. 72

9972 Ściereczka z mikrofibry 10 szt. 71

9954 Etui na okulary 10 szt. 72

9954 Torba Szt. 72

9954 Etui z mikrofibry 10 szt. 72

9957 Stojak ekspozycyjny Szt. 71

9957 SECU Box Szt. 72

9958 uvex xfit/xfit pro Comfort Slider Woreczek 
(z 5 parami) 39

9958 Sznurek do okularów 10 szt. 73

9958 uvex pheos/uvex pheos s Pasek 10 szt. 73

9958 uvex xfit/xfit pro Pasek 10 szt. 73

9959 Sznurek do okularów 10 szt. 73

9963 Nawilżane chusteczki czyszczące Szt. 71

9970 Stacja do czyszczenia okularów Szt. 71

9971 Opakowanie uzupełniające papieru do 
czyszczenia Szt. 71

9972 Płyn do czyszczenia Szt. 71

9973 Pompka z tworzywa sztucznego Szt. 71

9999 uvex xfit/xfit pro uvex LED mini light z adapterem 
(do montażu po lewej i prawej stronie) Szt. 39
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laservision
Produkty laservision - spółki będącej integralną 
częścią firmy uvex - chronią przed promienio-
waniem laserowym jeden z najwrażliwszych 
narządów - ludzkie oko.  
Od przeszło 35 lat czynimy to z zaangażowaniem, 
nastawieniem na klienta i innowacyjnością – na 
całym świecie i zgodnie z normami.  Czy to w 
przemyśle, badaniach i rozwoju czy w medycynie, 
czy to jako okulary, okno, zasłona/roleta czy pa-
rawan – produkty ochrony laserowej laservision 
oznaczają jakość, bezpieczeństwo i ochronę – 
zgodnie z DNA i hasłem grupy uvex safety –   
„protecting people”!

Portfolio produktów

• Okulary ochronne z tworzywa sztucznego, szkła lub z 
powłoką odbijającą

• Ochrona pacjentów, okulary z lupą, okulary IPL

• Szyby ochronne ze szkła i tworzywa sztucznego

• Aktywne osłony chroniące przed laserem

• Wielkopowierzchniowa ochrona laserowa, taka jak: 
kurtyny, rolety, parawany, rollupy

• Ochrona laserowa stołów optycznych

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +48 77 482 62 58 
email: uvex@uvexintegra.pl



Środki ochrony słuchu
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Środki ochrony słuchu
Gdy mowa o bezpieczeństwie, zamieniamy się w słuch

Ubytek słuchu spowodowany hałasem od lat utrzymuje się 
na czele chorób zawodowych. 
Utrata słuchu zachodzi stopniowo i bezboleśnie. Z tego, że 
nasz słuch może być zagrożony i jak ważna jest jego ochro-
na, często zdajemy sobie sprawę zbyt późno. 

Tylko te osoby, które doznały utraty słuchu, wiedzą, jak 
ważny jest to zmysł i mają świadomość tego, że należy o 
niego dbać. 

Skutki hałasu szkodliwe dla zdrowia

Poniżej przedstawiony jest maksymalny czas w ciągu dnia, 
w którym osoba nienosząca środków ochrony słuchu może 
być narażona na szkodliwy dla zdrowia hałas.

Czym właściwie jest hałas?

Hałas to nie tylko głośny dźwięk uszkadzający słuch, ale 
także odgłosy, które odczuwane są jako przeszkadzające i 
uciążliwe.

Dźwiękiem rozpraszającym może być tykanie zegara lub 
kapanie wody z kranu. 

Jakie są konsekwencje narażenia 
na hałas?

Nasz słuch dzień i noc pozostaje w stałej gotowości. Zmysł 
ten nie ma przerw i nie da się go „wyłączyć”. Codziennie je-
steśmy narażeni na hałas, czy to w miejscu pracy, w czasie 
wolnym, na ulicy, czy na koncercie — zawsze obciąża on 
nasz słuch.

Codzienne obciążenie słuchu może powodować jego 
nieodwracalną utratę. Dotyczy to jednak nie tylko narządu 
słuchu – hałas negatywnie oddziałuje na całe ciało. Nieświa-
domie odbieramy hałas całym ciałem, co może prowadzić 
do zaburzeń koncentracji, dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego, podwyższonego ciśnienia krwi, a nawet 
ryzyka zawału serca.

85 dB 8 h

88 dB 4 h

91 dB 2 h

94 dB 1 h

97 dB 30 min

100 dB 15 min

103 dB 7,5 min

106 dB 4 min

109 dB 2 min

112 dB 1 min

115 dB 30 s
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Środki ochrony słuchu
Normy

Rozpoznawanie sygnałów
Z oceny przeprowadzonej przez stowarzyszenie zawodowe wynika, że środki 
ochrony słuchu można zakwalifikować do poszczególnych kategorii na podsta-
wie tego, jak sprawdzają się w określonych obszarach zastosowania.

Klasyfikacja wygląda następująco: 

S Słyszalność sygnałów podczas budowy nawierzchni kolejowych
V Słyszalność sygnałów podczas prowadzenia pojazdów po drogach publicznych
W  Ogólna słyszalność sygnałów alarmowych, odgłosów informacyjnych i mowy 
X  Maksymalnie tłumiąca ochrona słuchu
E  Słyszalność sygnałów przez maszynistę pojazdu trakcyjnego w ruchu kolejo-

wym 
 E1:   bardzo wysoka przydatność (zwłaszcza dla osób z ubytkiem słuchu)
 E2: wysoka przydatność
 E3: ograniczona przydatność

Wartości tłumienia – skróty, objaśnienia

Testy i badania
Wszystkie środki ochrony słuchu uvex posiadają znak CE i podlegają testom zgodnie z  
obowiązującymi przepisami prawa UE. 

Gwarancję jakości zapewnia zgodność z normami ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Obowiązujące normy DIN EN:

• EN 352: Część 1 – Nauszniki przeciwhałasowe 
• EN 352: Część 2 – Wkładki przeciwhałasowe 
• EN 352: Część 3 – Nauszniki przeciwhałasowe przymocowane do środków ochrony głowy i/lub twarzy 
• EN 352: Część 4 – Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem 
• EN 352: Część 6 – Nauszniki przeciwhałasowe z urządzeniem komunikacyjnym 
• EN 352: Część 8 – Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

SNR
Single Number Rating / 
uproszczony wskaźnik redukcji szumu

f/Hz Częstotliwość, której jednostką jest herc

(MA) Mean Attenuation Wartość średnia tłumienia

(SD) Standard Deviation Odchylenie standardowe

(APV) Assumed Protection Value Przewidywana wartość tłumienia

Wartość HML H : Tłumienie na wysokich częstotliwościach

M : Tłumienie na średnich częstotliwościach

L : Tłumienie na niskich częstotliwościach
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Środki ochrony słuchu
Rozmiar i dopasowanie

Kanał słuchowy u każdego człowieka jest inny, podobnie 
jak odcisk palca. Dlatego tak ważny jest dobór poprawnego 
rozmiaru i odpowiednie dopasowanie. uvex oferuje szeroki 
asortyment środków ochrony słuchu, aby móc spełnić
każde wymagania.

Zalecamy przetestowanie dwóch rozmiarów zatyczek. Na-
sze modele uvex com4-fit i uvex x-fit pasują do większości 
różnych kanałów słuchowych.

Noszenie poprawnie dobranej ochrony słuchu podczas narażenia na hałas może być postrzegane nawet jako przyjemność!

Błędny wybór rozmiaru może spowodować utratę pożąda-
nej wartości tłumienia i poczucie dyskomfortu w trakcie 
noszenia.

•  Zbyt duże zatyczki do uszu nie wchodzą dostatecznie 
głęboko w kanał słuchowy i nie są w stanie tłumić zgodnie 
ze swoimi parametrami. Ponadto ich noszenie powoduje 
dyskomfort.

•  Zbyt małe zatyczki do uszu nosi się wprawdzie komfortowo, 
ale ich skuteczność tłumienia może być niepełna wskutek 
nieszczelności.

•  Okrągłe zatyczki do uszu mogą nie zamykać całkowicie 
owalnego kanału słuchowego. W takim przypadku należy 
skorzystać ze środków ochrony słuchu z naszej serii uvex 
xactfit.

Każdy może przyzwyczaić się do ochrony słuchu,  
należy tylko dokonać odpowiedniego wyboru uwzględniając:
• Czas noszenia
• Rodzaj hałasu
• Dobór zatyczek do uszu odpowiednio do wielkości kanału słuchowego
• W miejscach pracy, w których występuje wysoka temperatura, nosze-
nie nauszników ochronnych jest niewskazane

• Dokładność dopasowania (u osób noszących okulary)

• Należy zwracać uwagę na wagę nauszników przeciwhałasowych
• Postępowanie i przechowywanie (brudne dłonie, noszenie rękawic – 
może stanowić przeszkodę)

• Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej  
(hełm, okulary, ochrona dróg oddechowych)

Zwróć uwagę na informację o rozmiarze

Przekrój poprzeczny 
kanału słuchowego 
ma owalny kształt
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uvex xtra-fit

uvex x-fit

uvex com4-fit

uvex hi-com

uvex xact-fit

60 dB 70 dB 80 dB 90 dB 100 dB 110 dB 120 dB

P

dB

dB

dB

102 dB

105 dB

106 dB

103 dB

109 dB

110 dB

112 dB

112 dB

112 dB

115 dB

116 dB

114 dB
109 dB

115 dB

107 dB

Środki ochrony słuchu
Różne sytuacje, różne uszy

Ochrona słuchu w każdej sytuacji 
Środki ochrony słuchu uvex są do-
stępne w wielu wersjach i można je 
stosować w różnych sytuacjach. Jeśli 
często przebywasz w miejscach, w 
których panuje duży hałas, potrzebu-
jesz skutecznej izolacji akustycznej. 

Jeśli przeszkadza Ci głośna praca 
maszyn lub dźwięki w biurze i chcesz 
odgrodzić się od hałasu, ale bez po-
czucia odizolowania. 

Odpowiednia izolacja akustyczna 
chroni przed szkodliwym lub drażnią-
cym hałasem, nie zaburzając przy tym 
rozpoznawania mowy ani odbierania 
sygnałów alarmowych.

•  Specjalne wycięcie zwiększające 
komfort podczas długotrwałego 
noszenia

•  Konstrukcja minimalizująca ucisk 
w kanale słuchowym

•  Budowa ułatwiająca wkładanie i 
wyjmowanie

Wyznaczona strefa tłumienia za-
pewniająca kontrolowaną redukcję 
hałasu, aby umożliwić komunikację 
i rozumienie mowy

Unikalna budowa, także we wnętrzu zatyczki
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Jeszcze nigdy korzystanie z zaty-
czek do uszu nie było tak proste

Łatwe, szybkie i prawidłowe 
wkładanie

Umiarkowana izolacja 
akustyczna nie przeszkadza 

w komunikacji i rozumieniu 
mowy

Wymienne końcówki stano-
wią ekonomiczne i ekologicz-

ne rozwiązanie

Nie wymagają rolowania, 
więc można je włożyć, także 

mając brudne dłonie lub 
rękawice

Aplikatory o ergonomicznej 
formie zapewniają łatwe 

wkładanie i optymalny 
komfort

Oznakowanie na aplikatorze 
pozwala uzyskać poprawną i 

powtarzalną pozycję w
kanale słuchowym

Ze względu na swoją geo-
metrię pasują do większości 

kanałów słuchowych

Seria uvex xact-fit 

uvex xact-fit detec 
strona 92 katalogu

uvex xact-fit 
strona 90 katalogu

uvex xact-fit multi 
strona 90 katalogu

uvex xact-band 
strona 94 katalogu

Środki ochrony słuchu
Seria uvex xactfit
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Optymalne dopasowanie
Piankowe zatyczki o owalnej for-
mie optymalnie dopasowują się do 
kanału słuchowego, zapewniając 
większy komfort noszenia

Ergonomiczne wgłębienie na kciuk
Ergonomiczne wgłębienie na kciuk 
ułatwia poprawne wkładanie i wyj-
mowanie zatyczek

Sznurek o regulowanej długości

Ergonomiczna forma aplikatorów do lewego 
i prawego ucha zwiększa komfort noszenia i 
ułatwia wkładanie i wyjmowanie zatyczek.

Ponadto ze względu na przyciągający wzrok 
design są widoczne z daleka, co ułatwia moni-
torowanie użytkowania pod kątem przepisów 
dotyczących noszenia. 

uvex xact-fit – inteligentna ergonomia
Komfort noszenia w nowym wymiarze

Środki ochrony słuchu
Seria uvex xactfit

Przekrój poprzeczny kanału słuchowego ma 
owalny kształt
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21121012112095

2112100
2112095

2112106

uvex hicom
Nr art. 2112100 2112101
Wersja bez sznurka ze sznurkiem
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 200 par, pakowane parami w karton 100 par, pakowane parami w karton

uvex hicom
Nr art. 2112095 2112106
Wersja bez sznurka bez sznurka
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy beżowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton 200 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

uvex hi-com
• zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
• duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu 
wewnętrznym 

• dostępne w dwóch kolorach
• dodatkowe wymagania: W

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

Wstępnie wyznaczona strefa tłu-
mienia zapewniająca kontrolowane 
redukowanie hałasu, aby umożliwić 
komunikację i rozumienie mowyBrak ryzyka wystąpienia 

nadprotekcji

Opatentowane rozwiązanie

Konstrukcja minimalizująca  
ucisk w kanale słuchowym

Budowa ułatwiająca wkładanie i 
wyjmowanie

Specjalne wycięcia 
zwiększające komfort przy 
długotrwałym noszeniu

Redukcja poziomu hałasu w uchu 
wewnętrznym

uvex hi-com  
Unikalna budowa – również wewnątrz

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 88Dozownik kartonowy
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2112001
2112094
2112133

2112010

2112004
2112096
2112131

2112012

2112060
2112093

33

uvex com4fit
Nr art. 2112004 2112096 2112131 2112012
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka ze sznurkiem
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522
Kolor jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy
Opakowanie karton karton karton karton
Zawartość 200 par, pakowane parami 100 par, pakowane parami 15 par, 100 par, pakowane parami 

w karton w karton luzem w kartonie w karton

uvex xfit
Nr art. 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka bez sznurka ze sznurkiem
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy limonkowy limonkowy limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton karton karton karton
Zawartość 200 par,   100 par, 50 par, 15 par, 100 par,  

pakowane parami pakowane parami luzem w kartonie luzem w kartonie pakowane parami
w karton w karton w karton

uvex xtrafit
Nr art. 2112060 2112093
Wersja bez sznurka bez sznurka
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Opakowanie woreczek karton
Zawartość 200 par, pakowane parami w woreczek 100 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

uvex com4-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu o kompaktowej, ergonomicznej budowie 
• optymalne do wąskich i mniejszych kanałów słuchowych
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• opatentowana technologia XGrip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie 
ułatwia wyjmowanie zatyczek

• zwiększony komfort noszenia również przy długotrwałym użytkowaniu
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex x-fit
• ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• opatentowana technologia XGrip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie 
ułatwia wyjmowanie zatyczek

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex xtra-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu do średnich i dużych kanałów słuchowych
• idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelno-
ści, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę

• bardzo miękkie i przyjemne w noszeniu
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

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

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

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

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 88
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2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

Dozownik uvex „one2click”
Nr art. 2112000 2111988
Wersja pusty pusty 

mocowanie na śruby mocowanie na magnes
Opakowanie karton karton

Dozownik uvex „one2click”
Nr art. 2111990 2111991 2111992
Wersja pełny, gotowy do użytku, pełny, gotowy do użytku, pełny, gotowy do użytku,

mocowanie na śruby mocowanie na śruby mocowanie na śruby 
600 par xfit 600 par com4fit 600 par hicom

Opakowanie karton karton karton

uvex xfit uvex com4fit uvex xactfit
Nr art. 2112022 2112023 2124003
Wersja bez sznurka bez sznurka wymienne końcówki
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522

dodatkowe wymagania: dodatkowe wymagania: dodatkowe wymagania: W
S, V, W, E1 S, V, W, E1

SNR 37 dB (patrz strona 89) 33 dB (patrz strona 87) 26 dB (patrz strona 90)
Kolor limonkowy jasnopomarańczowy limonkowy
Rozmiar M S M
Opakowanie karton karton karton
Zawartość 300 par, 300 par, 400 par, 

luzem w kartonie luzem w kartonie luzem w kartonie

uvex hicom uvex hicom uvex xtrafit
Nr art. 2112118 2112119 2112061
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka
Norma EN 3522 EN 3522 EN 3522

dodatkowe wymagania: W dodatkowe wymagania: W dodatkowe wymagania: 
S, V, W, E1

SNR 24 dB (patrz strona 86) 24 dB (patrz strona 86) 36 dB (patrz strona 87)
Kolor limonkowy beżowy pomarańczowy
Rozmiar M M L
Opakowanie karton karton woreczek
Zawartość 300 par, 300 par, 250 par, 

luzem w kartonie luzem w kartonie luzem w woreczku

Magnetyczny uchwyt do dozownika uvex
Nr art. 2111989
Wersja zestaw doposażeniowy do dozownika

do mocowania na magnes
Materiał stal polerowana
Opakowanie karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu · Dozownik zatyczek · Opakowania uzupełniające

Dozownik uvex „one2click”
• łatwy w obsłudze, solidny, naścienny dozownik środków ochrony 
słuchu z dwiema możliwościami mocowania

• dozowanie zatyczek do uszu po jednym kliknięciu
• zapewnia higieniczne i precyzyjne pobieranie
• magnetyczny uchwyt ścienny – nie wymaga wiercenia
• możliwość uzupełnienia również zanim zawartość się wyczerpie
• podstawka zapobiega wypadaniu zatyczek na podłogę
• pasuje do wszystkich jednorazowych zatyczek do uszu uvex
• pojemność: 600 par (500 par xtrafit)
• wariant z magnesem do dowolnego mocowania na wszystkich po-
wierzchniach magnetycznych (2111988)

• standardowe mocowanie na ścianie za pomocą śrub (2112000)
• magnetyczny uchwyt ścienny z możliwością indywidualnego dopaso-
wania (2111989)

Dozownik uvex „one 2 click” –  
opakowania uzupełniające 

 W celu przymocowania na magnes pełnego dozownika należy dodatko 
 wo zamówić mocowanie magnetyczne 2112989.
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2112087

uvex xfit
Nr art. 2112087
Wersja bez sznurka
Norma EN 3522
Kolor limonkowy
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami  

w karton

SNR: 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB

Materiał spełnia obowiązujące wymagania 
dyrektywy UE 94/62 / WE i 2004/12 / WE 
dotyczące materiałów opakowaniowych / części 
składowych opakowania.

Materiał opakowaniowy zatyczek do uszu 
uvex jest produkowany z surowców od-
nawialnych: papier kraftowy z drewna, a 
powłoka polietylenowa LD po stronie 
wewnętrznej z trzciny cukrowej.  
Dzięki temu opakowanie można pod-
dać całkowitemu recyklingowi. 

•  Teraz z papieru kraftowego  
zamiast tworzywa sztucz-
nego

•  Podlega całkowitemu  
recyklingowi

• Zrównoważone surowce

•  Zoptymalizowano pod kątem 
odzyskiwania energii

Zrównoważone opakowanie uvex
Na zewnątrz z drewna – wewnątrz z trzciny cukrowej

uvex x-fit
• ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do 
uszu

• doskonałe do użycia w środowisku o 
dużym natężeniu hałasu

• opatentowana technologia XGrip zmniej-
sza nacisk na ścianę kanału słuchowego 
i wyraźnie ułatwia wyjmowanie zatyczek

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

Szczegółowe informacje na stronie 87
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2124002

2124001

2124001

2124019

2124020

2124017

2124018

uvex xactfit Wymienne końcówki uvex xactfit
Nr art. 2124001 2124002
Wersja z aplikatorami wielorazowego użytku w minipudełku wymienne końcówki w minipudełku
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 250 par, pakowane po 5 par w karton

uvex xactfit multi S
Nr art. 2124019 2124017
Wersja z owalnymi zatyczkami wielokrotnego z owalnymi zatyczkami wielokrotnego

użytku w minipudełku użytku w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor szary, przezroczysty szary, przezroczysty
Rozmiar S S
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex xactfit multi M/L
Nr art. 2124020 2124018
Wersja z owalnymi zatyczkami wielokrotnego z owalnymi zatyczkami wielokrotnego

użytku w minipudełku użytku w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor szary, przezroczysty szary, przezroczysty
Rozmiar M/L M/L
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu · Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku · uvex xactfit  

uvex xact-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu z aplikatorami z wgłębieniami na kciuki 
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelno-
ści, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę

• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
• kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
• miękkie, wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania 
• dodatkowe wymagania: W (2124001)

uvex xact-fit multi
• zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z zagłębieniem na kciuk
• owalne zatyczki optymalnie przylegają do kanału słuchowego
• zapasowe, wymienne końcówki
• możliwość chwytania w brudne dłonie lub przez rękawice
• dostępne w dwóch różnych rozmiarach
• dodatkowe wymagania: W, S 

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

SNR: 26 dB H: 27 dB        M: 23 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 26,9 25,4 26,1 28,3 31,9 32,8 37,2
SD dB 4,4 4,5 5,4 5,5 4 6,9 6,7
APV dB 22,5 20,9 20,7 22,8 27,9 25,9 30,5

Minipudełko
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2111237

2111238

2111235

2111201  

2111212 

uvex whisper
Nr art. 2111201 2111237
Wersja ze sznurkiem w minipudełku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper +
Nr art. 2111212 2111238
Wersja ze sznurkiem w minipudełku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper supreme
Nr art. 2111235
Wersja ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522
Kolor żółty
Opakowanie karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku

uvex whisper
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek 
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach 
wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W, S

uvex whisper +
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach 
wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex whisper supreme
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach 
wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W 

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

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

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

Minipudełko

Minipudełko
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2124011

2124013

2112011

2112114

24

37

uvex xactfit detec
Nr art. 2124011 2124013
Wersja z aplikatorem wielokrotnego użytku wymienne końcówki

wymienne końcówki, wykrywalne
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 400 par, pakowane luzem w karton 

uvex xfit detec
Nr art. 2112011
Wersja wykrywalne ze sznurkiem
Norma EN 3522
Kolor niebieski
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton

uvex hicom detec
Nr art. 2112114
Wersja wykrywalne ze sznurkiem
Norma EN 3522
Kolor niebieski
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Wykrywalne zatyczki do uszu

uvex xact-fit detec
• wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu z wgłębieniami na kciuki 
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelno-
ści, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę

• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
• kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
• miękkie wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania 
• dodatkowe wymagania: W (2124011)

uvex x-fit detec
• ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• opatentowana technologia XGrip zmniejsza nacisk na ściankę kanału słuchowego i ułatwia 
wyjmowanie zatyczek

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex hi-com detec
• zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• zawartość metalu w sznurku sprawia, że jest on wykrywalny
• duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu wewnętrznym
• dodatkowe wymagania: W 

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

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

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

Minipudełko
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2111239

2111262

23

27

2111261

2111260

uvex whisper+ detec
Nr art. 2111260 2111239
Wersja wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper detec
Nr art. 2111261 2111262
Wersja wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 3522 EN 3522
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Wykrywalne zatyczki do uszu

uvex whisper+ detec
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu 
zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

uvex whisper detec
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z 
mydłem

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 
produkcyjnych

• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu 
zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi

• dodatkowe wymagania: W, S

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

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

Minipudełko

Minipudełko
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2125361

2125351

2125344

2125372

23

24

2124002
2124003

uvex xcap
Nr art. 2125361 2125351
Wersja z pałąkiem wymienne końcówki
Norma EN 3522
Kolor szary, błękitny, limonkowy błękitny, limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 60 par, pakowane po 5 par w karton

uvex xfold
Nr art. 2125344 2125351
Wersja ze składanym pałąkiem wymienne końcówki
Norma EN 3522
Kolor szary, błękitny, limonkowy błękitny, limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 60 par, pakowane po 5 par w karton

uvex xactband
Nr art. 2125372 2124002 2124003
Wersja z pałąkiem wymienne końcówki wymienne końcówki
Norma EN 3522
Kolor szary, błękitny, limonkowy limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton karton
Zawartość 5 szt., 250 par, 400 par,

pakowane pojedynczo w karton po 5 par w kartonie luzem w kartonie

uvex x-cap
• ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie 
pod brodą

• ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne 
dopasowanie

• wymienne końcówki
• uszczelki przy wejściu do kanału słuchowego, niwelują ucisk
• dodatkowe wymagania: W, E3 (2125361)

uvex x-fold
• ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie 
pod brodą

• ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne 
dopasowanie

• składany pałąk ułatwiający przechowywanie i przenoszenie 

uvex xact-band
• wyjątkowo lekkie, ważą tylko 4 gramy 
• uszczelnienie w kanale słuchowym, podobnie jak w przypadku zaty-
czek jednorazowych 

• ograniczone przenoszenie hałasu przez pałąk dzięki zintegrowanym 
elementom dźwiękochłonnym

• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• zatyczki na pałąku z wgłębieniami na kciuki
• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie 

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

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

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

Środki ochrony słuchu
Zatyczki do uszu na pałąku
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uvex aXess one
safe. active. connected.

Logotyp i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i każde ich użycie przez spółkę 
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH odbywa się w ramach licencji. Inne marki i ich nazwy są własnością ich właścicieli.

Komunikaty o statusie
Asystent audio informuje przez 
zapowiedź mówioną („Blue 
tooth connected”), zatem nie 
jest potrzebne zdejmowanie 
ochronników słuchu w obsza-
rze zagrożenia. 

Dwa mikrofony Surround 
Do niezawodnego przesyłania 
dźwięków otoczenia.

Mikrofon do mówienia 
Gwarantuje optymalną jakość 
mowy.

Nadają się do użycia na zewnątrz
Dzięki uszczelkom nadają się do zaku-
rzonych i wilgotnych obszarów pracy.

Bluetooth® 5.0
Dobra jakość dźwięku, szybkie przesyłanie danych i duży 
zasięg przy zoptymalizowanym zużyciu energii.

Wygodne klawisze funkcyjne
Są dobrze wyczuwalne i po-
zwalają na obsługę również w 
rękawicach.

Certyfikowane nauszniki ochronne
Wartość tłumienia SNR 31 dB

Dioda LED
Sygnalizuje tryb pracy, np. 
czy prowadzi się rozmowę 
telefoniczną lub nie jest się 
zajętym rozmową.

Zewnętrzne wejście audio 
Łączy urządzenia komunikacyjne 
lub odtwarzacze multimedialne 
za pomocą kabla.

Gniazdo ładowania USB typu C 
Krótki czas ładowania dzięki 
większej mocy. Łatwe posługiwa-
nie się dzięki wtyczce osiowosy-
metrycznej.

Telefoniczny zestaw 
głośnomówiący
Telefonowanie bez 
przerywania pracy 
dzięki połączeniu 
Bluetooth.

Audio streaming
Idealne do monoton-
nych prac

Podwójny tryb połączenia
Ochronniki słuchu można połączyć 
jednocześnie z dwoma urządzeniami 
Bluetooth.

RAL – Real Active Listening
Funkcja aktywnego słuchania z indywidualnym ustawianiem głośności dźwięków 
otoczenia. Bezpieczne używanie dzięki wbudowanemu ogranicznikowi poziomu 
dźwięku.
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2640001

31

uvex aXess one
Nr art. 2640001
Wersja aktywne nauszniki przeciwhałasowe z Bluetooth
Wartość tłumienia SNR 31 dB
Wartość HML H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Waga 360 g
Kolor czarny matowy, szary
Opakowanie szt.
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Usłysz to, co ważne
Inteligentna ochrona słuchu zapewniająca większe bezpieczeństwo podczas pracy

Mikrofony zewnętrzne do bezpiecznego porozumiewania się 
uvex aXess one to aktywne elektroniczne nauszniki przeciwhałasowe z 
funkcją RAL (Real Active Listening). Funkcja ta daje poczucie, jakby nie 
miało się zastosowanej ochrony słuchu, co z kolei umożliwia aktywne 
zaangażowanie w otoczenie i to pomimo noszenia ochronników słuchu. 
Dzięki temu możliwe jest porozumiewanie się, a sygnały ostrzegaw-
cze mogą być lepiej słyszane. Można indywidualnie ustawić głośność 
dźwięków otoczenia. 

Maksymalny poziom wyjściowy jest ograniczony, aby zapewnić bez-
pieczną ochronę słuchu. Wzmocnienie poziomu poniżej ogranicznika 
poziomu dźwięku jest bardzo pomocne np. przy ustawianiu maszyn lub 
podczas prac diagnostycznych.

Wygodne odbieranie połączeń poprzez Bluetooth®
uvex aXess one można połączyć ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.0: 
tym samym ważne połączenia telefoniczne nie będą już pomijane, a 
telefonowanie jest możliwe bez przerywania pracy. Dzięki podwójnemu  
trybowi można w razie potrzeby dodać kolejne urządzenie. 

Połączenia telefoniczne można w szybki i łatwy sposób odbierać przez 
naciśnięcie klawiszy funkcyjnych na nausznikach ochronnych – w ten 
sposób podczas rozmowy obie ręce są wolne. Duży zasięg łączności 
sprawia, że połączone urządzenia nie muszą znajdować się w miejscu 
pracy, lecz mogą pozostawać w zabezpieczonej lokalizacji. 

uvex aXess one
• aktywne nauszniki ochronne z Bluetooth® i składanym pałąkiem
• komunikacja, telefonia i streaming 
• tłumienie szkodliwego hałasu impulsowego 
• funkcja Real Active Listening do wyraźnego słyszenia 
dźwięków otoczenia

• przemawiające formą klawisze funkcyjne
• dzięki nieprzemakalności idealne do zastosowań na zewnątrz 
• wskaźnik stanu naładowania baterii oraz ostrzeżenie o rozładowaniu  
baterii

• bezstopniowa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
• wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia

Ochrona przed pyłem  
i wilgocią  
Zaślepki uszczelniają gniaz-
da wtykowe.
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2630010 26300302630020

30 33 36

2000002

uvex K10 uvex K20 uvex K30 Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe uvex
Nr art. 2630010 2630020 2630030 2000002
Wersja ze składanym pałąkiem ze składanym pałąkiem ze składanym pałąkiem ze szlufką na pasek i zapięciem na rzep
Wartość tłumienia SNR 30 dB 33 dB 36 dB
Wartość HML H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB
Waga 185 g 230 g 385 g
Kolor czarny, zielony czarny, żółty czarny, czerwony
Opakowanie szt. szt. szt. szt.

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe – Zgodne z DIN EN 3521

uvex K10 · uvex K20 · uvex K30
• nauszniki przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem
• bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej 
pozycji noszenia

• optymalna geometria nauszników zapewniająca bezuciskową osłonę 
ucha zewnętrznego 

• wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia
• poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki z memory 
gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu

• wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich 
standardów higieny 

Uwaga: Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe należy zamówić oddzielnie
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2630011

2630021

30

33

uvex KX10
Nr art. 2630011
Wersja nauszniki przeciwhałasowe z gumowaną powierzchnią
Wartość tłumienia SNR 30 dB
Wartość HML H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Waga 185 g
Kolor czarny matowy, szary
Opakowanie szt.

uvex K20 hiviz
Nr art. 2630021
Wersja ze składanym pałąkiem 
Wartość tłumienia SNR 33 dB
Wartość HML H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Waga 230 g
Kolor hiviz
Opakowanie szt.

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe – Zgodne z DIN EN 3521

uvex KX10
• nauszniki z gumowaną powierzchnią
• większa przyczepność i bezpieczne utrzymywanie się, idealne do 
zatłuszczonego lub wilgotnego otoczenia

• składany pałąk
• bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej 
pozycji noszenia

• optymalna geometria nauszników zapewniająca bezuciskowe objęcie 
ucha zewnętrznego 

• wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia
• poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory 
gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu

• wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich 
standardów higieny 

uvex K20 hi-viz
• nauszniki hiviz zapewniające zwiększoną widoczność użytkownika
• składany pałąk
• bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej 
pozycji noszenia

• optymalna geometria nauszników zapewniająca bezuciskowe objęcie 
ucha zewnętrznego 

• wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia
• poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory 
gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu

• wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich 
standardów higieny 
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2600001 2600002

28 32

2600003 260000433 35

uvex K1 uvex K2 uvex K3 uvex K4
Nr art. 2600001 2600002 2600003 2600004
Wersja z pałąkiem z pałąkiem z pałąkiem z paskiem
Wartość tłumienia SNR 28 dB 32 dB 33 dB 35 dB
Wartość HML H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Waga 180 g 217 g 297 g 356 g
Kolor czarny, zielony czarny, żółty czarny, czerwony neonowy limonkowy
Opakowanie szt. szt. szt. szt.

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe – Zgodne z DIN EN 3521

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4
• nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości
• lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
• łatwa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia 
 
 

• wyściełany pałąk zapewniający komfort noszenia
• poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory 
gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu (oprócz 
uvex K1)
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2600200

2600000 2600010 2600011 260001329

2600012

uvex K200
Nr art. 2600200
Wersja możliwość obrotu o 360°
Wartość tłumienia SNR 28 dB
Wartość HML H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Waga 173 g
Kolor czarny, ochra
Opakowanie szt.

uvex K Junior
Nr art. 2600000 2600010 2600011 2600013
Wersja ze skróconym pałąkiem ze skróconym pałąkiem ze skróconym pałąkiem ze skróconym pałąkiem
Wartość tłumienia SNR 29 dB 29 dB 29 dB 29 dB
Wartość HML H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Waga 167 g 167 g 167 g 167 g
Kolor żółty niebieski limonkowy różowy
Opakowanie szt. szt. szt. szt.

uvex K2, składane
Nr art. 2600012
Wersja ze składanym pałąkiem
Wartość tłumienia SNR 31 dB
Wartość HML H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Waga 229 g
Kolor neonowy limonkowy
Opakowanie szt.

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe – Zgodne z DIN EN 3521

uvex K200
• dielektryczne nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości
• nadają się do pracy w miejscach, w których występują urządzenia pod 
napięciem

• idealne dopasowanie pałąka zapewnia optymalną ochronę
• łatwa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
• czasza obraca się o 360° i tym samym umożliwia różne pozycje 
noszenia 

uvex K Junior
• nauszniki przeciwhałasowe z krótszym pałąkiem
• nadają się do szerokości głowy do 145 mm, co odpowiada rozmiarowi 
S/M

• wyściełany pałąk i miękkie poduszki zapewniają optymalny komfort 
noszenia

uvex K2, składane
• dielektryczne nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości i składa-
nym pałąkiem

• lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
• poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory 
zapewniające optymalny komfort noszenia

• wzór hiviz zapewniający dodatkową widoczność użytkownika

Możliwe 
warianty noszenia
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2630220

2630230263021028

30

34

uvex K10H uvex K20H uvex K30H
Nr art. 2630210 2630220 2630230
Wersja dielektryczne nauszniki nahełmowe dielektryczne nauszniki nahełmowe dielektryczne nauszniki nahełmowe

do gniazda Euroslot 30 mm do gniazda Euroslot 30 mm do gniazda Euroslot 30 mm
Wartość tłumienia SNR 28 dB 30 dB 34 dB
Wartość HML H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Waga 216 g 263 g 420 g
Kolor czarny, zielony czarny, żółty czarny, czerwony
Opakowanie para para para

Środki ochrony słuchu
Nauszniki z mocowaniem do hełmów do gniazda Euroslot 30 mm – Zgodne z DIN EN 3523

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H
• nauszniki przeciwhałasowe do mocowania na hełmie ochronnym w 
gnieździe Euroslot 30 mm

• wersja dielektryczna 
• bezstopniowa regulacja długości
• izolacja dźwięków dzięki gumowanym nausznikom
• łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopaso-
wanie do hełmu 

• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej

• poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory 
gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu

• niekompatybilne z przyłbicami uvex pheos 



3027

103

2600201 2600202

uvex airwing uvex perfexxionuvex pheos alpine uvex superboss

uvex K1H uvex K2H
Nr art. 2600201 2600202
Wersja nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Wartość tłumienia SNR 27 dB 30 dB
Wartość HML H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Waga 210 g 251 g
Kolor czarny, zielony czarny, żółty
Opakowanie para para

Środki ochrony słuchu
Nauszniki z mocowaniem do hełmów do gniazda Euroslot 30 mm – Zgodne z DIN EN 3523

uvex K1H · uvex K2H
• niekompatybilne z przyłbicami uvex pheos 
• łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopaso-
wanie do hełmu

• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej 
• miękkie poduszki dopasowują się do powierzchni przylegania bądź 
kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę noszenia (uvex K1H)

• poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory 
gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu (uvex K2H)

Możliwości połączeń K10H · K20H · K30H · K1H · K2H
Odpowiednie do następujących połączeń:
przemysłowe hełmy ochronne uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos BWR, uvex pheos BSWR, uvex pheos IES,  
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex perfexxion, uvex super boss (str. 115 i nast.) w połączeniu z nausznikami nahełmowy-
mi K10H, K20H, K30H, K1H, K2H (S. 102/103) i przyłbicą 9790 (str. 139)

K10H,K20H,K30H  
Wszystkie modele uvex 
pheos K1H, K2H nie do 
uvex pheos E  
(nie dielektryczne)
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Środki ochrony słuchu
Hełm uvex pheos

Doskonale dostosowują się do każdych warunków dzięki  
   elastycznemu systemowi modułowemu.

Każdy element systemu hełmu pheos został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić zaawansowa-
ną ochronę głowy. Magnetyczny system mocowania przyłbicy i nauszników przeciwhałasowych ułatwia połączenie ich z 
hełmem, natomiast ergonomiczny system przegubowy zapewnia maksymalną wygodę nawet w przypadku długotrwałego 
użytkowania. 

Montaż za pomocą jednego kliknięcia
Unikalny, magnetyczny system zapięcia sprawia, że ele-
menty same się ze sobą złączają – podczas zakładania lub 
zmieniania nauszników przeciwhałasowych nie ma koniecz-
ności zdejmowania hełmu.

Wyjątkowo miękkie nauszniki
Pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki 
memory gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym 
użytkowaniu. 

Magnetyczny  
system zapięcia  
przyłbicy i nauszników  
przeciwhałasowych
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2600214
2600215

2600216

9790078

uvex pheos K1P uvex pheos K2P uvex pheos K2P magnet
Nr art. 2600216 2600214 2600215
Wersja mocowanie mechaniczne mocowanie mechaniczne mocowanie magnetyczne
Wartość tłumienia SNR 28 dB 30 dB 30 dB
Wartość HML H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Waga 191 g 230 g 237 g
Kolor czarny, szary czarny, żółty czarny, żółty
Opakowanie para para para

Magnetyczny adapter do hełmu
Nr art. 9790078
Wersja adapter do nauszników nahełmowych na magnes
Opakowanie para

Środki ochrony słuchu
Nauszniki nahełmowe uvex pheos – Zgodne z DIN EN 3523 

Adapter jest potrzebny do zamocowania na hełmie nauszników prze-
ciwhałasowych uvex pheos K2P 2600215. Jeżeli przyłbica pheos jest 
już zamontowana magnetycznie, adapter nie jest potrzebny.
Adapter można w dowolnej chwili zamontować na hełmie, wpinając go 
w gniazdo Euroslot 30 mm. Adapter pasuje tylko do hełmów uvex pheos 
i uvex pheos alpine.

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P
• miękkie poduszki K1P dopasowują się do powierzchni przylegania 
bądź kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę noszenia

• poduszki nauszników K2P wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki me-
mory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu

• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
• oba warianty dostępne w wersji bagnetowej, montaż i demontaż w 
ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi (możliwe tylko w połączeniu 
z hełmem uvex wraz z zamontowaną przyłbicą pheos lub na pheos 
faceguard)  

• nauszniki nahełmowe mogą być stosowane tylko w połączeniu z przy-
łbicami uvex pheos

• K2P dostępne w wersji magnetycznej, nauszniki można zamontować 
lub zdemontować w ciągu kilku sekund na noszonym hełmie bez 
użycia narzędzi (możliwe tylko w połączeniu z adapterem 9790078 lub 
hełmem uvex wraz z zamontowanym systemem przyłbicy magnetycz-
nej pheos)

• łatwa i wygodna regulacja wysokości nauszników
• dielektryczne

uvex pheos K2P i K1P z 
mocowaniem bagnetowym

uvex pheos K2P z moco-
waniem magnetycznym
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2599971
2599972

2000002

6177116

2599978

2134000

2111404

Zestaw higieniczny Standard uvex KSeries Zestaw higieniczny Premium uvex KSeries
Nr art. 2599971 2599972
Wersja akcesoria do uvex K1, uvex K1H, akcesoria do uvex K10, uvex KX10, 

uvex K1P, uvex K200, uvex K junior uvex K20, uvex K30, uvex K10H, 
uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one

Opakowanie woreczek woreczek
Zawartość 2 poduszki higieniczne 2 poduszki higieniczne 

i 2 poduszki izolacyjne i 2 poduszki izolacyjne
w woreczku w woreczku

uvex clear otoplastik
Nr art. 6177116
Opakowanie Szt.
Zawartość 30 chusteczek

Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe uvex
Nr art. 2000002
Wersja ze szlufką na pasek i zapięciem na rzep
Opakowanie szt.

uvex KSeries · Komfortowe wkładki „uvex drypads”
Nr art. 2599978
Wersja samoprzylepne do wszystkich modeli uvex KSeries
Opakowanie woreczek
Zawartość 10 wkładek w woreczku

Pudełko na zatyczki uvex
Nr art. 2111404
Wersja puste bez zatyczek
Kolor przezroczysty
Opakowanie karton
Zawartość 50 szt. w kartonie

Uchwyt ścienny na dozownik
Nr art. 2134000
Kolor przezroczysty
Materiał PMMA
Opakowanie szt.

Środki ochrony słuchu
Akcesoria

uvex K-Series · Zestawy higieniczne

uvex clear otoplastik
• chusteczki bez zawartości silikonu do łatwego i szybkiego czyszczenia 
zatyczek do uszu wielokrotnego użytku

Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe 
uvex

Pudełko na zatyczki uvex 
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek do uszu
• kompaktowy i odporny na zabrudzenia design
• na 1 parę zatyczek wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• lub 2 pary zatyczek wielokrotnego użytku bez sznurka

uvex K-Series · Komfortowe wkładki  
„uvex dry-pads”
• akcesoria do wszystkich modeli uvex KSeries
• komfortowe wkładki na poduszki uszczelniające wchłaniają wilgoć i pot

Uchwyt ścienny na dozownik 
• dozownik ścienny z pleksiglasu, pasuje do uvex xfit (2112001, 2112010, 
2112011), uvex com4fit (2112004, 2112012), uvex onefit (2112045), 
uvex xtrafit (2112060), uvex hicom (2112100, 2112101, 2112106, 
2112114).
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Środki ochrony słuchu
Materiały marketingowe

Zestaw testowy ze środkami ochrony  
słuchu
Opakowanie zawiera:
• jednorazowe/wielorazowe/wykrywalne zatyczki do uszu uvex oraz 
zatyczki do uszu na pałąku uvex xactband

• numer artykułu 1000929

Plakat dotyczący stosowania
Numery artykułów

• 1001.165 (niemiecki)
• 1001.166 (angielski)
• format A2

Przewodnik po ochronie słuchu
• 25 stron
• z europerforacją
• zawiera wszystkie ważne informacje na temat ochrony słuchu
• nr art. 1001.214 niemiecki
• nr art. 1001.215 angielski

Torba na nauszniki ochronne uvex
• pusta z 6 kieszeniami na nauszniki przeciwhałasowe
• nr art. 2599966
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Środki ochrony słuchu
Zestawienie

Nr art. Nazwa Produkt Kolor Zawartość Strona
2000002 Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe czarny Szt. 98/106
2111201 uvex whisper Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku pomarańczowy 50 par, pakowane parami w karton 91
2111212 uvex whisper+ Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku limonkowy 50 par, pakowane parami w karton 91
2111235 uvex whisper supreme Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki żółty 50 par, pakowane parami w karton 91
2111237 uvex whisper Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki pomarańczowy 50 par, pakowane parami w karton 91
2111238 uvex whisper+ Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki limonkowy 50 par, pakowane parami w karton 91
2111239 uvex whisper+ detec Wykrywalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki niebieski 50 par, pakowane parami w karton 93
2111260 uvex whisper+ detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku niebieski 50 par, pakowane parami w karton 93
2111261 uvex whisper detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku niebieski 50 par, pakowane parami w karton 93
2111262 uvex whisper detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki niebieski 50 par, pakowane parami w karton 93
2111404 Pudełko na zatyczki uvex przezroczysty Karton 106
2111988 one 2 click Dozownik bez zatyczek, na magnes Karton 88
2111989 Magnetyczny uchwyt ścienny do dozownika Karton 88
2111990 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek xfit 600 par, xfit 88
2111991 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek com4fit 600 par, com4fit 88
2111992 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek hicom 600 par, hicom 88
2112000 one 2 click Dozownik na 600 par zatyczek, pusty Karton 88
2112001 uvex xfit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 200 par, pakowane parami w karton 87
2112004 uvex com4fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka jasnopomarańczowy 200 par, pakowane parami w karton 87
2112010 uvex xfit Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem limonkowy 100 par, pakowane parami w karton 87
2112011 uvex xfit detec Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem niebieski 100 par, pakowane parami w karton 92
2112012 uvex com4fit Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem jasnopomarańczowy 100 par, pakowane parami w karton 87
2112013 uvex xfit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 50 par, pakowane luzem w karton 87
2112022 uvex xfit Opakowanie uzupełniające limonkowy 300 par, pakowane luzem w karton 88
2112023 uvex com4fit Opakowanie uzupełniające jasnopomarańczowy 300 par, pakowane luzem w karton 88
2112060 uvex xtrafit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka pomarańczowy 200 par, pakowane parami w woreczek 87
2112061 uvex xtrafit Opakowanie uzupełniające pomarańczowy 250 par, pakowane luzem w woreczek 88
2112087 uvex xfit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 100 par, pakowane parami w karton 89
2112093 uvex xtrafit Minidozownik na 100 par zatyczek pomarańczowy 100 par, pakowane parami w karton 87
2112094 uvex xfit Minidozownik na 100 par zatyczek limonkowy 100 par, pakowane parami w karton 87
2112095 uvex hicom Minidozownik na 100 par zatyczek limonkowy 100 par, pakowane parami w karton 86
2112096 uvex com4fit Minidozownik na 100 par zatyczek jasnopomarańczowy 100 par, pakowane parami w karton 87
2112100 uvex hicom Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 200 par, pakowane parami w karton 86
2112101 uvex hicom Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem limonkowy 100 par, pakowane parami w karton 86
2112106 uvex hicom Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka beżowy 200 par, pakowane parami w karton 86
2112114 uvex hicom detec Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem niebieski 100 par, pakowane parami w karton 92
2112118 uvex hicom Opakowanie uzupełniające limonkowy 300 par, pakowane luzem w karton 88
2112119 uvex hicom Opakowanie uzupełniające beżowy 300 par, pakowane luzem w karton 88
2112131 uvex com4fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka jasnopomarańczowy 15 par, pakowane luzem w karton 87
2112133 uvex xfit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 15 par, pakowane luzem w karton 87
2124001 uvex xactfit Zatyczki do uszu ze sznurkiem i uchwytem limonkowy, szary 50 par, pakowane parami w karton 90
2124002 uvex xactfit Wymienne końcówki limonkowy 250 par, pakowane po 5 par w karton 90/94
2124003 uvex xactfit Opakowanie uzupełniające limonkowy 400 par, pakowane luzem w karton 88
2124011 uvex xactfit detec Wykrywalne zatyczki do uszu z aplikatorem niebieski 50 par, pakowane parami w karton 92
2124013 uvex xactfit detec Wymienne końcówki niebieski 400 par, pakowane luzem w karton 92
2124017 uvex xactfit multi S Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 90
2124018 uvex xactfit multi M/L Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 90
2124019 uvex xactfit multi S Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 90
2124020 uvex xactfit multi M/L Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 90
2125344 uvex xfold Nauszniki przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem szary, błękitny, limonkowy 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 94

2125351 Wymienne zatyczki do nauszników przeciwhałasowych 
na pałąku uvex xcap i uvex xfold błękitny, limonkowy 60 par, pakowane po 5 par w karton 94

2125361 uvex xcap Zatyczki przeciwhałasowe na pałąku szary, błękitny, limonkowy 15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 94
2125372 uvex xactband Zatyczki przeciwhałasowe na pałąku szary, błękitny, limonkowy 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 94
2134000 Uchwyt ścienny na dozownik Szt. 106
2599971 Zestaw higieniczny uvex KSeries standard 2 poduszki nauszników i 2 poduszki izolacyjne w woreczku 106
2599972 Zestaw higieniczny do uvex KSeries premium 2 poduszki nauszników i 2 poduszki izolacyjne w woreczku 106
2599978 Komfortowe wkładki 10 wkładek w woreczku 106
2600000uvex K Junior Nauszniki przeciwhałasowe żółty Szt. 101
2600001 uvex K1 Pasywne nauszniki przeciwhałasowe czarny, zielony Szt. 100
2600002uvex K2 Nauszniki przeciwhałasowe czarny, żółty Szt. 100
2600003uvex K3 Nauszniki przeciwhałasowe czarny, czerwony Szt. 100
2600004uvex K4 Nauszniki przeciwhałasowe neonowy limonkowy Szt. 100
2600010 uvex K Junior Nauszniki przeciwhałasowe niebieski Szt. 101
2600011 uvex K Junior Nauszniki przeciwhałasowe limonkowy Szt. 101
2600012 uvex K2, składane Nauszniki przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem neonowy limonkowy Szt. 101
2600013 uvex K Junior Nauszniki przeciwhałasowe różowy Szt. 101
2600200uvex K200 Nauszniki przeciwhałasowe czarny, ochra Szt. 101
2600201 uvex K1H Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, zielony Para 103
2600202 uvex K2H Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, żółty Para 103
2600214 uvex pheos K2P Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, żółty Para 105
2600215 uvex pheos K2P magnet Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, żółty Para 105
2600216 uvex pheos K1P Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, szary Para 105
2630010 uvex K10 Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, zielony Szt. 98
2630011 uvex KX10 Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny matowy, zielony Szt. 99
2630020 uvex K20 Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, żółty Szt. 98
2630021 uvex K20 hiviz Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe hiviz Szt. 99
2630030 uvex K30 Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, czerwony Szt. 98
2630210 uvex K10H Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, zielony Szt. 102
2630220 uvex K20H Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, żółty Szt. 102
2630230 uvex K30H Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe czarny, czerwony Szt. 102
2640001 uvex aXess one Aktywne nauszniki przeciwhałasowe czarny matowy, szary Szt. 97
6177116 uvex clear otoplastik Chusteczki do czyszczenia bez zawartości silikonu 30 chusteczek, szt. 106
9790078 Adapter do kasku, magnetyczny czarny Para 105
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uvex pheos planet
uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

Aby uwidocznić swoją własną misję na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
uvex stworzył serię produktów „protecting planet”.
protecting planet to dla uvex więcej niż tylko slogan. W oparciu o hasło marki „protecting people” 
staje się on obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju: 
ekologii, ekonomii i kwestii społecznych do wszelkich działań we wszystkich obszarach 
przedsiębiorstwa. 

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia 
wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material
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uvex pheos planet BWR uvex pheos planet BSWR
Nr art. 9772042  9772043
Kolor biały biały
Wersja z długim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 

30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Ważnym elementem systemu  
produktów protecting planet   
jest uvex pheos planet.

Wszystkie opakowania jednostkowe składają się 
z materiałów wtórnie przetworzonych i pochodzą 
z gospodarki cyrkularnej. Opakowania po zużyciu 
mogą zostać poddane recyklingowi. To dodatkowo 
oszczędza surowce kopalne. Instrukcje obsługi 
wykonane są w 100% z makulatury.

Skorupa hełmu składa się w 30 procentach z tworzywa 
sztucznego pochodzenia biologicznego. Organiczny suro-
wiec, jakim jest trzcina cukrowa, jest przetwarzany zgodnie 
z najsurowszymi wymogami jakościowymi i osiąga wysoką 
stabilność i wytrzymałość. Więźba składa się w 50procen-
tach z grantulatu powstałego po przemiale pozostałości po 
skorupach hełmów.  Dzięki temu można znacznie zmniejszyć 
liczbę odrzutów związanych z procesem produkcji.

uvex pheos planet B-WR  
uvex pheos planet B-S-WR
• skorupa hełmu jest częściowo wykonana z tworzywa sztucz-
nego pochodzenia biologicznego

• więźba częściowo wykonana z regranulowanych skorup hełmu



uvex pheos E
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Ogólne informacje o normach
EN 397 · EN 50365

EN 397 — Przemysłowe hełmy ochronne 
Ochrona przed spadającymi przedmiotami i ich następstwami, takimi jak uraz mózgu i pęknięcie czaszki

Obowiązujące wymagania: dotyczące wszystkich hełmów 
z certyfikatem zgodności z normą EN 397.
• amortyzacja uderzeń pionowych 
•  odporność na przebicia (przez uderzenie przedmiotem 
z ostrą krawędzią lub wierzchołkiem)

• odporność na ogień
•  mocowanie paska podbródkowego: pasek podbródkowy 
ustępuje przy min. 150 N i maks. 250 N

Opcjonalne wymagania: hełm z certyfikatem zgodności z 
normą EN 397 może spełniać te wymagania, ale nie jest to 
wymóg bezwzględny.
• bardzo niskie temperatury (20°C lub 30°C)
• bardzo wysokie temperatury (+150°C)
• izolacja elektryczna (440 V)
• ochrona przed stopionym metalem (MM)
• ochrona przed deformacją boczną

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym i zapobieganie przepływowi przez głowę prądu o niebezpiecznym natężeniu

Wymagania: 
•  wszystkie hełmy muszą spełniać wymagania normy  
EN 397

•  ochrona przed prądem o napięciu zmiennym do 1000 V 
(AC) lub stałym do 1500 V (DC) 

•  hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać żadnych  
elementów przewodzących prąd

•  otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie mogą dopusz-
czać do przypadkowego zetknięcia się głowy z elementa-
mi znajdującymi się pod napięciem

Bardzo niskie  
temperatury 
(20°C lub 30°C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine uvex perfexxion

Bardzo wyso-
kie temperatury 
(+150°C)

uvex thermo boss

Izolacja  
elektryczna  
(440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Stopiony metal 
(MM)

uvex pheos

Deformacja  
boczna

uvex perfexxion



uvex pheos alpine uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Ogólne informacje o normach
EN 12492 · EN 1078

EN 12492 — Hełmy alpinistyczne 
Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki

Wymagania: 
• amortyzacja uderzeń pionowych oraz od strony czołowej,  
 bocznej i grzbietowej
• odporność na przebicia
• element mocujący (zwolnienie paska podbródkowego przy  
 sile wynoszącej min. 500 N)
•  wytrzymałość mocowania: pasek podbródkowy może 
rozciągać się maksymalnie o 25 mm

•  skuteczność mocowania: hełm nie może przesuwać się po 
głowie

EN 1078 – Europejski standard hełmu kolarskiego 
Ochrona rowerzystów i użytkowników deskorolek i łyżworolek

Wymagania: 
• zdolność absorpcji wstrząsów przy przyłożeniu siły pionowej
• odporność na przebicie
• niskie temperatury (20°C)
•  gwarancja skuteczności paska podbródkowego za pomo-
cą próby odrywania

•  zapewnienie wytrzymałości mechanicznej paska podb-
ródkowego o maksymalnej dopuszczalnej rozciągliwości 
35mm 
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uvex perfexxion
Wielofunkcyjna ochrona głowy zapewniająca najwyższy komfort noszenia 

uvex perfexxion spełnia w 
równym stopniu standardy 
ochrony dla hełmów prze-
mysłowych, alpinistycznych 
i rowerowych — i jest 
szczególnie wygodny w no-
szeniu dzięki optymalnej 
kontroli mikroklimatu i kom-
fortowemu dopasowaniu.

Brak gromadzenia się 
ciepła — dzięki mak-
symalnej wentylacji
Regulowane otwory wentylacyjne 
zapewniają optymalną cyrkulację 
powietrza i zapobiegają groma-
dzeniu się nieprzyjemnego ciepła 
pod hełmem.

Wyjątkowa wygoda 
i wysoki komfort 
noszenia
Wbudowane wnętrze z siateczki i 
wyściełana więźba zapewniają 
dodatkowy komfort. Siateczka 
zapewnia optymalną wentylację.

Idealne dopaso-
wanie do każdego 
użytkownika 
poprzez bezstopniową regulację 
szerokości i wysokości.



9720940

9720950

9720040

9720050
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uvex perfexxion
Nr art. 9720940 9720950 9720040 9720050
Kolor czarny czarny biały biały
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397, 30°C, LD EN 397, 30°C, LD EN 397, 30°C, LD EN 397, 30°C, LD

EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078
Rozmiar M (od 52 do 58 cm) L (od 59 do 63 cm) M (od 52 do 58 cm) L (od 59 do 63 cm)
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt.

Hełmy ochronne
uvex perfexxion

uvex perfexxion 
• unikalne połączenie norm EN 397 (częściowo), EN 12492 oraz  
EN 1078

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do przypinania  
ochronników słuchu 

• dodatkowe sloty do rozbudowy za pomocą różnych akcesoriów
• zgodność z następującymi normami: 

 - EN 397 (częściowo) – norma dla przemysłowych hełmów ochronnych 
• opcjonalne wymagania: LD, 30°C

 - EN 12492 – norma dla kasków alpinistycznych
 - EN 1078 – norma dla kasków rowerowych

• zwiększona sztywność boczna (LD) zapewnia dodatkową funkcję 
ochronną

• regulowane, komfortowe otwory wentylacyjne zapewniające maksymal-
ną wentylację

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości i wysokości
• więźba ze zintegrowaną siateczką zapewniająca dodatkowy komfort  
noszenia

• dostępne dwa rozmiary (M i L) dla optymalnego dopasowania
• dodatkowy przypinany daszek w zestawie

Testowane pod kątem LD
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uvex airwing B ze standardową więźbą
Nr art. 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C
Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex super boss ze standardową więźbą
Nr art. 9750020 9750120 9750520
Kolor biały żółty niebieski
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 20°C EN 397, 20°C EN 397, 20°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing BWR z pokrętłem
Nr art. 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex airwing B · uvex airwing BWR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i  
nahełmowych ochronników słuchu 

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (30°C)

•  trzy regulowane szczeliny wentylacyjne gwarantujące maksymalną  
wentylację 

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-
wanie (uvex airwing B)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing BWR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

uvex super boss
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i  
nahełmowych ochronników słuchu 

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (20°C)

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
• wyposażony w napotnik 9790004 
• regulowane boczne szczeliny wentylacyjne
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex airwing BS ze standardową więźbą
Nr art. 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C
Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex thermo boss
Nr art. 9754000 9754100 9754300
Kolor biały żółty czerwony
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Norma EN 397 EN 397 EN 397

+150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC +150°C, 440 V AC
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing BSWR z pokrętłami
Nr art. 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C EN 397, 30°C
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i naheł-
mowych ochronników słuchu 

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (30°C)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację 
 

• konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopa-
sowanie (uvex airwing BS)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing BSWR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i 
wygodę

Hełmy ochronne
uvex airwing BS · uvex airwing BSWR · uvex thermo boss

uvex thermo boss
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłony twarzy uvex, 
ochronników słuchu i rynienki

• skorupa hełmu z odpornego na działanie wysokich temperatur  
poliwęglanu

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi  
 (440 V AC i +150 °C)

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie 
• wyposażony w napotnik 9790004
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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uvex pheos alpine z pokrętłem
Nr art. 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C ABS, 30°C
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt., szt., szt., szt., szt., szt., szt., 

pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo pakowane pojedynczo
w karton w karton w karton w karton w karton w karton w karton

Opakowanie zbiorcze karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt. karton, 6 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos alpine

uvex pheos alpine
• wielofunkcyjny hełm ochronny do pracy na wysokości oraz akcji ratun-
kowych

• połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397)  
i wymogów dla kasków alpinistycznych (EN 12492)

• lekka skorupa hełmu z ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry 
• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu  
i osłony twarzy

• możliwość mocowania czołówki i gogli ochronnych
• stale otwarte otwory wentylacyjne
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (30°C)

• przymocowany pasek podbródkowy do zastosowania zgodnie z EN 12492
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wysoki komfort

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości

• hełm jest wyposażony standardowo w czarny napotnik  
z poliuretanu (nr art. 9760009). Opcjonalnie można  
zamówić jasny napotnik ze skóry syntetycznej  
(nr art. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex pheos forestry — zmontowany fabrycznie zestaw
Nr art. 9774236 9774237 9774238
Kolor żółty pomarańczowy czerwony
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS ABS ABS
Norma EN 397, 30°C, MM EN 397, 30°C, MM EN 397, 30°C, MM

EN 1731:2006F EN 1731:2006F EN 1731:2006F
EN 3523 EN 3523 EN 3523

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie zbiorcze karton, 15 szt. karton, 15 szt. karton, 15 szt.

uvex pheos forestry — części zamienne
Nr art. Jednostka zamówienia
9790210 metalowa osłona twarzy szt.
2600214 uvex K2P mocowanie mechaniczne szt.
9760106 więźba pheos ABS szt.
9760009 napotnik pheos ABS szt.
9790021 4punktowy pasek podbródkowy szt.
9790146 gwizdek szt.

uvex pheos ABS BSWR z pokrętłem
Nr art. 9772071 9772171 9772271 9772371
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397, EN 397 EN 397 EN 397

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie zbiorcze karton, 24 szt. karton, 24 szt. karton, 24 szt. karton, 24 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

uvex pheos forestry
• zestaw specjalnie dostosowany do wymagań prac leśnych składający się 
z hełmu ochronnego uvex pheos ABS BSWR, osłony twarzy do prac 
 leśnych uvex pheos oraz ochronników słuchu mocowanych mechanicznie 
uvex pheos K2P

• z fabrycznie naklejonym zestawem naklejek i zamontowanym paskiem 
podbródkowym i gwizdkiem

• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności  
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C), EN 3523 i EN 1731

• wbudowana osłona twarzy z metalową siatką o wysokiej przepuszczalno-
ści światła chroni przed ciałami obcymi, nie zasłaniając pola widzenia

• ochronniki słuchu o wysokim poziomie tłumienia (SNR: 30 dB) idealnie 
uzupełniają system i skutecznie chronią przed hałasem emitowanym przez 
piły łańcuchowe i kosy spalinowe

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentyla-
cję w kierunku ruchu użytkownika

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości jedną ręką

uvex pheos ABS
• hełm ochronny z ABS ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, 
nahełmowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi ochrony przy 
bardzo niskich temperaturach (30°C)

• wysoka sztywność boczna
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• więźba z pokrętłem (9760106) i napotnikiem (9760009) 
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

Więcej informacji na stronie  
uvex-safety.com/en/forestryset  
(lub poprzez skanowanie kodu QR).

9774236 9774237

9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos B ze standardową więźbą
Nr art. 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Kolor biały żółty pomarań czerwony niebieski czarny

czowy
Wersja z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 51 od 51 od 51 od 51 od 51 od 51

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt. szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie karton, karton, karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

uvex pheos BWR z pokrętłem
Nr art. 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos BSWR z pokrętłem
Nr art. 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos B · uvex pheos BWR · uvex pheos BSWR

uvex pheos B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, naheł-
mowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację 

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości 
• wyposażony w napotnik 9760005
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, naheł-
mowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopaso-
wanie (uvex pheos B)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos BWR)
• wyposażony w napotnik 9760005
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos EWR z pokrętłem
Nr art. 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos ESWR z pokrętłem
Nr art. 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem z krótkim daszkiem
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC

Rozmiar od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos E ze standardową więźbą
Nr art. 9770020 9770120
Kolor biały żółty
Wersja z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397

30°C, MM 30°C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Rozmiar od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos E · uvex pheos EWR · uvex pheos ESWR

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych  
ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na  
działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego metalu  
(MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z  
normą EN 50365 (1000 V AC).

• standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie 
 (uvex pheos E)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos EWR)
• wyposażony w napotnik 9760005 (uvex pheos E) lub 9760009 (uvex pheos EWR)
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, naheł-
mowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgod-
nie z normą EN 50365 (1000 V AC)

• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości 
• wyposażony w napotnik 9760009
• krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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uvex pheos IES z pokrętłem 
Nr art. 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Kolor biały żółty pomarań czerwony niebieski
Wersja z długim daszkiem czowy
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 55 od 55 od 55 od 55 od 55

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie karton, karton, karton, karton, karton, 
zbiorcze 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.

uvex pheos reflex set L
Nr art. Kolor Wersja Nr art. Kolor Wersja
9772026 biały uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772038 biały uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772126 żółty uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772137 żółty uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772226 pomarańczowy uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772239 pomarańczowy uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772326 czerwony uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772334 czerwony uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772526 niebieski uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9772537 niebieski uvex pheos BSWR z naklejkami odblaskowymi
9772926 czarny uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi 9770026 biały uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9772035 biały uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi 9770126 żółty uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9772138 żółty uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi 9770036 biały uvex pheos EWR z naklejkami odblaskowymi
9772236 pomarańczowy uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi 9770136 żółty uvex pheos EWR z naklejkami odblaskowymi
9772437 zielony uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi 9770536 niebieski uvex pheos EWR z naklejkami odblaskowymi
9772538 niebieski uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi
9772936 czarny uvex pheos BWR z naklejkami odblaskowymi

Opakowanie 25 szt.

uvex pheos SKR 
Nr art. 9772034 9772134 9772234 9772335 9772534
Kolor biały żółty pomarań czerwony niebieski
Wersja z krótkim daszkiem czowy
Materiał HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM 30°C, MM
Rozmiar od 52 od 52 od 52 od 52 od 52

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Jednostka szt. szt. szt. szt. szt.
zamówienia
Opakowanie zbiorcze karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt. karton, 25 szt.

Hełmy ochronne
uvex pheos IES · uvex pheos SKR · Paski odblaskowe

uvex pheos reflex set L
• hełm ochronny z zestawem naklejek odblaskowych • naklejki są fabrycznie naklejone na hełmie

uvex pheos reflex set L 
(dowolny wybór koloru hełmu)

  Szczegółowych informacji udziela 
nasza bezpłatna infolinia pod numerem 
0800 6644893.

uvex pheos IES
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmo-
wych ochronników słuchu, latarek i systemu Integrated Eyewear System (IES)

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
• spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności 
na działanie bardzo niskich temperatur (30°C) i odpryski stopionego 
metalu (MM = „Molten Metal”)

• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości — dodatkowo istnie-
je możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos, uvex 
pheos s lub uvex iworks  

• wyposażony w napotnik 9760007
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

uvex pheos S-KR
• hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, naheł-
mowych ochronników słuchu i latarek

• boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
• trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
• wyposażony w napotnik 9760005 
• więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości  
• sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie  
i wygodę

• przymocowany 4punktowy pasek podbródkowy 
• klips mocujący (9790022) do ustawiania paska podbródkowego w  
pozycji spoczynkowej lub jako uchwyt do gogli ochronnych

• produkty dopuszczone przez BGBau dostępne na zamówienie

9772040

9772034

9772240

9772234

9772340

9772335

9772540

9772534

9772140

9772134
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Kaptur zimowy uvex Kominiarka uvex Osłona szyi uvex Chłodząca osłona szyi
Nr art. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Wersja 100% poliester 100% poliester 100% poliester 100% poliester 100% poliester 100% poliester
Kolor jaskrawy żółty jaskrawy pomarańczowy czarny pomarańczowy żółty żółty
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.

Czepek higieniczny Czapki zimowe
Nr art. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Wersja 100% włóknina 50% bawełna 50% bawełna 60% poliester, 30% bawełna 60% poliester, 30% bawełna

50% wełna 50% żywa wełna 8% nylon, 2% elastan 8% nylon, 2% elastan
Kolor biały granatowy czarny czarny granatowy
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny od S do M od L do XL rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia 100 szt. szt. szt. szt. szt.

Hełmy ochronne
Akcesoria

Kaptur zimowy uvex 
• kaptur zimowy do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• materiał zewnętrzny chroni przed wiatrem i wodą
• okalająca taśma odblaskowa
• boczna siatka dla łatwiejszego kontaktu z otoczeniem (okolice uszu)
• ocieplający materiał polarowy od wewnątrz

Kominiarka uvex
• kominiarka uvex to idealne uzupełnienie zimowego kaptura — bezstop-
niowa regulacja za pomocą zapięcia na rzep

Osłona szyi uvex  
• osłona szyi uvex chroni przed brudem, kurzem, odłamkami i promienio-
waniem słonecznym

• do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• zacisk do okularów 9790022 umożliwia przypięcie osłony szyi do skoru-
py hełmu uvex pheos

Chłodząca osłona szyi uvex
• z wyjątkową funkcją chłodzenia — efekt utrzymuje się do 8 godzin, 
ochrona przeciwsłoneczna

9790065
do użytku z hełmem 
ochronnym 
(hełm należy dokupić 
osobno)

9790076 do użytku 
z hełmem ochronnym 
(hełm należy dokupić 
osobno)

9790075 do użytku 
z hełmem ochronnym 
(hełm należy dokupić 
osobno)

9790086  do użytku 
z hełmem ochronnym 
(hełm należy dokupić osobno)

Czepki higieniczne · Czapki zimowe

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Więźba do uvex super Napotnik do uvex super boss
boss i uvex thermo boss i uvex thermo boss

Nr art. 9790000 9790004
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna skóra ekologiczna

napotnik
Jednostka zamówienia szt. szt.

uvex pheos reflex set M
Nr art. 9790018
Jednostka zamówienia szt.

Więźba do IES Napotnik do
do uvex pheos pheos IES 
(nie do pheos E i pheos alpine)

Nr art. 9772001 9760007
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna z tkanina, pianka

napotnikiem tekstylnym i z 
zaciskiem do okularów uvex pheos

Jednostka zamówienia szt. szt.

Więźba do Więźba do
uvex pheos EWR uvex pheos alpine

Nr art. 9760012 9760011
Wersja Sześciopunktowa więźba tekstylna Sześciopunktowa więźba tekstylna

Napotnik Napotnik
Jednostka zamówienia Szt. Szt.

Standardowa więźba Więźba do uvex pheos
do uvex pheos i uvex airwing i uvex airwing (nie do uvex 

pheos E) z pokrętłem
Nr art. 9760000 9760001
Wersja sześciopunktowa więźba tekstylna sześciopunktowa więźba tekstylna

napotnik napotnik
Jednostka zamówienia szt. szt.

Napotnik do uvex pheos alpine Osłona na pokrętło
i uvex pheos EWR

Nr art. 9760009 9760014
Wersja PU, skóra Poliester
Jednostka zamówienia Szt. Szt.

Napotnik do uvex pheos, uvex airwing i uvex pheos alpine
Nr art. 9760005
Wersja skóra ekologiczna

napotnik
Jednostka zamówienia szt.

Hełmy ochronne
Akcesoria

uvex pheos reflex set M
• zestaw naklejek odblaskowych
• bardzo wysoka jasność dzięki folii pryzmatycznej
• wystarczy nakleić
• do wszystkich hełmów ochronnych uvex pheos i uvex pheos alpine

Akcesoria do hełmów uvex super boss i 
uvex thermo boss

Akcesoria do uvex pheos IES

Akcesoria do uvex pheos E-WR i  
uvex pheos alpine

Akcesoria do uvex pheos i uvex airwing

9760000

97600119760012

9760001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005

9790018
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Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do pheos IES i pheos E),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss i uvex thermo boss

Nr art. 9790005
Wersja solidna skórzana konstrukcja z oczkami 

z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami,
regulacja długości

Jednostka szt.
zamówienia

Czteropunktowy pasek podbródkowy Skórzany pasek podbródkowy
do uvex airwing i pheos do uvex pheos

(nieodpowiedni do uvex pheos alpine)
Nr art. 9790007 9790035
Wersja pasek tekstylny z zapięciem na solidna wersja skórzana z

przycisk, oczkami z tworzywa sztucznego i haczykami z tworzywa sztucznego 
wyściółką części podbródkowej z metalowymi nitami, 
z regulacją długości regulacja długości

Jednostka szt. szt.
zamówienia

Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do uvex pheos alpine) 
i uvex pheos E

Nr art. 9790021
Wersja pasek tekstylny z zapięciem na przycisk, haczyki z tworzywa sztucznego 

i wyściółką części podbródkowej z regulacją długości
Jednostka szt.
zamówienia

Mocowanie okularów IES (z suwakiem) Uchwyt na ołówek do uvex pheos 
do systemu IES uvex pheos i uvex pheos E

Nr art. 9772002 9790023
Wersja tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne
Opakowanie 10 szt. szt.

Klips do gogli do uvex pheos/ klips do paska podbródkowego do uvex pheos alpine
Nr art. 9790022
Wersja plastikowy klips do mocowania paska gogli ochronnych lub

paska podbródkowego do hełmu
Opakowanie 10 szt.

Podkładka pod kark uvex spiderneck
Nr art. 9790149
Wersja odpowiednia do hełmów uvex pheos i uvex airwing z pokrętłem

więźba odpowiednia do uvex pheos alpine po zdjęciu pokrętła
powiększenie powierzchni przylegania na karku, podwyższenie
komfortu, lepszy rozkład ciężaru hełmu 
łatwy montaż: dopasowanie za pomocą pokrętła

Jednostka szt.
zamówienia

Uchwyt na wizytówki
Nr art. 9790166
Zawartość 10 uchwytów + 20 wizytówek z PCW
Opakowanie 10 szt.

Torba na hełm uvex do Zestaw
Przechowywania i transportu zatyczek do szczelin hełmu
hełmów ochronnych uvex

Nr art. 9790071 9790077
Wersja poliester tworzywo sztuczne
Jednostka szt. szt.
zamówienia

Naklejka na hełm uvex pheos
Nr art. 9790150 9790151 9790152 9790153 9790154 9790155 9790156
Kolor srebrny żółty pomarań czerwony zielony niebieski czarny

czowy
Materiał folia PCV folia PCV folia PCV folia PCV folia PCV folia PCV folia PCV
Jednostka szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.
zamówienia

Hełmy ochronne
Akcesoria

Akcesoria do uvex pheos, uvex pheos al-
pine, uvex airwing, uvex super boss i uvex 
thermo boss

Naklejka na hełm uvex pheos
• do oznaczania różnych brygad roboczych
• trwała i odporna na warunki atmosferyczne wysokowydajna folia PCV

9790035

9790007

9790023

9790022

9790166

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002

9790149

9790153
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Czołówka LED pheos Lights Czołówka LED pheos Lights EX Lampa czołowa LED KS6002DUO Lampa czołowa LED uvex ucap sport Adapter do hełmu uvex pheos
Nr art. 9790062 9790063 9790029 9790064 9790069
Wersja do hełmów uvex pheos do hełmów uvex pheos – ATEX do hełmów uvex pheos do uvex ucap sport do lampy czołowej LED uvex ucap sport

do połączenia z hełmami
uvex pheos i uvex pheos alpine

Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt.

Suprabeam V3air rechargeable Uniwersalna opaska silikonowa
Nr art. 9790213 9790214
Wersja z opaską; z art. 9790214 pasuje do wszystkich hełmów uvex do V3air rechargeable
Jednostka zamówienia szt. szt.

KS 7630 MCII
Nr art. 9790028
Wersja do hełmów uvex pheos  
Jednostka zamówienia szt.

Hełmy ochronne
Akcesoria: latarki nahełmowe

KS-6002-DUO
•  latarka na hełm LED z dwiema oddzielnymi 
soczekwami do emisji swiatła punktowego i 
reflektorowego 

• kompaktowa konstrukcja
•  obszar oświetlany jest regulowany bezstop-
niowo

• źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-
jonowy 3,7 V, 1,7 Ah
• natężenie oświetlenia: maks. 8500 lx
• temperatura użytkowania: od 20°C do +60°C
•  klasa szczelności: IP67 (pyło i wodoszczelność)
• w zestawie ładowarka
• czas ładowania: około 5 h 
 
 

Nacisnąć  
wyłącznik 

Tryby 
pracy Lumeny Zasięg Czas  

świecenia
Światło  
reflektorowe

Normalny 80 5 m 11 h
Silny 200 10 m 4 h

Światło punktowe
Normalny 80 80 m 11 h
Silny 160 180 m 5,5 h

Lampa czołowa LED u-cap 
sport · Adapter do hełmu 
uvex pheos
• lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi ele-
mentami świecącymi zapewniającymi widocz-
ność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym

• zwarta budowa przy bardzo małej masie (55 
g bez baterii)

• źródło energii elektrycznej: 3 baterie AAA (na-
leży dokupić osobno)

• natężenie oświetlenia: ok. 4000 lx
• temperatura użytkowania: od 20°C do +45 °C
• klasa ochrony IP 66 (całkowita ochrona przed 
kurzem i silną strugą wody)

• adapter pasuje do hełmów uvex pheos i uvex 
pheos alpine

Przytrzymać wy-
łącznik przez 1 s 

Tryby 
pracy Lumeny Zasięg Czas  

świecenia
Światło  
reflektorowe

Wysoki 30 7 m 80 h
Niski 10 3 m 150 h

Światło punktowe
Środkowy 40 80 m 70 h
Wysoki 100 110 m 30 h
Niski 5 10 m 150 h

  Wszystkie lampy 
czołowe LED uvex 
są wpinane w 
przednią szczelinę 
hełmów uvex pheos, 
uvex pheos alpine.

Lampa czołowa uvex pheos 
Lights · pheos Lights EX 
• lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflekto-
rami zapewniającymi widoczność z daleka i z bliska

• zwarta budowa, niewielka masa (80 g), wysoka 
wytrzymałość

• źródło energii elektrycznej: akumulator litowojono-
wy 1,7 h

• natężenie oświetlenia: maks. 6500 lx 
• temperatura użytkowania: od 20°C do +50°C
• w zestawie ładowarka
• czas ładowania: około 4,5 h
• stopień ochrony IP67 (pyło i wodoszczelność) 
• 9790063: dopuszczenie ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 
 

Nacisnąć 
wyłącznik 

Tryby 
pracy Lumeny Zasięg Czas  

świecenia
Światło  
reflektorowe

Niski 55 5 m 11 h
Wysoki 115 10 m 5,5 h

Światło  
punktowe

Niski 55 50 m 11 h
Wysoki 115 100 m 5,5 h

Suprabeam V3air rechargeable · Uniwersalna opaska  
silikonowa do Suprabeam V3air rechargeable
• lampa czołowa LED z regulacją umożliwiającą 
uzyskanie światła punktowego i reflektorowego

• płynna regulacja ściemnienia w zakresie od 
180 do 8 lm

• mocna konstrukcja przy niewielkiej masie  
(148 g); równomierny rozkład wagi dzięki  
akumulatorowi z tyłu opaski

• źródło energii elektrycznej: akumulator  
litowopolimerowy 1,4 Ah

• strumień świetlny: maks. 320 lm
• czas świecenia: maks. 100 h 

• temperatura użytkowania: od 20°C do +50°C
• klasa ochrony IPX4 (ochrona przed bryzgami 
wody

• regulacja kąta padania światła: oświetlenie na 
odległość lub bezpośrednio przed użytkowni-
kiem we wszystkich kierunkach

• zasięg 210 m
•  9790214: do mocowania do wszystkich heł-
mów ochronnych uvex

• 9790214: zapobiega ześlizgiwaniu się latarki z 
hełmu 

KS-7630-MCII
• kompaktowa konstrukcja
• stopień ochrony IP 67 (pyłoszczelna i wodo 
 szczelna)
• temperatura zastosowania od 15°C do +50°C
• źródło energii elektrycznej: akumulator lito 
 wojonowy
• czas ładowania: około 9 h
• >80% pojemności po 500 cyklach ładowania
• dopuszczenie ATEX (RiLi 2014/34/UE) 
Tryb Lumeny Moc** Zasięg Czas świecenia
Światło awaryjne 70 lm ≥3000 lx 80 m ≥30 h
Oświetlenie robocze 180 lm ≥5500 lx 140 m ≥14 h
Silne oświetlenie* 230 lm ≥10 000 lx 190 m ≥6 h

* tylko do KS7630MCII
** mierzone w odległości 1 m

9790213

9790214

9790064

9790069

9790029

9790062
9790063
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Osłony twarzy, oznaczenia i normy
Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji

Poliwęglanowe szybki z powłoką uvex 
supravision excellence
Poliwęglan odznacza się wysoką odpornością. Powlekane szybki 
są odporne na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporne 
na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. 
Odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem. Dzięki nieprzywiera-
jącej nanotechnologii szybki czyści się wyjątkowo łatwo i są one mniej 
podatne na zanieczyszczenia.

Szybki z octanu celulozy
Szybki z octanu celulozy nadają się do ochrony przed substancjami 
chemicznymi.

Siatki ze stali nierdzewnej
Są wytrzymałe i odznaczają się rewelacyjną stabilnością i trwałością. 
Siatka ze stali nierdzewnej zapewnia większą przepuszczalność światła 
niż nylonowa i stosowana jest podczas mniej precyzyjnych czynności 
mechanicznych w rolnictwie i leśnictwie.

Oznaczenia na oprawce Oznaczenia  
na szybce

Oznaczenia wg DIN EN 166

Szczegółowy opis 
oznaczeń na oprawce 
i na szybce znajduje 
się na stronie 25 

EN 166 — Ochrona indywidualna oczu
Norma europejska EN 166 opisuje wszystkie wymagania dotyczące ogólnej ochrony oczu. Osłony zgodne z normą EN 166 składają się z oprawki i szybki.

Ogólne informacje o normach
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Oznaczenie i normy

EN 170 — Filtry chroniące przed nadfioletem
W ramach standardów dotyczących specjalnych wymagań produkto-
wych norma EN 170 wyznacza poziomy ochrony i wymogi odnośnie 
przepuszczalności filtrów ochronnych UV. Zbyt długie działanie światła 
ultrafioletowego na soczewkę oka może pozbawić ją zdolności popraw-

nego widzenia. Może to spowodować problemy ze wzrokiem lub utratę 
wzroku. Szybki osłon zgodne z normą EN 170 spełniają wymagania 
dotyczące skuteczności ochrony, niezbędnej w celu ochrony oczu pod-
czas prac związanych z działaniem promieniowania ultrafioletowego.

GS-ET 29
W przypadku prac przy instalacjach i narzędziach znajdujących się pod 
napięciem musi zostać uwzględnione ryzyko wynikające z zagrożeń 
wywołanych łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny zwarciowy powstaje 
z reguły w efekcie zwarcia między przewodnikami elektrycznymi.
Procedura GSET 29 służy do badania i certyfikacji osłon twarzy speł-
niających dodatkowe wymaganie elektroizolacji. W przypadku osłon 

chodzi o produkt kategorii III, oznaczającej występowanie zagrożenia 
kalectwem lub śmiercią. 
Na podstawie parametrów łuku elektrycznego podanych w certyfikacie 
produktu można rozpoznać, do jakich zastosowań jest odpowiedni. 
Rozróżniane są dwie klasy: klasa 1 – do 4 kA i klasa 2 – do 7 kA. 

EN 1731 – Siatkowe ochrony twarzy
Norma europejska EN 1731 opisuje wszystkie wymagania dotyczące indywidualnej  
ochrony oczu i twarzy z materiałów tekstylnych. Osłony zgodne z normą EN 1731  
składają się z oprawki i szybki.

Informacje techniczne na oprawce i szybce są podane według EN 1731  
w następującej kolejności:
• Znak identyfikacyjny producenta
• Numer normy europejskiej
• Symbol wytrzymałości mechanicznej

Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciowym

* Należy stosować oświetlenie uzupełniające, aby uzyskać minimalne natężenie oświetlenia za ochroną twarzy wynoszące 30 luksów.

Przepuszczalność światła dziennego >50% i <75%*

IEC 60417-6353 (2016-02)
Ochrona przed zagrożeniami termicznymi  

spowodowanymi łukiem elektrycznym

Ochrona przed łukiem elektrycznym do 4 kA Ochrona przed łukiem elektrycznym do 7 kA

Przepuszczalność światła dziennego ≥75% Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciowym

Oznaczenie według GSET 29

Wytrzymałość mechaniczna

Brak Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)

S Podwyższona wytrzymałość (tylko filtr)

F Uderzenie o niskiej energii (45 m/s)

B Uderzenie o średniej energii (120 m/s)

A Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)

T Przebadana w ekstremalnych temperaturach (5°C, +55°C)

Przed Po łuku elektrycznym 7 kA

8 1 0 8 2 1
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Osłony i ochrona twarzy
Osłony twarzy uvex pheos

Typowy system 
hełmu

System hełmów 
pheos

Idealna „pozycja spoczynkowa” osłony twarzy i ochrony 
słuchu
Gdy osłona twarzy nie jest uzywana, można ją 
unieść nad skorupę hełmu. Z kolei ochronniki 
słuchu można ustawić w pozycji spoczynko-
wej, składając je do tyłu. Wszystko ściśle do 
siebie przylega i jest optymalnie wyważone 

nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi 
nie są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia 
to wygodę noszenia i maksymalną swobodę 
ruchów.

Niezawodna ochrona twarzy
Odporna na zaparowanie i zarysowania osło-
na twarzy z wysokogatunkowego poliwęglanu 
spełnia najwyższe wymogi pod względem 
estetycznym. Osłona twarzy idealnie pasuje 

do hełmu: odlewana wtryskowo, przezroczysta 
osłona chroni przed wnikaniem cząsteczek do 
jej wnętrza. 

Magnetyczny i mechaniczny system zapięcia
Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie 
zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on 
wpinany w boczne szczeliny hełmu i pozostaje 
tam trwale przymocowany. 

W przypadku magnetycznego systemu 
zapięcia elementy dodatkowe, osłonę twarzy 
i ochronniki słuchu, można w dowolnym mo-
mencie wymontować. Osłona twarzy odpina-
na jest przez naciśnięcie bocznego zapięcia.  
 

W przypadku ponownego montażu elementy 
zatrzaskują się samoczynnie. Podczas monta-
żu i zdejmowania akcesoriów hełm może cały 
czas pozostawać na głowie. 

W przypadku mechanicznego systemu za-
pięcia ochronniki słuchu można w dowolnym 
momencie wymontować za pomocą zapięcia 
bagnetowego. Mechaniczna osłona twarzy 
pozostaje trwale przymocowana na hełmie. 

Osłona uvex pheos
• Poliwęglanowe osłony twarzy z powłoką 
uvex supravision excellence

• Osłona twarzy jest odporna na zaparowa-
nie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporna 
na zarysowania i na działanie substancji 
chemicznych od zewnątrz. Odporność na 
zaparowanie nie słabnie z czasem

• Łatwość czyszczenia za sprawą efektu 
nanoclean

• Dostępne dwie wersje mocowania: mecha-
niczne lub magnetyczne 
 

• Osłony twarzy 9906002, 9906003 i 
9906009 pasują do następujących przemy-
słowych hełmów ochronnych:
 uvex pheos BSWR 
 Hełm ochronny do pracy na wysokości 
uvex pheos alpine (wymagany adapter osło-
ny twarzy nr art. 9790067)

• Osłony twarzy uvex pheos SLB 1 (9906005 i 
9906006) oraz uvex pheos SLB 2 (9906007 
i 9906008) pasują tylko do przemysłowego 
hełmu ochronnego uvex pheos ESWR

• Możliwa wymiana szybek
• Spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170

• Dopuszczenie do obszarów zastosowania 3 
(ciecze) i 9 (gorące ciała stałe i ciekły metal)

• Osłony twarzy uvex pheos SLB 1 są klasyfiko-
wane jako ochrona przed łukiem elektrycznym 
klasy 1 (4 kA) według procedury GSET 29

• Osłony twarzy uvex pheos SLB 2 są klasyfi-
kowane jako ochrona przed łukiem elek-
trycznym klasy 2 (7 kA) według procedury 
GSET 29

• Możliwości zestawiania są przedstawione na 
następnej stronie (strona 132)

Magnetyczny  
system zapięcia osłony twarzy i ochronników 
słuchu

Mechaniczny  
system zapięcia osłony twarzy i ochronników 
słuchu
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uvex pheos uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 2
Nr art. 9906002 9906005 9906007
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

mocowanie mechanicznie certyfikowana jako wizjer klasy 1 certyfikowana jako wizjer klasy 2
zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu do ochrony przed łukiem elektrycznym do ochrony przed łukiem elektrycznym

mocowanie mechanicznie mocowanie mechanicznie
zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GSET 29 EN 166, EN 170, GSET 29
Oprawka czarny czarny czarny

W 166 3 9 82 B CE 0196 W 166 3 9 82 B CE 0196 W 166 3 9 82 B CE 0196
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400

2C  1,2 W 1 B 9 KN CE 2C  1,2 W 1 B 810 9 KN CE 0196 2C  1,2 W 1 B 820 9 KN CE 0196
Jednostka zamówienia szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo

w woreczki polietylenowe w woreczki polietylenowe w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze karton, 24 szt. karton, 24 szt. karton, 14 szt.
Wymienna szybka 9906013, pakowane pojedynczo 9906012, pakowane pojedynczo 9906017, pakowane pojedynczo

w woreczek polietylenowy w woreczek polietylenowy w woreczek polietylenowy

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic uvex pheos magnetic z osłoną podbródka
Nr art. 9906003 9906006 9906008 9906009
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

mocowanie magnetycznie certyfikowana jako wizjer klasy 1 certyfikowana jako wizjer klasy 2 z małą częścią podbródkową
do ochrony przed łukiem elektrycznym do ochrony przed łukiem elektrycznym mocowanie magnetyczne
mocowanie magnetycznie mocowanie magnetycznie

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GSET 29 EN 166, EN 170, GSET 29 EN 166, EN 170
Oprawka czarny czarny czarny czarny

W 166 3 9 82 B CE 0196 W 166 3 9 82 B CE 0196 W 166 3 9 82 B CE 0196 W 166 3 9 82 B CE 0196
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400

2C  1,2 W 1 B 9 KN CE 2C  1,2 W 1 B 810 9 KN CE 0196 2C  1,2 W 1 B 820 9 KN CE 0196 2C  1,2 W 1 B 9 KN CE
Jednostka zamówienia szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo

w woreczki polietylenowe w woreczki polietylenowe w woreczki polietylenowe w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze karton, 20 szt. karton, 20 szt. karton, 14 szt. karton, 20 szt.
Wymienna szybka 9906013, pakowane pojedynczo 9906012, pakowane pojedynczo 9906017, pakowane pojedynczo 9906014, pakowane pojedynczo

w woreczek polietylenowy w woreczek polietylenowy w woreczek polietylenowy w foliowy woreczek

Osłony i ochrona twarzy
Osłony twarzy uvex pheos

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006 9906009

9906008
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Adapter do mocowania osłony
Nr art. 9790067
Wersja do połączenia z hełmem ochronnym do prac na wysokości uvex pheos alpine

do wetknięcia po wewnętrznej stronie części czołowej osłony twarzy 
(zestaw nie zawiera osłony twarzy)

Jednostka szt., pakowane pojedynczo
zamówienia w woreczki polietylenowe

Magnetyczny adapter do hełmu
Nr art. 9790078
Wersja adapter do hełmu z założonymi ochronnikami słuchu uvex pheos K2P magnet

(2600215) bez osłony twarzy, jest potrzebny tylko
w przypadku niestosowania osłony twarzy

Jednostka para, pakowane parami
zamówienia w woreczki polietylenowe

Ochrona przed słońcem/deszczem
Nr art. 9790074
Wersja do ochrony przed słońcem i deszczem, zakładana po stronie wewnętrznej

części czołowej osłony twarzy, nie pasuje do osłon twarzy
uvex pheos SLB 1 i uvex pheos SLB 2

Jednostka szt., pakowane pojedynczo
zamówienia w woreczki polietylenowe

Materiałowy pokrowiec na osłony
Nr art. 9954362
Wersja pokrowiec do przechowywania i przenoszenia osłon twarzy uvex i

hełmów uvex, czarny
Jednostka szt., luzem
zamówienia

Osłony i ochrona twarzy
System osłony twarzy uvex pheos — możliwości zestawiania i akcesoria

Akcesoria do systemu osłony twarzy uvex pheos

Możliwości zestawiania osłon twarzy uvex pheos

Nr art. Ramka osłony twarzy Osłona Ochrona Pasujące hełmy Ochronniki słuchu 

9906002 Mechaniczna Poliwęglan,  
bezbarwna

przed czynnikami 
mechanicznymi  
(np. iskry, odłamki)

Wszystkie hełmy 
uvex pheos z krót-
kim daszkiem

uvex pheos alpine 
(z adapterem 
osłony twarzy 
9790067)

2600214

9906003 Magnetyczna Poliwęglan,  
bezbarwna

2600215
9906009 Magnetyczna Poliwęglan, bez-

barwna z osłoną 
na podbródek

9906005 Mechaniczna Poliwęglan,  
bezbarwna z 
absorberem UV

Przed łukiem elek-
trycznym do 4 kA 
(kiloamperów)

uvex pheos  
ESWR

2600214

9906006 Magnetyczna Poliwęglan,  
bezbarwna z 
absorberem UV

2600215

9906007 Mechaniczna Poliwęglan, bez-
barwna z absorbe-
rem UV i częścią 
podbródkową Przed łukiem elek-

trycznym do 7 kA 
(kiloamperów)

2600214

9906008 Magnetyczna Poliwęglan, bez-
barwna z absorbe-
rem UV i częścią 
podbródkową

2600215

9790067

9790074

9954362

9790078
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Szybka osłony 9790
Nr art. 9790048
Wersja brak powłoki

certyfikowana jako wizjer klasy 1 do ochrony przed łukiem elektrycznym 
montowana w oprawce nahełmowej 9790047

Norma EN 166, EN 170, GSET 29
Szybka PC bezbarwna, UV 400

2C1,2 W 1 B 810 9 CE 0196
Jednostka szt., pakowane pojedynczo
zamówienia w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze karton, 100 szt.

Oprawka nahełmowa Adapter osłony twarzy 9790
do osłony twarzy 9790

Nr art. 9790047 9924010
Wersja oprawka nahełmowa do adapter do montażu osłony twarzy

osłony twarzy 9790 (9790048) bez ochronników nahełmowych
Oprawka czarny

W 166 3 81 9 B CE 0196
Jednostka szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo
zamówienia w woreczki polietylenowe w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze karton, 90 szt. karton, 500 szt.

9725 9726
Nr art. 9725514 9726014
Wersja szybka z octanu celulozy szybka z poliwęglanu

wewnętrzna strona odporna na zaparowanie brak powłoki
grubość materiału: 1 mm grubość materiału: 1 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny czarny

W 166 3F CE W 166 3B CE
Szybka CA bezbarwna, UV 380 PC bezbarwna, UV 400

2C1,2 W 1 FN CE 2C1,2 W 1 B CE
Jednostka szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo
zamówienia w woreczki polietylenowe w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze karton, 20 szt. karton, 20 szt.
Wymienna szybka 9050517 9723017

Osłony i ochrona twarzy
9790 · 9725 · 9726 · Osłony twarzy do prac leśnych

uvex 9725 · uvex 9726
• osłony twarzy z poliwęglanu i octanu celulozy z adapterami do montażu 
w bocznych szczelinach hełmu

• łatwa wymiana szybki
• nie można łączyć z ochronnikami słuchu
• kompatybilne z hełmami uvex airwing i uvex superboss

  Zestaw nie zawiera hełmu!

Osłona twarzy do prac leśnych uvex pheos
• osłona twarzy z metalowej siatki do prac leśnych
• kompatybilna z hełmem uvex pheos ABS 
• oznaczenie osłony twarzy: w EN 1731:2006F

Dalsze informacje na stronie 119

uvex 9790
• osłona wykonana z wytrzymałego poliwęglanu do przemysłowych  
hełmów ochronnych airwing i pheos oraz nahełmowych ochronników 
słuchu 3200H, K1H i K2H

• w przypadku prac w obrębie instalacji elektrycznych musi zostać dobra-
ny odpowiedni hełm elektroizolacyjny z dielektrycznymi nausznikami z 
mocowaniem do hełmów

• szybkę osłony, uchwyt na hełm i adapter należy zamówić jako oddzielne 
części

• do połączenia hełmu i osłony twarzy (bez nauszników z mocowaniem do 
hełmów) potrzebne są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

  Zestaw nie zawiera hełmu, oprawki nahełmowej i ochronników słuchu.

9790047

9790048

9924010

9725514
9726014
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uvex pheos faceguard
System ochrony twarzy

Innowacyjny system ochrony twarzy składa się z uchwytu na-
głownego o regulowanej wysokości oraz szerokości i wysokiej 
jakości osłony z poliwęglanu. Dzięki specjalnej powłoce, osłona 
twarzy zachowuje przez długi czas odporność na zaparowanie  
i może być blokowana w dowolnej pozycji. Specjalny mecha-
nizm obrotowy umożliwia szybkie przypinanie i odpinanie 
ochronników słuchu. W zależności od obszaru zastosowania, 
dzięki szerokiej gamie akcesoriów, można rozbudować system 
i odpowiednio dostosować go do swoich potrzeb.

Więcej informacji na stronie 
uvex-safety.com/en/pheosfaceguard 
(lub poprzez skanowanie kodu QR).

Zalety uvex pheos faceguard:
•  Fabrycznie zmontowany system ochrony twarzy — gotowy do użytku
• Szerokie pole widzenia i najwyższa jakość optyczna 
•  Wytrzymała poliwęglanowa osłona z powłoką uvex supravision excellence  

odporną na zaparowanie i zarysowania
•  Niewielka waga, płaska konstrukcja i optymalne położenie środka ciężkości  

odciążające kręgosłup
• Modułowy system z możliwością rozbudowy
• Możliwość wymiany poszczególnych elementów
• Komfort noszenia także z okularami i półmaskami ochronnymi

Szczegółowe informacje o multifunkcjonalnym systemie uvex

Więźba 
i napotnik 
Wygodnie dostosowuje się 
do kształtu głowy

Zdejmowane 
ochronniki 
słuchu
Do dodatkowej 
ochrony

Dopasowanie regulowane za pomocą 
pokręteła z szeroką nakładką na kark
Płynna regulacja szerokości jedną 
ręką za pomocą pokręteła zapewnia 
indywidualne dopasowanie i wygodę 
noszenia.
Do obwodów głowy od 52 do 64

Osłona twarzy z wytrzymałego  
poliwęglanu
Zewnętrzna strona odporna na zadrapania
Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie 
Ochrona UV400

Regulacja wysokości systemu umożliwia dopasowanie  
do indywidualnych potrzeb

Dodatkowa  
czapka ochronna 
zatrzaskuje się w 
systemie i chroni 
głowę przed ude-
rzeniami 

Unieruchomienie 
osłony twarzy pod 
dowolnym kątem
Możliwa wymiana 
szybek

Środek ciężkości  
na środku głowy
Odciążenie mięśni szyi  
i kręgosłupa
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uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard z ochroną słuchu uvex pheos faceguard z ochroną słuchu i siatkową osłoną twarzy
Nr art. 9790211 9790212 9790215
Wersja zmontowany fabrycznie system zmontowany fabrycznie system zmontowany fabrycznie system

do obwodów głowy 52–64 cm, do obwodów głowy 52–64 cm, do obwodów głowy 52–64 cm,
poliwęglanowa szybka, poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej o wysokiej przepuszczalności światła
z powłoką uvex supravision excellence z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB), z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB),
bez ochrony słuchu dalsze informacje na stronie 105 dalsze informacje na stronie 105

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352 EN 1731
Oprawka W 166 39B CE W 166 39B CE W EN 1731:2006 F CE
Szybka PC bezbarwna, UV 400 PC bezbarwna, UV 400 Siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej, przepuszczalność światła >60%

2C1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 W EN 1731:2006 F CE
Jednostka szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo szt., pakowane pojedynczo
zamówienia w karton w karton w karton

Więźba Napotnik Wymienna przyłbica Ochrona Zatyczki do uszu uvex pheos faceguard Wymienna przyłbica Przeciwsłoneczna
Osłona przeciwsłoneczna K1P Czapka ochronna Siateczkowy wizjer Osłona szyi

Nr art. 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216 9790159 9790160 9790170
Wersja tworzywo sztuczne tekstylny poliwęglan do ochrony ochronniki słuchu czapka ochronna do wymienna szybka tkanina z efektem

rozmiary głowy uvex supravision przed słońcem do uvex pheos uvex pheos faceguard siateczkowy wizjer chłodzenia funkcja
52–64 cm excellence i deszczem, faceguard skorupa z ABS: czarny ze stali nierdzewnej ochrona przed

powłoka wtykana w osłonę SNR 28 dB 52–64 cm do uvex słońcem
EN 812 pheos faceguard

Jednostka szt., pakowane szt., pakowane szt., pakowane szt., pakowane para, szt., pakowane szt., pakowane szt., pakowane
zamówienia pojedynczo pojedynczo pojedynczo pojedynczo pakowane pojedynczo pojedynczo pojedynczo

w woreczek w woreczek w woreczek w woreczek parami w woreczek w woreczek w woreczek
polietylenowy polietylenowy polietylenowy polietylenowy w karton polietylenowy polietylenowy polietylenowy

Konstrukcja zapewniająca ochronę twarzy i kręgosłupa szyjnego
Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budową anatomiczną człowieka. 
System ochrony twarzy jest tak wyważony, aby opierał się na środku głowy. Dzięki 
niewielkiej wadze i optymalnie położonemu środkowi ciężkości, który utrzymuje głowę 
w naturalnej pozycji, osłona nie powoduje przeciążenia kręgosłupa szyjnego ani pleców. 
Wąska konstrukcja i szerokie pole widzenia sprzyjają utrzymaniu naturalnej pozycji 
kręgosłupa szyjnego. 

uvex pheos faceguard
System ochrony twarzy

Akcesoria

99060139760107 9760108 26002169790074 9790159 9790160 9790170

9790211

9790212

9790215
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Osłona twarzy 9705 Osłona twarzy 9706 Osłona twarzy 9707 Osłona twarzy 9708
Nr art. 9705014 9706514 9707014 9708514
Wersja brak powłoki wewnętrzna strona odporna na zaparowanie brak powłoki wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Oprawka czarny czarny czarny czarny

W 166 3F CE W 166 3F CE W 166 3F CE W 166 3F CE
Szybka CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, UV 380 CA bezbarwna, UV 380

2C1,2 W 1 F CE 2C1,2 W 1 FN CE 2C1,2 W 1 F CE 2C1,2 W 1 FN CE
Jednostka zamówienia szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze karton, 15 szt. karton, 15 szt. karton, 10 szt. karton, 10 szt.
Wymienna szybka 9060017 9050517 9060017 9050517

Osłony i ochrona twarzy
Ochrona twarzy · Gogle ochronne

uvex 9705 · uvex 9706
• osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową
• łatwa wymiana szybki
• nie można łączyć z hełmami ochronnymi
• mechanizm podnoszenia szybki z płynną regulacją
• możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą pokrętła

uvex 9707 · uvex 9708
• osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową i dodat-
kową osłoną głowy z odpornego na uderzenia polistyrenu

• łatwa wymiana szybki
• mechanizm podnoszenia z płynną regulacją
• możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą pokrętła

9705014
9707014

9706514 9708514



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ ■ – –

– – – – – – – – ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ ■ – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

– – – – – – ■ – – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ – –

■ ■ ■ – – – ■ ■ – –

■ ■ ■ – – – – ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

– – – – – – ■ – – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

– – ■ – – ■ – ■ ■ –

– – – – – ■ – – – –

– – – – – ■ – – – –

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ –

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ –

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

uv
ex

 p
he

os
 B

uv
ex

 p
he

os
 B

-W
R

uv
ex

 p
he

os
 B

-S
-W

R

uv
ex

 p
he

os
 E

uv
ex

 p
he

os
 E

-W
R

uv
ex

 p
he

os
 E

-S
-W

R

uv
ex

 p
he

os
 IE

S

uv
ex

 p
he

os
 al

pi
ne

uv
ex

 p
he

os
 S

-K
R

uv
ex

 p
er

fe
xx

io
n

137

Akcesoria
uvex pheos 

9760000 Standardowa więźba

9760001 Więźba z pokrętłem 

9760011 Więźba pheos alpine

9760012 Więźba  
uvex pheos EWR 

9772001 Więźba IES 

9760009 Napotnik uvex pheos alpine  
i uvex pheos EWR

9760007 Napotnik IES

9760005 Napotnik beżowy

9790035 Skórzany pasek podbródkowy IES

9790005 Skórzany pasek podbródkowy 

9790021 Czteropunktowy pasek podbródkowy

9790023 Uchwyt na długopis 

9772002 Zacisk do okularów IES

9790022 Zacisk do gogli

9790065 Kaptur zimowy, żółty 

9790066 Kominiarka

9790068 Kaptur zimowy, pomarańczowy

9790075 Osłona szyi, pomarańczowa

9790076 Osłona szyi, żółta 

9790086 Chłodząca osłona szyi

9790166 Uchwyt na wizytówki

9790018 Zestaw naklejek odblaskowych M uvex 
pheos

9790151
9790156 Naklejka na hełm uvex pheos

9906002  Osłona uvex pheos9906003
9906005  Osłona twarzy uvex pheos SLB19906006
9906007  Osłona twarzy uvex pheos SLB29906008
2600201
2600202 uvex K1H/ uvex K2H

2630210
2630220
2630230

uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H

2600214 
2600215 
2600216

uvex K1P/ uvex K2P

9790078 Magnetyczny adapter do hełmu

9790062 Czołówka LED pheos Lights

9790063 Czołówka LED pheos Lights EX

9790028 Lampa czołowa LED KS7630MCII

9790029 Lampa czołowa LED KS6002 DUO 

9790064 Lampa czołowa LED ucap sport 

9790069 Adapter do hełmu uvex pheos

■  Standardowy element zestawu ■  Kompatybilne – Niekompatybilne
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Akcesoria
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 Standardowa więźba

9760001 Więźba z pokrętłem

9790000 Więźba do uvex super boss/ uvex thermo boss

9760005 Napotnik, beżowy

9790004 Napotnik do uvex super boss/ uvex thermo boss

9790005 Skórzany pasek podbródkowy

9790007 Czteropunktowy pasek podbródkowy

9790065 Kaptur zimowy, żółty

9790066 Kominiarka

9790068 Kaptur zimowy, pomarańczowy

9790075 Osłona szyi, pomarańczowa

9790076 Osłona szyi, żółta

9790086 Chłodząca osłona szyi

9790047 Uchwyt na kask uvex 9790

9790048 Szybka uvex 9790

2600201
2600202 uvex K1H/ uvex K2H

2630210 
2630220 
2630230

uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H

■  Standardowy element zestawu ■  Kompatybilne – Niekompatybilne
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Ochrona głowy pasująca do identyfikacji wizualnej firmy
Indywidualna ochrona głowy

Druk tamponowy na hełmie
(od 1 do 5 kolorów)

Miejsca nadruku na przykładzie uvex pheos.

Jakie są możliwości personalizacji?
Z przyjemnością udzielimy porady oraz wszelkich informacji o możli-
wościach personalizacji naszych środków ochrony głowy.

Haft i nadruk
Miejsca haftu i nadruku na przykładzie uvex ucap sport. 

Obowiązują następujące warunki ramowe:

• Minimalna wielkość zamówienia: 25 czapek

• Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.

• Liczba kolorów w hafcie: maks. 14

• Tekstylna czapka w kolorze specjalnym: od 1000 szt.

• Wymagany plik wektorowy (.eps, .ai) i plik graficzny (.jpg, .pdf) na wzór

Personalizacja na hełmie uvex pheos, uvex airwing,  
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Kolor specjalny Od 300 sztuk za dopłatą 
Od 600 sztuk wliczone w cenę

Od 600 sztuk 
wliczone w cenę

Nowy wariant:

–  Wariant elektroizolacyjny lub 
chemoodporny w kolorze z obecnej 
oferty

Od 300 sztuk

–  Wariant ze skróconym daszkiem w 
kolorze z obecnej oferty

Od 100 sztuk

–  Inna więźba i pasek podbródkowy w 
hełmie z obecnej oferty

Od 25 szt.

Uszlachetnienie:  nadruk, naklejka, 
zestaw odblaskowy

Od 25 sztuk 
Wielkość ponownego zamówienia: 
25 szt.

Personalizacja czapek ochronnych 

Kolor specjalny Od 1000 sztuk

Nowy wariant:

 – Z kolorem z obecnej oferty Od 600 sztuk

Uszlachetnienie: haft, nadruk Od 25 szt.

Hełmy i czapki ochronne uvex można spersonalizować zgodnie z dowolnymi  
życzeniami, aby ujednolicić wygląd pracowników z identyfikacją wizualną firmy. 

Na wszelkie pytania może odpowiedzieć serwis uvex.
Tel. +48 77 4826 258 · e-mail: uvex@uvex-integra.pl
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uvex u-cap sport
Ochrona głowy w sportowym stylu

Wbudowane elementy amor-
tyzujące o strukturze plastra 
miodu
Całą funkcję ochrony wymaga-
ną w normie EN 812 gwaran-
tuje specjalnie opracowana 
konstrukcja nośna o strukturze 
plastra miodu z wbudowanymi 
elementami amortyzującymi. 

Czołówka LED uvex u-cap sport z mocowaniem 
na magnes
• Łatwa obsługa: dzięki mocowaniu na magnes, 
czołówkę można łatwo i szybko przypiąć do 
czapki uvex ucap sport i ją od niej odpiąć.

• Skręcając przegub, można skierować światło 
latarki w dowolną stronę.

• Różne poziomy natężenia światła.

Płynna regulacja
uvex ucap sport można 
szybko i bezpiecznie dopa-
sować za pomocą rzepu. 

Niezawodnie chroni i ładnie wygląda: uvex ucap sport to nowatorska czapka 
ochronna zgodna z normą EN 812 o sportowym fasonie baseballówki. Ergono-
miczny kształt twardej skorupy ze zintegrowanymi elementami amortyzującymi 
zapewnia bezpieczeństwo i optymalny komfort noszenia. Aby zapewnić człon-
kom zespołu jednolity wizerunek, model ten jest również dostępny jako standar-
dowa czapka z daszkiem przeznaczona dla osób pracujących w miejscach, w 
których ochrona głowy nie jest obowiązkowa. 

Elastyczność zainspirowana pancerzem 
pancernika

uvex ucap sport zyskuje dodatkową 
elastyczność dzięki skorupie o budowie 

pancerza pancernika i zgodnie z zasada-
mi ergonomii dopasowuje się do różnych 

obwodów i owali głowy.  
Przedłużone wycięcie w okolicy uszu uła-

twia stosowanie ochronników słuchu.
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uvex ucap sport
Nr art. 9794409 9794403 9794404 9794442 9794422 9794424
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny z krótkim daszkiem (4 cm) i miękką wyściółką z tkaniny 

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Nr art. 9794400 9794401 9794402 9794443 9794423 9794425
Wersja z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny z długim daszkiem (7 cm) i miękką wyściółką z tkaniny 

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Wyściółka do uvex ucap sport
Nr art. 9794415
Wersja miękka, wygodna wyściółka z tkaniny siateczkowej

zapewnia wysoki komfort noszenia czapek ochronnych uvex ucap sport
Norma EN 812
Kolor czarny
Rozmiar rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt.

Baseballówka
Nr art. 9794110 9794111
Wersja z długim daszkiem (7 cm), z krótkim daszkiem (4 cm),

bez skorupy bez skorupy
Kolor czarny czarny
Rozmiar od 55 do 63 cm od 55 do 63 cm
Jednostka zamówienia szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap sport
Bogactwo wariantów do wielu zastosowań

uvex u-cap sport 

Wyściółka uvex u-cap sport Baseballówka

Latarka LED uvex u-cap sport pasu-
je do wszystkich czapek u-cap sport 
warianty dostępne na stronie 126.

9794400
9794401 
9794402

9794443
9794423
9794425

9794110

9794409
9794403 
9794404

9794442
9794422
9794424

9794415
9794111
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uvex ucap sport
Nr art. 9794407 9794408
Wersja z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS,

tekstylna czapka z bawełny
Norma EN 812 EN 812
Kolor granatowy granatowy
Rozmiar od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex ucap sport vent
Nr art. 9794430 9794420 9794421
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, 

tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

Nr art. 9794444 9794416 9794417
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm) i miękką wyściółką z tkaniny

skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex ucap sport hiviz
Nr art. 9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491
Wersja z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny w kolorach sygnalizacyjnych określonych w normie EN 471 – 

zapewnia większą widoczność oraz bezpieczeństwo użytkownika
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor jaskrawy żółty jaskrawy żółty jaskrawy żółty jaskrawy pomarańczowy jaskrawy pomarańczowy jaskrawy pomarańczowy
Rozmiar od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 do 54 cm od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia szt. szt. szt. szt. szt. szt.
Opakowanie zbiorcze karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap
uvex ucap sport · uvex ucap sport vent · uvex ucap sport hiviz

uvex u-cap sport uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport hi-viz

Latarka LED uvex u-cap sport pasu-
je do wszystkich czapek u-cap sport 
warianty dostępne na stronie 126.

9794407
9794408

9794430
9794420 
9794421

9794444
9794416
9794417

9794490 
9794491 
9794492

9794480 
9794481
9794482 
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Hełmy ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9770330 uvex pheos EWR Hełm ochronny czerwony 121
9770331 uvex pheos ESWR Hełm ochronny czerwony 121
9770430 uvex pheos EWR Hełm ochronny zielony 121
9770431 uvex pheos ESWR Hełm ochronny zielony 121
9770530 uvex pheos EWR Hełm ochronny niebieski 121
9770531 uvex pheos ESWR Hełm ochronny niebieski 121
9770536 uvex pheos EWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi niebieski 122
9770830 uvex pheos EWR Hełm ochronny ciemnoszary 121
9770832 uvex pheos ESWR Hełm ochronny ciemnoszary 121
9770931 uvex pheos ESWR Hełm ochronny czarny 121
9772001 Akcesoria Więźba IES 124
9772002 Akcesoria Zacisk do okularów 125
9772020 uvex pheos B Hełm ochronny biały 120
9772026 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 122
9772030 uvex pheos BWR Hełm ochronny biały 120
9772031 uvex pheos BSWR Hełm ochronny biały 120
9772034 uvex pheos SKR Hełm ochronny biały 122
9772035 uvex pheos BWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 122
9772038 uvex pheos BSWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 122
9772040 uvex pheos IES Hełm ochronny biały 122
9772042 uvex pheos planet BWR Hełm ochronny biały 110/111
9772043 uvex pheos planet BSWR Hełm ochronny biały 110/111
9772071 uvex pheos ABS BSWR Hełm ochronny biały 119
9772120 uvex pheos B Hełm ochronny żółty 120
9772126 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 122
9772130 uvex pheos BWR Hełm ochronny żółty 120
9772131 uvex pheos BSWR Hełm ochronny żółty 120
9772134 uvex pheos SKR Hełm ochronny żółty 122
9772137 uvex pheos BSWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 122
9772138 uvex pheos BWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 122
9772140 uvex pheos IES Hełm ochronny żółty 122
9772171 uvex pheos ABS BSWR Hełm ochronny żółty 119
9772220 uvex pheos B Hełm ochronny pomarańczowy     120
9772226 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi pomarańczowy     122
9772230 uvex pheos BWR Hełm ochronny pomarańczowy     120
9772231 uvex pheos BSWR Hełm ochronny pomarańczowy     120
9772234 uvex pheos SKR Hełm ochronny pomarańczowy     122
9772236 uvex pheos BWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi pomarańczowy     122
9772239 uvex pheos BSWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi pomarańczowy     122
9772240 uvex pheos IES Hełm ochronny pomarańczowy     122
9772271 uvex pheos ABS BSWR Hełm ochronny pomarańczowy     119
9772320 uvex pheos B Hełm ochronny czerwony 120
9772326 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czerwony 122
9772330 uvex pheos BWR Hełm ochronny czerwony 120
9772332 uvex pheos BSWR Hełm ochronny czerwony 120
9772334 uvex pheos BSWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czerwony 122
9772335 uvex pheos SKR Hełm ochronny czerwony 122
9772340 uvex pheos IES Hełm ochronny czerwony 122
9772371 uvex pheos ABS BSWR Hełm ochronny czerwony 119
9772430 uvex pheos BWR Hełm ochronny zielony 120
9772437 uvex pheos BWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi zielony 122
9772520 uvex pheos B Hełm ochronny niebieski 120
9772526 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czerwony 122
9772530 uvex pheos BWR Hełm ochronny niebieski 120
9772531 uvex pheos BSWR Hełm ochronny niebieski 120
9772534 uvex pheos SKR Hełm ochronny niebieski 122
9772537 uvex pheos BSWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi niebieski 122
9772538 uvex pheos BWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi niebieski 122
9772540 uvex pheos IES Hełm ochronny niebieski 122
9772832 uvex pheos BSWR Hełm ochronny ciemnoszary 120
9772920 uvex pheos B Hełm ochronny czarny 120
9772926 uvex pheos B Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czarny 122
9772930 uvex pheos BWR Hełm ochronny czarny 120
9772932 uvex pheos BSWR Hełm ochronny czarny 120
9772936 uvex pheos BWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi czarny 122
9773050 uvex pheos alpine Hełm ochronny biały 118
9773150 uvex pheos alpine Hełm ochronny żółty 118

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9050517 Akcesoria Wymienna szybka, CA, odporna na zaparowanie bezbarwny 133/136
9060017 Akcesoria Wymienna szybka, CA bezbarwna 136
9705014 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 136
9706514 Akcesoria Osłona twarzy, CA, odporna na zaparowanie bezbarwna 136
9707014 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 136
9708514 Akcesoria Osłona twarzy, CA, odporna na zaparowanie bezbarwna 136
9720040 uvex perfexxion Hełm ochronny biały 115
9720050 uvex perfexxion Hełm ochronny biały 115
9720940 uvex perfexxion Hełm ochronny czarny 115
9720950 uvex perfexxion Hełm ochronny czarny 115
9723017 Akcesoria Wymienna szybka, PC bezbarwna 133
9725514 Akcesoria Osłona twarzy, CA bezbarwna 133
9726014 Akcesoria Osłona twarzy, PC bezbarwna 133
9750020 uvex super boss Hełm ochronny biały 116
9750120 uvex super boss Hełm ochronny żółty 116
9750520 uvex super boss Hełm ochronny niebieski 116
9754000 uvex thermo boss Hełm ochronny biały 117
9754100 uvex thermo boss Hełm ochronny żółty 117
9754300 uvex thermo boss Hełm ochronny czerwony 117
9760000 Akcesoria Więźba standardowa 124
9760001 Akcesoria Więźba z pokrętłem 124
9760005 Akcesoria Napotnik, ekoskóra 124
9760007 Akcesoria Napotnik, tkanina/pianka 124
9760009 Akcesoria Napotnik pheos ABS 119/124
9760011 Akcesoria Więźba do uvex pheos alpine 124
9760012 Akcesoria Więźba do uvex pheos EWR 124
9760014 Akcesoria Osłona na pokrętło 124
9760106 Akcesoria więźba pheos ABS 119
9760107 Akcesoria Więźba faceguard 135
9760108 Akcesoria Napotnik do więźby 135
9762020 uvex airwing B Hełm ochronny biały 116
9762021 uvex airwing BS Hełm ochronny biały 117
9762030 uvex airwing BWR Hełm ochronny biały 116
9762031 uvex airwing BSWR Hełm ochronny biały 117
9762120 uvex airwing B Hełm ochronny żółty 116
9762121 uvex airwing BS Hełm ochronny żółty 117
9762130 uvex airwing BWR Hełm ochronny żółty 116
9762131 uvex airwing BSWR Hełm ochronny żółty 117
9762220 uvex airwing B Hełm ochronny pomarańczowy       116
9762221 uvex airwing BS Hełm ochronny pomarańczowy       117
9762230 uvex airwing BWR Hełm ochronny pomarańczowy       116
9762231 uvex airwing BSWR Hełm ochronny pomarańczowy       117
9762320 uvex airwing B Hełm ochronny czerwony 116
9762321 uvex airwing BS Hełm ochronny czerwony 117
9762330 uvex airwing BWR Hełm ochronny czerwony 116
9762331 uvex airwing BSWR Hełm ochronny czerwony 117
9762420 uvex airwing B Hełm ochronny zielony 116
9762421 uvex airwing BS Hełm ochronny zielony 117
9762430 uvex airwing BWR Hełm ochronny zielony 116
9762431 uvex airwing BSWR Hełm ochronny zielony 117
9762520 uvex airwing B Hełm ochronny niebieski 116
9762521 uvex airwing BS Hełm ochronny niebieski 117
9762530 uvex airwing BWR Hełm ochronny niebieski 116
9762531 uvex airwing BSWR Hełm ochronny niebieski 117
9762920 uvex airwing B Hełm ochronny czarny 116
9770020 uvex pheos E Hełm ochronny biały 121
9770026 uvex pheos E Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 122
9770030 uvex pheos EWR Hełm ochronny biały 121
9770031 uvex pheos ESWR Hełm ochronny biały 121
9770036 uvex pheos EWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi biały 122
9770120 uvex pheos E Hełm ochronny żółty 121
9770126 uvex pheos E Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 122
9770130 uvex pheos EWR Hełm ochronny żółty 121
9770131 uvex pheos ESWR Hełm ochronny żółty 121
9770136 uvex pheos EWR Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi żółty 122
9770230 uvex pheos EWR Hełm ochronny pomarańczowy     121
9770231 uvex pheos ESWR Hełm ochronny pomarańczowy       121
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Hełmy ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9773250 uvex pheos alpine Hełm ochronny pomarańczowy 118
9773350 uvex pheos alpine Hełm ochronny czerwony 118
9773450 uvex pheos alpine Hełm ochronny zielony 118
9773550 uvex pheos alpine Hełm ochronny niebieski 118
9773950 uvex pheos alpine Hełm ochronny czarny 118
9774236 uvex pheos forestry żółty 119
9774237 uvex pheos forestry pomarańczowy 119
9774238 uvex pheos forestry czerwony 119
9790000 Akcesoria Więźba 124
9790004 Akcesoria Napotnik, skóra 124
9790005 Akcesoria Skórzany pasek podbródkowy 125
9790006 Akcesoria Czepek higieniczny biały 123
9790007 Akcesoria Czteropunktowy pasek podbródkowy 125
9790010 Akcesoria Czapka zimowa granatowy 123
9790012 Akcesoria Czapka zimowa granatowy 123
9790015 Akcesoria Czapka zimowa czarny 123
9790016 Akcesoria Czapka zimowa czarny 123
9790018 uvex pheos  

reflex set M
Zestaw naklejek odblaskowych 124

9790021 Akcesoria Czteropunktowy pasek podbródkowy 119/125
9790022 Akcesoria Zacisk na gogle/zacisk na pasek podbródkowy 125
9790023 Akcesoria Uchwyt na długopis 125
9790028 Akcesoria Lampa czołowa LED KS7630MCII 126
9790029 Akcesoria Lampa czołowa LED KS6002DUO 126
9790035 Akcesoria Skórzany pasek podbródkowy 125
9790047 Akcesoria Uchwyt na kask czarny 133
9790048 Akcesoria Szybka osłony, PC bezbarwna 133
9790062 Akcesoria Czołówka LED pheos Lights 126
9790063 Akcesoria Czołówka LED pheos Lights EX 126
9790064 Akcesoria Lampa czołowa LED ucap sport 126
9790065 Akcesoria Kaptur zimowy jaskrawy żółty 123
9790066 Akcesoria Kominiarka czarny 123
9790067 Akcesoria Adapter do mocowania osłony czarny 132
9790068 Akcesoria Kaptur zimowy jaskrawy pomarańczowy   123
9790069 Akcesoria Adapter nakaskowy do lampy czołowej LED ucap sport 126
9790071 Akcesoria Torba na hełm 125
9790074 Akcesoria Ochrona przed słońcem/deszczem 132/135
9790075 Akcesoria Osłona szyi pomarańczowy 123
9790076 Akcesoria Osłona szyi żółty 123
9790077 Akcesoria Zestaw zatyczek do szczelin hełmu 125
9790078 Akcesoria Adapter do hełmu, magnetyczny 132
9790086 Akcesoria Chłodząca osłona szyi 123
9790146 Akcesoria Gwizdek 119
9790149 Akcesoria Podkładka pod kark 125
9790150 Akcesoria Naklejka na hełm uvex pheos srebrny 125
9790151 Akcesoria Naklejka na hełm uvex pheos żółty 125
9790152 Akcesoria Naklejka na hełm uvex pheos pomarańczowy 125
9790153 Akcesoria Naklejka na hełm uvex pheos czerwony 125
9790154 Akcesoria Naklejka na hełm uvex pheos zielony 125
9790155 Akcesoria Naklejka na hełm uvex pheos niebieski 125
9790156 Akcesoria Naklejka na hełm uvex pheos czarny 125
9790159 Akcesoria Czapka ochronna uvex pheos faceguard czarny 135
9790160 Akcesoria Szybka wymienna do siateczkowej osłony 135
9790166 Akcesoria Uchwyt na wizytówki 125
9790170 Akcesoria Ochrona przeciwsłoneczna/ osłona szyi 135
9790210 Akcesoria metalowa osłona twarzy 119
9790211 uvex pheos  

faceguard
System ochrony twarzy uvex pheos faceguard 135

9790212 uvex pheos  
faceguard

System ochrony twarzy uvex pheos faceguard z ochroną 
słuchu

135

9790213 Akcesoria V3air rechargeable 126
9790214 Akcesoria Uniwersalna opaska silikonowa 126
9790215 uvex pheos  

faceguard
uvex pheos faceguard z ochroną 
słuchu i siatkową osłoną twarzy

135

9794110 Baseballówka Z długim daszkiem, obwód głowy 
od 55 do 63 cm

czarny 141

9794111 Baseballówka Z krótkim daszkiem, obwód głowy 
od 55 do 63 cm

czarny 141

9794400 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy 
od 52 do 54 cm

czarny 141

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9794401 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 55 

do 59 cm
czarny 141

9794402 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

czarny 141

9794403 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 55 
do 59 cm

czarny 141

9794404 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

czarny 141

9794407 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 55 
do 59 cm

granatowy 142

9794408 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

granatowy 142

9794409 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 52 
do 54 cm

czarny 141

9794415 uvex ucap sport Więźba czarny 141
9794416 uvex ucap sport  

vent
Czapka ochronna, obwód głowy od 55 
do 59 cm

czarny 142

9794417 uvex ucap sport  
vent

Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

czarny 142

9794420 uvex ucap sport 
vent

Czapka ochronna, obwód głowy od 55 
do 59 cm

czarny 142

9794421 uvex ucap sport 
vent

Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

czarny 142

9794422 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 55 
do 59 cm

czarny 141

9794423 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 55 
do 59 cm

czarny 141

9794424 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

czarny 141

9794425 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

czarny 141

9794430 uvex ucap sport  
vent

Czapka ochronna, obwód głowy od 52 
do 54 cm

czarny 142

9794442 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 52 
do 54 cm

czarny 141

9794443 uvex ucap sport Czapka ochronna, obwód głowy od 52 
do 54 cm

czarny 141

9794444 uvex ucap sport 
vent

Czapka ochronna, obwód głowy od 52 
do 54 cm

czarny 142

9794480 uvex ucap sport  
hiviz

Czapka ochronna, obwód głowy od 55 
do 59 cm

jaskrawy żółty 142

9794481 uvex ucap sport  
hiviz

Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

jaskrawy żółty 142

9794482 uvex ucap sport  
hiviz

Czapka ochronna, obwód głowy od 52 
do 54 cm

jaskrawy żółty 142

9794490 uvex ucap sport 
hiviz

Czapka ochronna, obwód głowy od 55 
do 59 cm

jaskrawy poma-
rańczowy

142

9794491 uvex ucap sport  
hiviz

Czapka ochronna, obwód głowy od 60 
do 63 cm

jaskrawy poma-
rańczowy

142

9794492 uvex ucap sport  
hiviz

Czapka ochronna, obwód głowy od 52 
do 54 cm

jaskrawy poma-
rańczowy

142

9906002 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos, PC bezbarwna 131
9906003 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos magnetic, PC bezbarwna 131
9906005 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 1, PC bezbarwna 131
9906006 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 1 magnetic, 

PC
bezbarwna 131

9906007 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 2, PC niebieski 131
9906008 Akcesoria Osłona twarzy uvex pheos SLB 2 magne-

tic, PC
niebieski 131

9906009 Akcesoria uvex pheos magnetic z osłoną podbródka czarny 131
9906012 Akcesoria Szybka wymienna do osłony pheos bezbarwna 131
9906013 Akcesoria Szybka wymienna do osłony pheos SLB 1 bezbarwna 131/135
9906014 Akcesoria Szybka wymienna do osłony pheos bezbarwna 131
9906017 Akcesoria Szybka wymienna do osłony pheos SLB 2 niebieski 131
9924010 Akcesoria Adapter czarny 133
9954362 Akcesoria Materiałowy pokrowiec na osłony 132



Ochrona dróg oddechowych
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EN149:2001+A1:2009 
Środki ochrony dróg oddechowych — półmaski filtrujące do ochrony przed cząsteczkami

Wszystkie półmaski ochronne uvex są sprawdzone i dopuszczone do użytku zgodnie z europejską normą EN 149. 
 Norma definiuje różnorodne wymagania dotyczące półmasek ochronnych w celu zapewnienia użytkownikowi jak 
 najwyższej ochrony i jak największego komfortu. 

Norma dzieli półmaski ochronne w zależności od wydajności filtra oraz 
 przepuszczalności na trzy klasy ochrony:

Najważniejsze testy w ramach normy EN149:  
• pomiar oporu wdechowego i wydechowego
• kontrola zaworu wydechowego
• kontrola wzrokowa (oznaczenie, dopuszczenie do użytku) 
• określenie wydajności filtra (klasa ochrony) 
• opcjonalnie: przeprowadzenie testu pyłu dolomitowego 

Szczegółowe informacje dotyczące  
norm i wytycznych w zakresie ochrony  
dróg oddechowych można znaleźć  
na stronie: 

https://ures.uvex.de

FFP 1

FFP 2

FFP 3

* AGW = najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy — to średnie stężenie substancji we wdychanym powietrzu, dla którego nie zachodzi ryzyko  
(chronicznego ani ostrego) uszczerbku na zdrowiu, jeśli pracownicy pracują pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. AGW zastępuje maksymalne 
stężenie w miejscu pracy (MAK) oraz techniczne stężenie standardowe (TKR) — jeżeli jednak te dwie wartości nie są w pełni uwzględnione w AGW, można 
tymczasowo posłużyć się nimi do oceny zagrożeń. 

Aby na pierwszy rzut oka można było rozpoznać poziom ochrony półmasek uvex, wszystkie półmaski FFP1 oznaczone są 
kolorem niebieskim, modele FFP2 — pomarańczowym, a maski FFP3 — czarnym.

Oprócz standardowych testów, wszystkie półmaski 
ochronne uvex poddawane są testowi pyłu dolomito-
wego, w związku z czym oznaczone są literą „D”. 
Produkty do ochrony dróg oddechowych uvex za-
pewniają najlepszy komfort oddychania nawet przy 
ekstremalnym zapyleniu i długotrwałym użytkowaniu. 

Półmaski ochronne uvex odpowiadają aktualnym 
przepisom Unii Europejskiej. Wszystkie środki 
 ochrony dróg oddechowych należą do indywidual-
nego wyposażenia ochronnego kategorii III (wysokie 
ryzyko).

Półmaski ochronne klasy FFP1 charakteryzują się zdolnością filtra-
cyjną min. 80% do 4krotności danej wartości granicznej (AGW*). 
Półmaski są odpowiednie w przypadku cząsteczek nietoksycznych 
i niefibrogenicznych.

Do szkodliwych dla zdrowia cząsteczek, pyłów i mgły  odpowiednie 
są półmaski ochronne klasy FFP2. Ich zdolność filtracyjna wynosi 
min. 94% do 10krotności odpowiedniej wartości granicznej (AGW*).

Najwyższą klasę ochrony — FFP3 — stanowią półmaski o 
 wydajności filtracyjnej min. 99%. Filtrują one do 30krotności danej 
 wartości granicznej (AGW*) i nadają się do ochrony przed toksy-
cznymi cząsteczkami, pyłami i mgłą.
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Środki ochrony dróg oddechowych uvex — przewodnik
Szybki sposób na dopasowanie odpowiedniej półmaski oddechowej

Ponieważ wybór odpowiedniego środka 
ochrony dróg oddechowych ma funda-
mentalne znaczenie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa użytkownika, należy mu 
poświęcić dużo uwagi. Podczas wyboru 
odpowiedniej półmaski ochronnej należy 
zwrócić uwagę na następujące elementy:

•  Rodzaj, charakter i stężenie substancji niebezpiecznych 
muszą być określone lub znane (patrz numer CAS i AGW). 
Pomiary mogą przeprowadzać np. zrzeszenia zawodowe. 
Orientacyjne, minimalne wymagania dla wybranych czyn-
ności znajdują się na kolejnej stronie.

•  Po określeniu wymaganego poziomu ochrony (FFP1, FFP2 
lub FFP3), na podstawie poniższej tabeli można wybrać 
odpowiedni model półmaski dostosowany do warunków 
pracy. 

•  W otoczeniu musi znajdować się wystarczająca ilość tlenu. 
Należy znać krajowe przepisy w tym zakresie. W Niem-
czech minimalną ilością jest 17%. 

•  Jeśli wymaga się stosowania innych środków ochrony 
indywidualnej, muszą one być kompatybilne z półmaską. 
Półmaski ochronne uvex mogą być używane z okularami 
ochronnymi uvex (patrz strona 149). 

•  Środki ochrony dróg oddechowych nie mogą być uży-
wane przez osoby noszące brody, bokobrody lub mające 
głębokie blizny w miejscu, do którego przylega uszczelka 
półmaski, ponieważ nie pozwalają one na bezpieczne 
dopasowanie. Skontaktuj się z naszym doradcą, aby 
 otrzymać indywidualne rozwiązanie. 

•  Zaleca się, aby maski oznaczone symbolem „NR” były 
używane przez maks. 8 godzin. Maski oznaczone symbolem 
„R” mogą być używane do 24 godzin, ale powinny być 
czyszczone po każdym użyciu. Zasadniczo przyjmuje się, 
że półmaskę należy wymienić, gdy oddychanie przez nią 
staje się odczuwalnie trudniejsze. 

•  Jeśli w miejscu pracy wymaga się noszenia maski  gazowej, 
należy pamiętać, że półmaski przeciwpyłowe uvex nie 
zapewnią odpowiedniej ochrony.

Asortyment

Krótkotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania lekkiej pracy w normalnej temperaturze otoczenia 

Poziom ochrony Półmaska składana na płasko (z zaworem lub bez) Półmaska kształtowa (z zaworem lub bez)

FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+ 2100, 2110, 7100, 7110

FFP2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+ 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310

Długotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania ciężkiej pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia 

Poziom ochrony Półmaska składana na płasko (z zaworem) Półmaska kształtowa (z zaworem)

FFP1 3110, 8113, 5110, 5110+ 2110, 7110

FFP2 3210, 8213, 5210, 5210+ 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3 3310, 8313, 5310, 5310+ 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317

Z węglem aktywnym pochłaniającym przykre zapachy

Poziom ochrony Półmaska składana na płasko (z zaworem) Półmaska kształtowa (z zaworem)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220+ 2220, 7220

FFP3 5320+ 7320

  Minimalne wymagania dla wybranych obszarów zastosowania można znaleźć na stronie 148.
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uvex silv-Air
Zastosowania

Rodzaj pracy Szkodliwe substancje Klasa ochrony

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Obróbka drewna

Drewno miękkie: szlifowanie i cięcie Drobne cząsteczki, pył drzewny ■

Drewno twarde (dąb, buk, drewno tropikalne): szlifowanie i cięcie Drobne cząsteczki, pył drzewny ■

Usuwanie farb przez szczotkowanie/piaskowanie Drobne cząsteczki farby ■

Usuwanie farb na bazie chromu przez szczotkowanie/piaskowanie Drobne cząsteczki farby ■

Nakładanie farb rozpuszczalnych na bazie miedzi/chromu/arsenu Drobna mgła farby ■

Przemysł budowlany i dodatkowe usługi budowlane

Prace cementowe, tynkowanie, układanie płytek, pokrycia dachowe Pył cementowy, tynkowy, ceglany lub 
glazurniczy ■

Prace murarskie: cięcie, wiercenie, rozbiórka ■

Azbest: prace krótkotrwałe Włókna ■

Izolowanie dachów: włókna szklane i mineralne Pył i włókna ■

Masa szpachlowa/ wypełniacze: szlifowanie Pył ■

Prace spawalnicze

Spawanie stali nierdzewnej i aluminium Opary tlenku metalu/aluminium ■

Prace lutownicze Opary ■

Obróbka metalu

Metal: wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie Pył metaliczny ■

Stale wysokostopowe/ stal nierdzewna: wiercenie, szlifowanie, 
frezowanie, zginanie Pył metaliczny ■

Utylizacja odpadów i czyszczenie

Sortowanie i utylizowanie odpadów Pył, grzyby ■

Utylizacja odpadów medycznych Bakterie, zarodniki ■

Zamiatanie podłóg Pył (nietoksyczny) ■

Cząstki skażone radioaktywnie Pył ■

Rolnictwo

Zwalczanie epidemii i leczenie zwierząt Bakterie, wirusy ■

Prace z zarodnikami grzybów Zarodniki ■

Praca z sianem, zbożem i mąką Pył ■

Medycyna/służba zdrowia/opieka zdrowotna

Alergie, pyłki, kurz domowy, sierść zwierząt Pył, cząsteczki, zarodniki ■

Bakterie, wirusy, choroby zakaźne, legionella Bakterie, wirusy ■

  Podane klasy filtrów odnoszą się do wymogów minimalnych i podano je jedynie w celach informacyjnych. 
Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić, czy dana półmaska oddechowa spełnia wymagania 
dotyczące ochrony przed materiałami szkodliwymi o danym stężeniu!



uvex silvAir premium 150  152

5100, 5100+, 5110, 
5110+, 5200, 5200+, 
5210, 5210+, 5220+, 
5310, 5310+, 5320+

uvex silvAir e 153  155 7212, 7233, 7312, 
7317, 7333

7232, 7330 

uvex silvAir p 156  158 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7200, 
7210, 7220

7310, 7320 

uvex silvAir c 159  161 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220 

uvex i3
uvex i5

46  47
36  37 ■ ■

uvex pheos 
uvex sportstyle

44  45
41 ■ ■ ■ ■

uvex super fit
uvex super g 

51
50 ■ ■ ■

uvex xfit
uvex xfit pro

39
38 ■ ■ ■ ■ ■

uvex ivo 52 ■ ■ ■ ■

uvex iworks 48 ■ ■

uvex pheos cx2 42 ■ ■

uvex pheos cx2 sonic 60 ■ ■ ■ ■ ■
uvex super OTG 
uvex super f OTG

56
57 ■ ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0 
uvex skyguard NT

49
53 ■ ■ ■

uvex carbonvision 67 ■ ■ ■
uvex ultrasonic 
uvex ultravision

63
64  65 ■ ■ ■ ■ ■

uvex megasonic 59 ■ ■ ■

■
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Perfekcyjne dopasowanie 
Dostępne kombinacje półmasek ochronnych uvex z okularami ochronnymi uvex 
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 pełna kompatybilność  częściowa kompatybilność

Zalecenia te opierają się na naszym 
doświadczeniu — w każdym 
 przypadku zaleca się przeprowa
dzenie testów. 



2

4

1
3

5

1 2 3 54

150

uvex silv-Air premium
Półmaski ochronne

Szeroka, tekstylna opaska 
zapewniająca wygodne 
i  stabilne dopasowanie 
półmaski.

Zawór wydechowy 
 redukujący temperaturę  
i wilgotność.

uvex silv-Air premium
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Półmaski składane Półmaski składane Półmaski składane

Wersja wąska Wersja szeroka Wersja wąska Wersja szeroka Wersja wąska Wersja szeroka

5100 NR D 5100+ NR D 5200 NR D 5200+ NR D

5110 NR D 5110+ NR D 5210 NR D 5210+ NR D 5310 NR D 5310+ NR D

5220+ NR D 
z węglem

5320+ NR D 
z węglem

Wygodna uszczelka zapew-
niająca wysoki komfort i 
bezpieczne dopasowanie.

Półmaski pakowane 
 pojedynczo — spełniają 
najwyższe wymagania 
 higieniczne.

•  optymalny design zapewniający najwyższy 
komfort noszenia i stabilne dopasowanie 

•  dostępne w dwóch rozmiarach gwarantują-
cych optymalne dopasowanie 

•  uszczelka (w obszarze nosowym w przypadku 
FFP1 i FFP2, w obszarze nosowym i  podbródka 
w przypadku FFP3) oraz zacisk nosowy 
 zapewniające większą wygodą i szczelność

•  pojedyncze opakowanie — spełnia najwyższe 
wymagania higieniczne

•  regulowana opaska zapewnia większą ochronę 
i wygodę

•  opcjonalnie: zawór wydechowy zmniejszający 
temperaturę i wilgotność 

•  modele w klasach FFP2 i FFP3 dostępne w 
wersji zapobiegającej nieprzyjemnym zapa-
chom (5220+, 5320+) 

Elastyczny, regulowany 
zacisk nosowy zapewniający 
wyjątkową szczelność.
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uvex silv-Air 5100 // 5110  
• półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do 
 wąskich i średnich owali twarzy

• szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie 
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy 
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne 
dopasowanie

• 5110: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność, a także  
w istotny sposób zmniejszający opór oddychania

uvex silv-Air premium
Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 1 i FFP 2

uvex silv-Air 5100+ // 5110+
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe do szerszych owali twarzy
• szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie 
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy 
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne 
dopasowanie

• 5110+: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność, a także  
w istotny sposób zmniejszający opór oddychania

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe do szerszych owali twarzy
• szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie 
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy 
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne 
dopasowanie

• 5210+/ 5220+: zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także 
w istotny sposób zmniejsza opór oddychania

• 5220+: dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi 
zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

uvex silv-Air 5200 // 5210
• półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do 

wąskich i średnich owali twarzy
• szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne  dopasowanie 
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy 
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, 
 bezpieczne dopasowanie

• 5210: zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także  
w istotny sposób zmniejsza opór oddychania

uvex silvAir 5200+ uvex silvAir 5210+
Nr art. 8765201 8775201 8765211 8775211
Wersja Półmaska składana FFP 2 NR D Półmaska składana FFP 2 NR D 

bez zaworu – wersja szeroka z zaworem – wersja szeroka
Kolor biały biały
Opakowanie 30 szt. Woreczek 15 szt. Woreczek
Zawartość 30 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo 15 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo

pakowane pakowane pakowane pakowane
w karton w woreczek w karton w woreczek

uvex silvAir 5100 uvex silvAir 5110
Nr art. 8765100 8775100 8765110 8775110
Wersja Półmaska składana na płasko FFP 1 NR D Półmaska składana FFP 1 NR D

bez zaworu – wersja wąska z zaworem – wersja wąska
Kolor biały biały
Opakowanie 30 szt. Woreczek 15 szt. Woreczek
Zawartość 30 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo 15 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo

pakowane pakowane pakowane pakowane
w karton  w woreczek w karton w woreczek

uvex silvAir 5200 uvex silvAir 5210
Nr art. 8765200 8775200 8765210 8775210
Wersja Półmaska składana FFP 2 NR D Półmaska składana FFP 2 NR D

bez zaworu – wersja wąska z zaworem – wersja wąska
Kolor biały biały
Opakowanie 30 szt. Woreczek 15 szt. Woreczek
Zawartość 30 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo 15 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo

pakowane pakowane pakowane pakowane
w karton w woreczek w karton w woreczek

uvex silvAir 5220+
Nr art. 8765221 8775221
Wersja Półmaska składana FFP 2 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka
Kolor szary
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo w karton 3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex silvAir 5100+ uvex silvAir 5110+
Nr art. 8765101 8775101 8765111 8775111
Wersja Półmaska składana FFP 1 NR D Półmaska składana FFP 1 NR D

bez zaworu – wersja szeroka z zaworem – wersja szeroka
Kolor biały biały
Opakowanie 30 szt. Woreczek
Zawartość 30 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo 15 szt., pojedynczo 3 szt., pojedynczo

pakowane pakowane pakowane pakowane
w karton w woreczek w karton w woreczek

8765101
8775101

8765111
8775111

8765201
8775201

8765211 
8775211

8765221
8775221

8765110
8775110

8765100
8775100

8765200
8775200

8765210
8775210 
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uvex silv-Air 5310
• półmaska składana na płasko filtrująca cząstki stałe do wąskich i średnich 

owali twarzy
• szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie 
• wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, 
bezpieczne dopasowanie

• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny 
 sposób zmniejsza opór oddychania

uvex silv-Air 5310+ 
• półmaska składana na płasko filtrująca cząstki stałe do szerszych 

 kształtów twarzy
• szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie 
• wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, 
bezpieczne dopasowanie

• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny 
 sposób zmniejsza opór oddychania

uvex silv-Air 5320+
• półmaska składana na płasko filtrująca cząstki stałe do szerszych owali 

twarzy
• szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie 
• wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, 
bezpieczne dopasowanie

• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy 
• zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny 
 sposób zmniejsza opór oddychania

• dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi 
 zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

uvex silv-Air premium 
Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 3

uvex silvAir 5310
Nr art. 8765310 8775310
Wersja Półmaska składana FFP 3 NR D z zaworem — wersja wąska
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo 3 szt., pakowane pojedynczo

w karton w woreczek

uvex silvAir 5310+
Nr art. 8765311 8775311
Wersja Półmaska składana FFP 3 NR D z zaworem — 

wersja szeroka
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo 3 szt., pakowane pojedynczo

w karton w woreczek

uvex silvAir 5320+
Nr art. 8765321 8775321
Wersja Półmaska składana FFP 3 NR D z zaworem i węglem – 

wersja szeroka
Kolor szary
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo 3 szt., pakowane pojedynczo

w karton w woreczek

8765311
8775311

8765310
8775310

8765321
8775321
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uvex silv-Air e
Półmaski ochronne

Precyzyjna konstrukcja w 
obszarze nosa zapewniająca 
bezpieczne dopasowanie.

Opaska o regulowanej 
długości zapewnia optymalne 
dopasowanie.

Duże zawory gwarantują 
niewielki opór wdechowy.

Wgłębienie nosowe: 
 zapewnia bezpieczne dopa-
sowanie do niemal każdego 
kształtu nosa.

Elastyczne czteropunktowe 
mocowanie paska zapewnia 
wygodę.

• wydajna półmaska ochronna o doskonałej 
ochronie i najwyższym komforcie noszenia 

• połączenie wysokiej jakości materiału filtru-
jącego i zwiększonej powierzchni filtrowania 
znacznie zmniejsza opór wydechowy 

• dodatkowe zawory zapewniają przyjemny, 
chłodny mikroklimat pod półmaską  
(efekt chłodzenia) 

• geometria 3D w obszarze nosa umożliwia 
idealne dopasowanie 

• regulowana tekstylna opaska zapewnia 
 indywidualne i wygodne dopasowanie 

• wbudowana uszczelka gwarantuje szczególny 
komfort 

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Półmaski kształtowe Półmaski kształtowe

7212 NR D 7312 R D 7317 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D
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uvex silv-Air e 
Wydajne półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP2 i FFP3

uvex silv-Air High-Performance –  
ochrona dróg oddechowych w nowym 
wymiarze
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym  
i zaworami wdechowymi

• system HighPerformanceclimazone z trzema komorami zapewniającymi 
przyjemny, chłodny mikroklimat wewnątrz półmaski

• elastyczna tekstylna opaska z zaciskiem umożliwiającym dokładną regulację
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się 
 ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

• dwa dodatkowe filtry z zaworami inhalacyjnymi zmniejszają opór oddychania  
i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort 
 noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie

• połączenie trójwymiarowego przetłoczenia przy części nosowej z uszczelką 
gwarantuje bezpieczne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa

uvex silv-Air High-Performance —  
doskonała ochrona i najwyższy komfort 
noszenia
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym  
i zaworami inhalacyjnymi

• system HighPerformanceclimazone z trzema komorami zapewniającymi 
przyjemny, chłodny mikroklimat wewnątrz półmaski

• czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualnie regulowane 
i bezpieczne dopasowanie półmaski

• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się 
 ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

• dwa dodatkowe filtry z zaworami inhalacyjnymi zmniejszają opór oddychania  
i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort 
 noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie

• wgłębienie nosowe na uszczelce zapewnia bezpieczne dopasowanie do 
 niemal każdego kształtu nosa

uvex silvAir 7233 uvex silvAir 7333 
Nr art. 8707233 8707333
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 R D Półmaska kształtowa FFP 3 R D

z zaworami z zaworami
Kolor biały biały
Opakowanie 3 szt. 3 szt.
Zawartość 3 szt., pakowane w karton 3 szt., pakowane w karton

uvex silvAir 7232 uvex silvAir 7330 
Nr art. 8707232 8707330
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 R D Półmaska kształtowa FFP 3 R D

z zaworami z zaworami
Kolor srebrnoszary srebrnoszary
Opakowanie 3 szt. 3 szt.
Zawartość 3 szt., pakowane w karton 3 szt., pakowane w karton

Instrukcja zakładania

8707233 
8707333

8707232
8707330
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uvex silv-Air e 
Wydajne półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP2 i FFP3

uvex silv-Air 7312
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe  
z zaworem wydechowym

• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia 
większego komfortu noszenia

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewnia-
jąca optymalny komfort noszenia i niezawodne, 
bezpieczne dopasowanie

• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk 
 nosowy

• czteropunktowa opaska zapewniająca komfor
towe, indywidualne regulowane i bezpieczne 
 dopasowanie półmaski

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy  
i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
 wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7317
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe  
z zaworem wydechowym

• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia 
większego komfortu noszenia

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewnia-
jąca optymalny komfort noszenia i niezawodne, 
bezpieczne dopasowanie

• bez zacisku nosowego (bez zawartości metalu)
• czteropunktowa opaska zapewniająca komfor
towe, indywidualne regulowane i bezpieczne 
 dopasowanie półmaski

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy  
i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
 wewnątrz półmaski

• bardzo szeroka, tekstylna opaska zapewniająca 
wygodne i stabilne dopasowanie półmaski

Czteropunktowe mocowanie zapewnia 
wygodne i stabilne dopasowanie półmaski.

uvex silv-Air 7212
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe  
z zaworem wydechowym

• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia 
większego komfortu noszenia

• bezszwowa opaska zapewniająca wygodę  
i pewne dopasowanie

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewnia-
jąca optymalny komfort noszenia i niezawodne, 
bezpieczne dopasowanie

• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk 
 nosowy

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy  
i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
 wewnątrz półmaski

Anatomiczne ukształtowanie oraz zacisk nosowy 
zapewniają bezpieczne dopasowanie i najwyższy 
komfort noszenia. 

Wysokiej jakości materiał filtrujący zapewnia niewielki opór 
oddechowy. Dzięki białej, gładkiej powierzchni, półmaski 
mogą być używane również do zastosowań wymagających 
spełnienia najwyższych norm w zakresie higieny. 

uvex silvAir 7312
Nr art. 8707312
Wersja Półmaska kształtowa FFP 3 R D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 5 szt.
Zawartość 5 szt., pakowane w karton

uvex silvAir 7317 
Nr art. 8707317 8707318
Wersja Półmaska kształtowa FFP 3 R D z zaworem
Kolor biały biały
Opakowanie Pudełko Karton
Zawartość 5 szt., 80 szt., 

pakowane pojedynczo
pakowane w pudełko pakowane w karton

uvex silvAir 7212 
Nr art. 8707212
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt.
Zawartość 15 szt., pakowane w karton

8707212
8707317 
8707318 8707312
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uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

Półmaski składane Półmaski kształtowe Półmaski składane Półmaski kształtowe Półmaski składane Półmaski kształtowe

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

z węglem  
7220 NR D

z węglem  
7320 R D

uvex silv-Air p
Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 1, FFP 2 i FFP 3 

• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia 
większego komfortu użytkowania

• opcjonalnie: zawór wydechowy zmniejszający 
temperaturę i wilgotność 

•  najwyższa kompatybilność z okularami 
 ochronnymi uvex dzięki optymalnej konstrukcji 
obszaru nosowego 

• srebrnoszary materiał wierzchni uvex silvAir 
zapobiega konieczności przedwczesnej 
 utylizacji z powodu zabrudzenia powierzchni

• modele w klasie FFP3 są dodatkowo wyposa-
żone w zacisk nosowy oraz czteropunktowe 
mocowanie opaski zapewniające największy 
komfort

Przylegające, miękkie krawę-
dzie materiału zapewniające 
większy komfort użytkowania.

Bezszwowa, elastyczna 
 opaska zapewniająca 
 równomierne rozłożenie 
nacisku oraz wygodę.

Wszystkie półmaski kształ-
towe uvex silvAir w klasach 
ochrony FFP 1 i FFP 2 są  
w całości wolne od metali.

Trójwymiarowa, optymalna 
konstrukcja odpowiadająca 
za kompatybilność z okula-
rami ochronnymi zapewnia 
szczelność bez zacisku 
nosowego.

Półmaska kształtowa FFP 2 
jest dostępna opcjonalnie z 
filtrem z węglem aktywnym 
chroniącym przed nieprzyjem
nymi zapachami, gazami i 
oparami zgodnie z wartościami 
granicznymi parametrów.
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uvex silv-Air 8103 // 8113
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe 
• hydrofobowa powłoka materiałowa
• bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
• wyściółka z pianki w obszarze podbródka i nosa zapewniająca 
 bezpieczne dopasowanie

• 8113: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje 
 gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air p
Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 1 i FFP 2

uvex silv-Air 7100 // 7110
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe 
• nie zawiera metalu
• miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu 
 noszenia

• bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
• 7110: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje 
 gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7200
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
• nie zawiera metalu
• bezszwowa opaska zapewniająca wygodę  
i pewne dopasowanie

uvex silv-Air 7210
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe  
z zaworem wydechowym

• nie zawiera metalu
• bezszwowa opaska zapewniająca wygodę  
i pewne dopasowanie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy 
i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
 wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7220
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe  
z zaworem wydechowym

• nie zawiera metalu
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący 
przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami  
i oparami poniżej wartości granicznej

• bezszwowa opaska zapewniająca wygodę  
i pewne dopasowanie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy 
i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
 wewnątrz półmaski

uvex silvAir 8103 uvex silvAir 8113
Nr art. 8708103 8708113

Wersja Półmaska składana na płasko FFP 1 
NR D Półmaska składana FFP 1 NR D

bez zaworu z zaworem
Kolor srebrny srebrny
Opakowanie 20 szt. 15 szt.
Zawartość 20 szt., pakowane pojedynczo w karton 15 szt., pakowane pojedynczo w karton

uvex silvAir 7100 uvex silvAir 7110
Nr art. 8707100 8707110
Wersja Półmaska kształtowa FFP 1 NR D Półmaska kształtowa FFP 1 NR D

bez zaworu z zaworem
Kolor srebrnoszary srebrnoszary
Opakowanie 20 szt. 15 szt.
Zawartość 20 szt., pakowane w karton 15 szt., pakowane w karton

uvex silvAir 7200 
Nr art. 8707200
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 NR D bez zaworu
Kolor srebrnoszary
Opakowanie 20 szt.
Zawartość 20 szt., pakowane w karton

uvex silvAir 7210 
Nr art. 8707210
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem
Kolor srebrnoszary
Opakowanie 15 szt.
Zawartość 15 szt., pakowane w karton

uvex silvAir 7220 
Nr art. 8707220
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem

i węglem
Kolor srebrny, antracytowy
Opakowanie 15 szt.
Zawartość 15 szt., pakowane w karton

8708103
8707100

8708113
8707110 

8707200 8707210 8708220
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uvex silv-Air 8203 // 8213
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe
• hydrofobowa powłoka materiałowa
• bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
• wyściółka z pianki w obszarze podbródka i nosa zapewniająca 
 bezpieczne dopasowanie

• 8213: zawór wydechowy optymalizujący mikroklimat

uvex silv-Air p
Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 2 i FFP 3

uvex silv-Air 8313
• półmaska składana na płasko filtrująca cząstki stałe z zaworem 
 wydechowym

• hydrofobowa powłoka materiałowa
• czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne 
 regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski

• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort 
noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 
się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7310 // 7320
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort 
noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie

• wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
• czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne 
 regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 
się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

• 7320: dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzy
jemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

uvex silvAir 7310 uvex silvAir 7320
Nr art. 8707310 8707320
Wersja Półmaska kształtowa FFP 3 R D Półmaska kształtowa FFP 3 R D

z zaworem z zaworem i węglem
Kolor srebrnoszary srebrny, antracytowy
Opakowanie 5 szt. 5 szt.
Zawartość 5 szt., pakowane w karton 5 szt., pakowane w karton

uvex silvAir 8203 uvex silvAir 8213
Nr art. 8708203 8708213
Wersja Półmaska składana FFP 2 NR D Półmaska składana FFP 2 NR D

bez zaworu z zaworem
Kolor srebrny srebrny
Opakowanie 20 szt. 15 szt.
Zawartość 20 szt., pakowane pojedynczo 15 szt., pakowane pojedynczo

w karton w karton

uvex silvAir 8313 
Nr art. 8708313
Wersja Półmaska składana FFP 3 NR D z zaworem
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt.
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo w karton

8707310 8708313

8708203 8708213

8707320
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uvex silv-Air c
Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP1, FFP2 i FFP3

Zawór wydechowy z otwo-
rem 360° minimalizuje opór 
przy oddychaniu i zmniejsza 
temperaturę wewnątrz 
półmaski.

Górna uszczelka utrzymuje 
półmaskę w odpowiednim 
położeniu i zwiększa komfort.

Redukcja nacisku  dzięki 
miękkim krawędziom 
 materiału.

Bezszwowa opaska z funkcją 
regulacji dla optymalnego 
dopasowania.

Dowolnie regulowany zacisk 
nosowy zapewniający 
indywidualne i bezpieczne 
dopasowanie.

•  miękkie krawędzie materiału zapewniające 
większy komfort użytkowania

•  bezszwowa opaska umożliwia komfortowe  
i bezpieczne dopasowanie 

•  opcjonalnie: zawór wydechowy ułatwia 
 wymianę powietrza i obniża temperaturę oraz 
wilgotność wewnątrz półmaski 

•  uszczelka (w obszarze nosowym w przypadku 
FFP1 i FFP2, dookoła w przypadku FFP3)  
i zacisk nosowy zapewniające najwyższy 
 stopień ochrony i komfort noszenia 

•  modele FFP2 wyposażone w filtr z węglem 
aktywnym zapobiegający nieprzyjemnym 
zapachom (2220, 3220)

•  półmaski kształtowe FFP3 są dostępne  
w dwóch rozmiarach i dodatkowo wyposażone 
w czteropunktowe mocowanie opaski

uvex silv-Air c
FFP 1 FFP 2 FFP 3
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z węglem

2310 NR D 2312 NR D
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uvex silv-Air 3200 // 3210
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe 
• bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, 
 bezpieczne dopasowanie

• 3210: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje 
 gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 3220
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi 
 zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

• bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, 
 bezpieczne dopasowanie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 
się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air c
Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 1 i FFP 2

uvex silv-Air 3100 // 3110
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe
• bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, 
 bezpieczne dopasowanie

• 3110: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje 
 gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2100 // 2110
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe 
• bezszwowa opaska i zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne 
 dopasowanie półmaski

• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, 
 bezpieczne dopasowanie

• 2110: zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór 
 oddychania, minimalizując nagromadzenie wilgoci pod półmaską

uvex silvAir 3100 
Nr art. 8733100 8753100
Wersja Półmaska składana na płasko FFP 1 NR D bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 30 szt. Woreczek
Zawartość 30 szt., pakowane pojedynczo 3 szt., pakowane pojedynczo

w karton w woreczek

uvex silvAir 3220
Nr art. 8733220
Wersja Półmaska składana FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt.
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo w karton

uvex silvAir 3110 
Nr art. 8733110 8753110
Wersja Półmaska składana na płasko FFP 1 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo 3 szt., pakowane pojedynczo

w karton w woreczek

uvex silvAir 2100 
Nr art. 8732100 8752100
Wersja Półmaska kształtowa FFP 1 NR D bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 20 szt. Woreczek
Zawartość 20 szt., pakowane w karton 3 szt., pakowane w woreczek

uvex silvAir 2110 
Nr art. 8732110 8752110
Wersja Półmaska kształtowa FFP 1 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane w karton 3 szt., pakowane w woreczek

uvex silvAir 3200
Nr art. 8733200 8753200
Wersja Półmaska składana FFP 2 NR D bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 30 szt. Woreczek
Zawartość 30 szt., pakowane pojedynczo 3 szt., pakowane pojedynczo

w karton w woreczek

uvex silvAir 3210
Nr art. 8733210 8753210
Wersja Półmaska składana FFP 2 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo 3 szt., pakowane pojedynczo

w karton w woreczek

Instrukcja zakładania

8733100
8753100

8733110
8753110

8732100
8752100

8732110
8752110

8733200
8753200

8733210 
8753210

8733220 
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uvex silv-Air 3310
• półmaska składana filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
• pasek z możliwością regulacji i elastyczny, regulowany zacisk nosowy 
zapewniają wygodę i pewne dopasowanie

• wygodna, przylegająca uszczelka zapewniająca szczelne, bezpieczne 
dopasowanie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 
się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2310 // 2312
• 2310: kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór 
wydechowy dostosowany do szerszych kształtów twarzy

• 2312: kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór 
wydechowy dostosowany do mniejszych i średnich kształtów twarzy

• czteropunktowe mocowanie opaski i elastycznie regulowany zacisk 
 nosowy dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego dopasowania 
 półmaski do twarzy użytkownika

• bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort 
noszenia i szczelne, bezpieczne dopasowanie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 
się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2200 // 2210
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
• bezszwowa opaska i elastycznie regulowany zacisk nosowy zapewniają 
wygodę i pewne dopasowanie półmaski

• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, 
 bezpieczne dopasowanie

• 2210: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje 
 gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2220
• półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
• dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi 
 zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

• bezszwowa opaska i elastycznie regulowany zacisk nosowy zapewniają 
wygodę i pewne dopasowanie półmaski

• wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, 
 bezpieczne dopasowanie

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie 
się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air c
Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 2 i FFP 3

uvex silvAir 3310 
Nr art. 8733310 8753311
Wersja Półmaska składana na płasko FFP3 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane pojedynczo 2 szt., pakowane pojedynczo

w karton w woreczek
uvex silvAir 2312
Nr art. 8732312 8752312
Wersja Półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem — wersja wąska
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane w karton 2 szt., pakowane w woreczek

uvex silvAir 2200
Nr art. 8732200 8752200
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 NR D bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 20 szt. Woreczek
Zawartość 20 szt., pakowane w karton 3 szt., pakowane w woreczek

uvex silvAir 2220
Nr art. 8732220
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem i węglem
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt.
Zawartość 15 szt., pakowane w karton

uvex silvAir 2210
Nr art. 8732210 8752210
Wersja Półmaska kształtowa FFP 2 NR D z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane w karton 3 szt., pakowane w woreczek

uvex silvAir 2310 
Nr art. 8732310 8752311
Wersja Półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem — wersja szeroka
Kolor biały
Opakowanie 15 szt. Woreczek
Zawartość 15 szt., pakowane w karton 2 szt., pakowane w woreczek

Instrukcja zakładania

Instrukcja zakładania

8733310
8753311

8732310
8752311

8732312
8752312

8732200
8752200 

8732210
8752210 

8732220
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uvex silv-Air
Przegląd najważniejszych cech produktów

Zawór wydechowy 360° znacznie zmniejsza opór 
przy oddychaniu, a także temperaturę i wilgotność 
wewnątrz półmaski.

Wygodna uszczelka na obwodzie półmaski 
Miękka uszczelka zapewnia szczelność oraz pewne  
i bezpieczne dopasowanie.

Miękka uszczelka w obszarze nosa i podbródka 
zapewnia wygodę i bezpieczne dopasowanie.

Komfortowa uszczelka w części nosowej
Miękka uszczelka w części nosowej zapewnia 
 bezpieczne i bezuciskowe dopasowanie.

Wygodny zacisk nosowy
Półmaskę wyposażono w wysokiej jakości zacisk 
nosowy, który ułatwia jej dopasowanie do kształtu 
twarzy.

Nie zawiera metalu
Półmaska jest całkowicie pozbawiona metalu i została 
wykonana z materiałów przyjaznych dla skóry.

4-punktowe mocowanie opaski zapewniające 
komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne 
dopasowanie półmaski do kształtu twarzy użytkownika.

uvex clear
• spray do czyszczenia półmasek ochronnych oznaczonych literą „R”

Półmaski są pakowane pojedynczo i spełniają 
 najwyższe wymagania higieniczne.

Z węglem aktywnym
Dodatkowa warstwa węgla aktywnego w filtrze 
 pochłania przykre zapachy.

Trójwymiarowy kształt części nosowej zapewnia 
bezpieczne dopasowanie, wysoki poziom szczelności 
i zapobiega zaparowaniu okularów ochronnych bez 
powłoki.

Doskonała kontrola mikroklimatu
Dzięki zastosowaniu dodatkowych filtrów połączonych 
z zaworem wdechowym półmaska zapewnia bardzo 
niski opór przy oddychaniu. Kontrola mikroklimatu 
zapewnia najlepszy komfort noszenia.

Oznaczenie R
Półmaska została przetestowana pod kątem 
 przydatności do ponownego użycia i może być 
 stosowana przez kilka zmian roboczych.

Oznaczenie NR
Półmaski nie są zdatne do ponownego użytku  
i dlatego po zakończeniu zmiany powinno się je 
zutylizować.

Oznaczenie D
Półmaska została poddana dodatkowemu testowi pyłu 
dolomitowego i zapewnia doskonałą oddychalność 
nawet w bardzo zapylonym otoczeniu przy długo
trwałym użytkowaniu.

Spray czyszczący uvex clear
Nr art.: 8701011
Opakowanie 1 szt.
Zawartość 360 ml

8701011
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uvex silv-Air
Zestawienie

Nr art. Oznaczenie Typ Właściwości Opakowanie Liczba w opako-
waniu zbiorczym Strona

8701011 uvex clear Spray czyszczący 1 puszka (360 ml) 100 162

8707100 uvex silvAir 7100 Półmaska kształtowa FFP 1 bez zaworu 20 szt. 180 157

8707110 uvex silvAir 7110 Półmaska kształtowa FFP 1 z zaworem 15 szt. 135 157

8707200 uvex silvAir 7200 Półmaska kształtowa FFP 2 bez zaworu 20 szt. 180 157

8707210 uvex silvAir 7210 Półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 135 157

8707212 uvex silvAir 7212 Półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 135 155

8707220 uvex silvAir 7220 z węglem Półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 135 157

8707232 uvex silvAir 7232 HighPerformance Półmaska kształtowa FFP 2 z systemem 3komorowym 3 szt. 36 154

8707233 uvex silvAir 7233 HighPerformance Półmaska kształtowa FFP 2 z systemem 3komorowym 3 szt. 36 154

8707310 uvex silvAir 7310 Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 5 szt. 60 158

8707312 uvex silvAir 7312 Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 5 szt. 60 155

8707317 uvex silvAir 7317 Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 5 szt. 60 155

8707318 uvex silvAir 7317 Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 80 szt. 120 155

8707320 uvex silvAir 7320 z węglem Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 5 szt. 60 158

8707330 uvex silvAir 7330 HighPerformance Półmaska kształtowa FFP 3 z systemem 3komorowym 3 szt. 36 154

8707333 uvex silvAir 7333 HighPerformance Półmaska kształtowa FFP 3 z systemem 3komorowym 3 szt. 36 154

8708103 uvex silvAir 8103 Półmaska składana na płasko FFP 1 bez zaworu 20 szt. 480 157

8708113 uvex silvAir 8113 Półmaska składana FFP 1 z zaworem 15 szt. 360 157

8708203 uvex silvAir 8203 Półmaska składana FFP 2 bez zaworu 20 szt. 480 158

8708213 uvex silvAir 8213 Półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 360 158

8708313 uvex silvAir 8313 Półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 360 158

8732100 uvex silvAir 2100 Półmaska kształtowa FFP 1 bez zaworu 20 szt. 240 160

8732110 uvex silvAir 2110 Półmaska kształtowa FFP 1 z zaworem 15 szt. 180 160

8732200 uvex silvAir 2200 Półmaska kształtowa FFP 2 bez zaworu 20 szt. 240 161

8732210 uvex silvAir 2210 Półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 180 161

8732220 uvex silvAir 2220 z węglem Półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 15 szt. 180 161

8732310 uvex silvAir 2310 Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 15 szt. 180 161

8732312 uvex silvAir 2312 Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 15 szt. 180 161

8733100 uvex silvAir 3100 Półmaska składana na płasko FFP 1 bez zaworu 30 szt. 360 160

8733110 uvex silvAir 3110 Półmaska składana FFP 1 z zaworem 15 szt. 180 160

8733200 uvex silvAir 3200 Półmaska składana FFP 2 bez zaworu 30 szt. 360 160

8733210 uvex silvAir 3210 Półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 180 160

8733220 uvex silvAir 3220 z węglem Półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 180 160

8752100 uvex silvAir 2100 Półmaska kształtowa FFP 1 bez zaworu 3 szt. 60 160

8752110 uvex silvAir 2110 Półmaska kształtowa FFP 1 z zaworem 3 szt. 60 160

8752200 uvex silvAir 2200 Półmaska kształtowa FFP 2 bez zaworu 3 szt. 60 161

8752210 uvex silvAir 2210 Półmaska kształtowa FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 161

8752311 uvex silvAir 2310 Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 2 szt. 20 161

8752312 uvex silvAir 2312 Półmaska kształtowa FFP 3 z zaworem 2 szt. 20 161

8753100 uvex silvAir 3100 Półmaska składana FFP 1 bez zaworu 3 szt. 60 160

8753110 uvex silvAir 3110 Półmaska składana FFP 1 z zaworem 3 szt. 60 160

8753200 uvex silvAir 3200 Półmaska składana FFP 2 bez zaworu 3 szt. 60 160

8753210 uvex silvAir 3210 Półmaska składana FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 160

8753311 uvex silvAir 3310 Półmaska składana FFP 3 z zaworem 2 szt. 60 161

8765100 uvex silvAir 5100 Półmaska składana FFP 1 bez zaworu 30 szt. 480 151

8765101 uvex silvAir 5100+ Półmaska składana FFP 1 bez zaworu 30 szt. 480 151
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uvex silv-Air
Zestawienie

Nr art. Oznaczenie Typ Właściwości Opakowanie Liczba w opako-
waniu zbiorczym Strona

8765110 uvex silvAir 5110 Półmaska składana FFP 1 z zaworem 15 szt. 240 151

8765111 uvex silvAir 5110+ Półmaska składana FFP 1 z zaworem 15 szt. 240 151

8765200 uvex silvAir 5200 Półmaska składana FFP 2 bez zaworu 30 szt. 480 151

8765201 uvex silvAir 5200+ Półmaska składana FFP 2 bez zaworu 30 szt. 480 151

8765210 uvex silvAir 5210 Półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 240 151

8765211 uvex silvAir 5210+ Półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 240 151

8765221 uvex silvAir 5220+ z węglem Półmaska składana FFP 2 z zaworem 15 szt. 240 151

8765310 uvex silvAir 5310 Półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 240 152

8765311 uvex silvAir 5310+ Półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 240 152

8765321 uvex silvAir 5320+ z węglem Półmaska składana FFP 3 z zaworem 15 szt. 240 152

8775100 uvex silvAir 5100 Półmaska składana FFP 1 bez zaworu 3 szt. 60 151

8775101 uvex silvAir 5100+ Półmaska składana FFP 1 bez zaworu 3 szt. 60 151

8775110 uvex silvAir 5110 Półmaska składana FFP 1 z zaworem 3 szt. 60 151

8775111 uvex silvAir 5110+ Półmaska składana FFP 1 z zaworem 3 szt. 60 151

8775200 uvex silvAir 5200 Półmaska składana FFP 2 bez zaworu 3 szt. 60 151

8775201 uvex silvAir 5200+ Półmaska składana FFP 2 bez zaworu 3 szt. 60 151

8775210 uvex silvAir 5210 Półmaska składana FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 151

8775211 uvex silvAir 5210+ Półmaska składana FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 151

8775221 uvex silvAir 5220+ z węglem Półmaska składana FFP 2 z zaworem 3 szt. 60 151

8775310 uvex silvAir 5310 Półmaska składana FFP 3 z zaworem 3 szt. 60 152

8775311 uvex silvAir 5310+ Półmaska składana FFP 3 z zaworem 3 szt. 60 152

8775321 uvex silvAir 5320+ z węglem Półmaska składana FFP 3 z zaworem 3 szt. 60 152
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Kombinezony ochronne
Przewodnik po normach i produktach

Określenie warunków otoczenia
Czy w swojej pracy masz kontakt z zapylonymi, wilgotnymi lub mokrymi warunkami?
Aby ułatwić wybór odpowiedniego kombinezonu, nasze produkty klasyfikowane są 
według rodzajów warunków otoczenia. Stopień przydatności jest determinowany przez 
sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy.
Podaliśmy również informacje dotyczące oddychalności, dzięki czemu użytkownik może 
łatwo ocenić komfort noszenia.

Identyfikacja cech dodatkowych
W przypadku niektórych warunków pracy należy wziąć pod uwagę dodatkowe wymagania.  
Symbole określają, czy artykuł nie zawiera silikonów oraz substancji mogących zakłócać 
procesy lakiernicze.

EN 14605 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami 
(test strumienia cieczy)

EN 14605 Odzież chroniąca przed rozpylonymi cieczami 
(test rozpylonej cieczy)

EN 13034 Odzież zapewniająca ograniczoną  
ochronę przed rozpylonymi cieczami  
(ochrona przed mgłą)

ISO 139821 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi  
(ochrona przed ciałami stałymi)

EN 11495 Odzież ochronna o właściwościach 
 antystatycznych (gwarantowane wyłącznie  
przy wilgotności powietrza >25%.)

EN 14126 Odzież chroniąca przed czynnikami  
infekcyjnymi

EN 10732 Odzież chroniąca przed przenikaniem  
cząstek radioaktywnych (nie chroni  
przed promieniowaniem radioaktywnym)

DIN 32781 Odzież ochronna przeciwko środkom  
ochrony roślin

ISO 27065 Odzież ochronna do stosowania przy  
pracy ze środkami ochrony roślin

Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnych certyfikatach, kartach danych technicznych lub etykietach umieszczonych na produkcie!

pył wilgoć ciecz oddychal-
ność
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Kombinezony ochronne
Cechy typu 4 i typu 5/6 oraz technologie

1
3-częściowy kaptur
• optymalne dopasowanie
•  brak ograniczenia pola widzenia
•  idealnie dopasowane do maski i gogli
• gumka wzdłuż krawędzi z przyjemnym w dotyku wykończeniem

2
Klapa na zamek 

•  klapa na zamek z wbudowaną taśmą klejącą 
•  łatwe przyklejanie
•  dodatkowe bezpieczeństwo

4
Gumka w talii 
•  wszyta gumka w talii zapewnia optymalne dopasowanie 
•  komfortowa swoboda ruchów 

5
Gumowe ściągacze przy rękawach i nogawkach 
•  elastyczne paski do dobrego dopasowania rękawów i nogawek 
zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo 

•  miękka gumka wzdłuż krawędzi zapewnia komfort noszenia

3
Pętelka na palec 

•  pętelki na palce wykonane z wygodnej, miękkiej gumy 
•  zapobiega podwijaniu się rękawów 
•  dodatkowe bezpieczeństwo

uvex SMS
• struktura z kilku warstw włókniny 
polipropylenowej

• mieszanka włókniny typu spun-
bond i meltblown zapewniająca 
równowagę między wytrzy
małością i miękkością 

• wysoka przepuszczalność 
 powietrza i oddychalność 

uvex Laminat light
• włóknina polipropylenowa lamino-
wana folią polietylenową 

• spunbond po stronie wewnętrznej 
zapewnia komfortowe dopasowanie 

• materiał nie przywiera do skóry 
• w połączeniu z folią uzyskuje się 
wyższy poziom ochrony, ale 
zmniejsza się oddychalność

uvex Laminat classic
• włóknina polipropylenowa lamino-
wana folią polipropylenową 

• spunbond po stronie wewnętrznej 
zapewnia komfortowe dopasowanie 

• materiał nie przywiera do skóry 
• folia polipropylenowa stanowi 
 skuteczną barierę dla szerokiej 
gamy organicznych i nieorga
nicznych substancji chemicznych

uvex com4-Laminat
• włóknina polipropylenowa 
 laminowana mikroporowatą folią 
polietylenową 

• spunbond po wewnętrznej stronie 
zapewnia przyjemne uczucie  
na skórze

• materiał nie przywiera do skóry 
• mikroporowata warstwa pozwala 
na pewną oddychalność 

Technologie
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89880 88498

uvex 3B chem classic uvex 3B chem classic+
Nr art. 89880 88498
Materiał polipropylen Spunbond, z laminowaną polipropylen Spunbond, z laminowaną

folią polipropylenową folią polipropylenową
Kolor żółty żółty
Rozmiary od S do 3XL od S do 3XL
Jednostka zamówienia Szt. Szt.
Opakowanie zbiorcze Karton, 25 szt. Karton, 25 szt.

uvex 3B chem classic
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B

Certyfikat zgodności z

EN 14126

Typ 3B

EN 14605

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

Podwójna klapa na zamek błyskawiczny 
ułatwia ubieranie 

Zintegrowana skarpeta na buty dla większego 
bezpieczeństwa

Podwójne rękawy dla większego bezpieczeństwa

uvexsafety.com/en/overalls

uvex 3B chem classic • uvex 3B chem classic+
Cechy ogólne:
• maksymalne bezpieczeństwo i ochrona dzięki 
wyjątkowo trwałemu materiałowi ze zgrzewa-
nymi ultradźwiękowo i uszczelnianymi szwami

• lekki i wytrzymały materiał, przyjazny dla 
 skóry dzięki włókninie z miękkiego materiału 
po stronie wewnętrznej

Ochrona:
• zapewnia ochronę przed szeroką gamą 
 chemikaliów

• zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą 
na zamek

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, 
gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega podwija-
niu się rękawów 

Zastosowanie:
• praca z organicznymi i nieorganicznymi 
 substancjami chemicznymi

• czyszczenie i prace konserwacyjne
• przemysł chemiczny i farmaceutyczny
• przemysł spożywczy
• neutralizacja i usuwanie skażenia gleby
• czyszczenie przemysłowe i prace 
 konserwacyjne

• czyszczenie zbiorników
• prace z lakierami i farbami
• utylizacja szkodliwych materiałów
• rolnictwo
• oczyszczanie ścieków i budowa kanalizacji
• gospodarka odpadami
• reagowanie w sytuacji katastrof, praca  
w służbach ratowniczych

• weterynaria i zwalczanie chorób
• przemysł naftowy i petrochemiczny

Typ 3

Wyposażenie dla 88498:
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89843

uvex 3B chem light 
Nr art. 89843
Materiał polipropylen Spunbond

laminowana folia polietylenowa
Kolor biały, żółty
Rozmiary od S do 3XL
Jednostka zamówienia Szt.
Opakowanie zbiorcze Karton, 40 szt.

Wymieniono tylko przykładowe substancje chemiczne. 
Dokładny wykaz substancji dla poszczególnych elementów odzieży podano w arkuszach danych technicznych. 
Informacje na ich temat można również uzyskać w naszym systemie Chemical Expert System (patrz str. 177).

Substancje chemiczne Nr CAS
Klasa wg EN 14325 Klasa wg EN 14325

Aceton 67641 6 z 6 1 z 6

Acetonitryl 75058 6 z 6 0 z 6

Chlorek żelaza(III) (wod., 45%) 7705080 – 6 z 6

Kwas fluorowodorowy (wod., 49%) 7664-39-3 6 z 6 6 z 6

Kwas fluorowodorowy (wod., od 71 do 75%) 7664-39-3 – 5 z 6

Kwas fluorowodorowy w moczniku (od 62 do 64%) 7664-39-3 – 2 z 6

Formaldehyd (wod., 10%) 50000 – 6 z 6

Izopropanol 67630 6 z 6 6 z 6

Metanol 67561 6 z 6 6 z 6

Wodorotlenek sodu 50% 1310732 6 z 6 6 z 6

Kwas azotowy 69,5% 7697372 – 6 z 6

Kwas solny (wod., 37%) 7647010 5 z 6 6 z 6

Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 6 z 6 6 z 6

Nadtlenek wodoru 7722841 6 z 6 6 z 6

Zawarte w tabeli dane ustalone są w warunkach laboratoryjnych (w temperaturze 21 ±2°C). Ponieważ w praktyce często występują  
dodatkowe czynniki, takie jak podwyższona temperatura oraz oddziaływania mechaniczne, dane należy traktować jedynie orientacyjne.  
Powyższe dane nie powinny zastępować informacji uzyskanych podczas własnych testów przydatności.

Uszczelnione i klejone szwy
Optymalna ochrona przed penetracją przez 
ciecz w aerozolu i cząstkami stałymi.

uvex 3B chem light
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B

uvex 3B chem light
Cechy ogólne:
• wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu  
i bardzo elastycznemu materiałowi  
z przyjazną dla skóry włókniną po 
 wewnętrznej stronie

Ochrona:
• idealny do prac sprzątających 
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą 
na zamek

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce  
w talii, gumkom przy kapturze, rękawach  
i nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega 
 podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
• kontakt z chemikaliami o niskim stężeniu
• czyszczenie budynków i zakładów 
 przemysłowych

• przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
• przemysł chemiczny i farmaceutyczny
• praca z farbami i lakierami
• przemysł elektroniczny
• praca przy azbeście i rozbiórkach
• neutralizacja skażenia gleby
• hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
• gospodarka odpadami

Certyfikat zgodności z

EN 14126

Typ 3B

EN 14605

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1

Typ 6B

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2 ISO 27065

C3

Typ 3
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Ochrona przed pestycydami —  
DIN 32781/ ISO 27065
Rolnicy i leśnicy są stale narażeni na działanie niebezpiecznych  
substancji chemicznych i biologicznych. 
W zależności od zastosowania, czasu narażenia i określonych  
oddziaływań substancji niebezpiecznej może wystąpić  
konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej. 
Oprócz środków ochrony dróg oddechowych i rękawic  
ochronnych, ważnym elementem takiego wyposażenia  
jest odzież ochronna. 

uvex 4B · uvex 3B chem light

Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym 
wpisie na blogu poświęconym temu tematowi



171

98375 89094

uvex 4B uvex 4B z osłoną na buty
Nr art. 98375 89094
Materiał polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond

laminowana folia polietylenowa laminowana folia polietylenowa
Kolor biały, pomarańczowy biały, pomarańczowy
Rozmiary od S do 3XL od S do 3XL
Jednostka zamówienia Szt. Szt.
Opakowanie zbiorcze Karton, 40 szt. Karton, 40 szt.

uvex 4B
Cechy ogólne:
• wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu  
i bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną 
dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie

Ochrona:
• uszczelnione szwy zapewniające optymalną 
ochronę

• zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą 
na zamek

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce  
w talii, gumkom przy kapturze, rękawach  
i nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu 
się rękawów 

Zastosowanie:
• niskociśnieniowe czyszczenie obiektów 
 przemysłowych i budynków

• przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
• przemysł chemiczny i farmaceutyczny
• praca z farbami i lakierami
• rolnictwo i ogrodnictwo
• zwalczanie szkodników
• przemysł elektroniczny
• praca przy azbeście i rozbiórkach
• neutralizacja skażenia gleby
• przemysł farmaceutyczny i prace laboratoryjne
• pobieranie próbek
• hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
• gospodarka odpadami

uvexsafety.com/en/overalls

Certyfikat zgodności z

EN 14126

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1

Typ 6B

EN 13034

DIN 32781 EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 4B
 Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 4B

Typ 4

Uszczelnione i klejone szwy
Optymalna ochrona przed penetracją przez 
ciecz w aerozolu i cząstkami stałymi.
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98449 17595

uvex 5/6 classic uvex 5/6 classic light
Nr art. 98449 17595
Materiał polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond 

z laminowaną folią polipropylenową z laminowaną folią polipropylenową
Kolor biały biały
Rozmiary od S do 3XL od S do 3XL
Jednostka zamówienia Szt. Szt.
Opakowanie zbiorcze Karton, 50 szt. Karton, 50 szt.

uvex 5/6 classic
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 5/6

uvex 5/6 classic
Cechy ogólne:
• wyjątkowo lekki i oddychający materiał 
 gwarantuje doskonałe połączenie komfortu  
i bezpieczeństwa

• przyjazna dla skóry, miękka włóknina po 
 stronie wewnętrznej

Ochrona:
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą 
na zamek

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce  
w talii, gumkom przy kapturze, rękawach  
i nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu 
się rękawów

Zastosowanie:
• praca z pyłami i suchymi substancjami 
 chemicznymi

• prace lakiernicze i ochrona przed  
rozpryskami farby

• produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
• czyszczenie przemysłowe i prace 
 konserwacyjne

• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i polerowanie
• cementownie
• górnictwo i kopalnictwo
• prace rozbiórkowe i remontowe
• praca z azbestem
• obróbka drewna i metali
• budownictwo
• przemysł farmaceutyczny

Certyfikat zgodności z

EN 14126

Typ 5B

ISO 13982-1

Typ 6B

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

uvexsafety.com/en/overalls

 więcej artykułów na zapytanie
Typ 5/6
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98710 88497

uvex 5/6 comfort uvex 5/6 comfort light
Nr art. 98710 88497
Materiał podstawowy materiał: polipropylen Spunbond podstawowy materiał: polipropylen Spunbond

z laminowaną folią polipropylenową z laminowaną folią polipropylenową
tył: materiał Spunbond (SMS) tył: materiał Spunbond (SMS)

Kolor biały, limonkowy biały
Rozmiary od S do 3XL od S do 3XL
Jednostka zamówienia Szt. Szt.
Opakowanie zbiorcze Karton, 40 szt. Karton, 40 szt.

uvex 5/6 comfort
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 5/6

uvex 5/6 comfort
Cechy ogólne:
• laminat polietylenowy w połączeniu z tylną 
częścią z materiału SMS zapewnia wysoki 
 poziom oddychalności bez zmniejszania 
ochrony.

Ochrona:
• 98710: szwy w kontrastującym kolorze
• 88497: z wewnętrznym szwem overlockowym
• zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą 
na zamek

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, 
wszytym gumkom przy kapturze, rękawach  
i nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega  podwijaniu 
się rękawów 

Zastosowanie:
• praca z pyłami i suchymi substancjami 
 chemicznymi

• prace lakiernicze i ochrona przed   
rozpryskami farby

• produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
• czyszczenie przemysłowe i prace 
 konserwacyjne

• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i polerowanie
• cementownie
• górnictwo i kopalnictwo
• prace rozbiórkowe i remontowe
• praca z azbestem
• obróbka drewna i metali
• budownictwo
• pomieszczenia czyste
• przemysł farmaceutyczny

Certyfikat zgodności z

Typ 5

ISO 13982-1

Typ 6

EN 13034 EN 1149-5

88497: oddychający laminat polietylenowy  
z przepuszczalnym panelem tylnym z mate-
riału SMS zapewniający dobrą oddychalność 
i odprowadzanie wilgoci.

98710: oddychający laminat polietylenowy  
z przepuszczalnym panelem tylnym z mate-
riału SMS zapewniający dobrą oddychalność 
i odprowadzanie wilgoci.

Typ 5/6
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98173 89976

uvex 5/6 air 
Nr art. 98173 89976
Materiał polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond
Kolor biały niebieski
Rozmiary od S do 3XL od S do 3XL
Jednostka zamówienia Szt. Szt.
Opakowanie zbiorcze Karton, 50 szt. Karton, 50 szt.

uvex 5/6 air
Cechy ogólne:
• przepuszczający powietrze materiał SMS 
 zapewniający doskonałe odprowadzanie 
 wilgoci

• idealnie sprawdza się podczas długotrwałych 
prac w wysokich temperaturach

Ochrona:
• idealne do miejsc o dużym stężeniu pyłów  
w powietrzu

• zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą 
na zamek

Komfort:
• optymalne dopasowanie dzięki gumce  
w talii, gumkom przy kapturze, rękawach  
i nogawkach

• pętla na środkowy palec zapobiega 
 podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
• prace z substancjami chemicznymi w postaci 
pyłu i proszku

• praca z azbestem
• produkcja i przetwarzanie włókien szklanych, 
ceramicznych i syntetycznych żywic

• obróbka drewna i metali
• budownictwo
• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i polerowanie
• cementownie
• górnictwo i kopalnictwo
• prace renowacyjne i remontowe
• przemysł farmaceutyczny
• przeglądy

uvex 5/6 air
Kombinezon chroniący przed substancjami  
chemicznymi, typ 5/6

Certyfikat zgodności z

Typ 5

ISO 13982-1

Typ 6

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

uvexsafety.com/en/overalls

Typ 5/6
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9875200

8909746

9874946 
9874948

8909646

9875046

8935346

9875300

8909546

Kaptur Ochraniacze przedramion Ochraniacze na obuwie Ochraniacze na obuwie
Nr art. 9875200 9875300 9874946 9874948 9875046
Rozmiar rozmiar uniwersalny rozmiar uniwersalny od 42 do 46 od 46 do 48 od 42 do 46
Wersja z zapięciem na rzep z elastyczną taśmą po obu stronach otwór wykończony elastyczną taśmą otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem
Materiał polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond

z laminowaną folią polipropylenową z laminowaną folią polipropylenową z laminowaną folią polipropylenową z laminowaną folią polipropylenową
Kolor biały biały biały biały
Jednostka woreczek woreczek woreczek woreczek
zamówienia
Zawartość 50 szt., luzem 50 par, pakowane luzem 100 par, pakowane luzem 50 par, pakowane luzem

Ochraniacze na obuwie Ochraniacze na obuwie Ochraniacze na obuwie Ochraniacze na obuwie
z powłoką antypoślizgową z powłoką antypoślizgową z powłoką antypoślizgową

Nr art. 8935346 8909746 8909546 8909646
Rozmiar od 42 do 46 od 42 do 46 od 42 do 46 od 42 do 46 
Wersja otwór wykończony elastyczną z podeszwą antypoślizgową, z podeszwą antypoślizgową, z podeszwą antypoślizgową, 

taśmą i ściągaczem otwór wykończony elastyczną taśmą otwór wykończony elastyczną taśmą otwór wykończony elastyczną taśmą
i ściągaczem ulepszone dopasowanie i ściągaczem ulepszone dopasowanie i ściągaczem

Materiał polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond polipropylen Spunbond
laminowany folią polipropylenową z laminowaną folią polipropylenową z laminowaną folią polipropylenową z laminowaną folią polipropylenową

Kolor żółty biały biały żółty
Jednostka woreczek woreczek woreczek woreczek
zamówienia
Zawartość 30 par, pakowane luzem 100 par, pakowane luzem 25 par, pakowane luzem 30 par, pakowane luzem

Jednorazowa  
ochrona chemiczna

Akcesoria

Kaptur · ochraniacze przedramion · ochraniacze na obuwie
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Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi
Ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

Do kontaktu pracowników z substancjami 
biologicznymi może dojść w różnych 
warunkach. Aby zapobiec potencjalnej 
infekcji, należy stosować środki ochrony 
indywidualnej.
Odzież chroniąca przed czynnikami chorobotwórczymi stanowi barierę 
fizyczną pomiędzy użytkownikiem a źródłem zakażenia i zapobiega 
rozprzestrzenianiu się chorób.

Mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby i wirusy, są zazwyczaj 
 określane jako czynniki biologiczne. Szczegółowa definicja znajduje się 
w dyrektywie UE 2000/54/WE. Istotną informacją jest to, że czynniki 
te mogą powodować infekcje lub alergie oraz wykazywać właściwości 
toksyczne.

Odpowiednio do wynikającego z nich ryzyka infekcji czynniki biologiczne 
podzielone są na cztery grupy:

Grupa ryzyka 1: 
Czynniki biologiczne przez które wywołanie choroby u ludzi jest mało 
prawdopodobne.

Grupa ryzyka 2: 
Czynniki biologiczne, które mogą wywołać choroby u ludzi oraz mogą 
stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników. Rozprzestrzenianie się 
czynników wśród społeczności jest mało prawdopodobne, skuteczna 
profilaktyka lub leczenie są możliwe.

Grupa ryzyka 3: 
Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią 
poważne zagrożenie dla pracowników. Istnieje niebezpieczeństwo 
rozprzestrzenienia się wśród społeczności, ale w normalnych warunkach 
możliwe jest skuteczne zapobieganie i leczenie.

Grupa ryzyka 4: 
Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią 
poważne zagrożenie dla pracowników. Niebezpieczeństwo rozprzestrze-
nienia się wśród społeczności jest wysokie i w normalnych warunkach 
nie jest możliwe skuteczne zapobieganie i leczenie.

W załączniku dyrektywy UE 2000/54/WE są szczegółowo przedsta-
wione grupy ryzyka poszczególnych czynników biologicznych.

Typowe obszary zastosowań, w przypadku których pracownicy mogą 
mieć kontakt z czynnikami zakaźnymi:
• oczyszczalnie ścieków, budowa kanalizacji
• utylizacja odpadów
• rolnictwo
• przemysł spożywczy
• prace związane z kontaktem ze zwierzętami lub produktami 
 pochodzenia zwierzęcego

• służba zdrowia, szpitale, służby ratunkowe

Szczegółowa lista możliwych czynników biologicznych dla różnych obsza-
rów zastosowań i możliwych chorób znajduje się np. w raporcie 1/2013 
Niemieckiego Instytutu Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia (BGIA).

Odzież ochronna wg EN 14126:2003
Norma EN 14126 określa wymagania w zakresie ochrony przed czyn-
nikami zakaźnymi. Zdefiniowane procedury testowe koncentrują się na 
 nośnikach mikroorganizmów, takich jak płyny, aerozole lub cząstki stałe 
w postaci pyłu. Ze względu na zróżnicowany charakter mikroorgani-
zmów zdefiniowanie wszystkich kryteriów nie jest dla nich możliwe. 
Testy wymienione w tej normie odnoszą się jedynie do materiału — nie 
uwzględniono w niej rodzaju szwów. Ponieważ mikroorganizmy są na 
tyle małe, że mogą przeniknąć przez niewielkie otwory wykonane przez 
igłę, szwy uszczelnione zapewniają wyższy poziom ochrony.

Kombinezon ochronny powinien ponadto być certyfikowany jako odzież 
chroniąca przed substancjami chemicznymi (patrz strona 177). 
 
Samo noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej nie jest gwarancją 
wystarczającej ochrony. Ważnym aspektem zapewniającym bez-
pieczeństwo jest również odpowiednie zakładanie i zdejmowanie 
środków ochrony indywidualnej (patrz strona 178). Osoba pomagająca 
użytkownikowi podczas zdejmowania odzieży jest także narażona na 
skażenie.

Model uvex 3B chem 
classic

uvex 3B chem 
classic +

uvex 3B chem 
light uvex 4B uvex 5/6 classic uvex 5/6 classic 

light
Nr art. 89880 88498 89843, 89094 98375 98449 17595

ISO/FDIS 16604/16603  
Ochrona przed zanieczyszczonymi cieczami 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6

EN 14126 załącznik A Ochrona przed mechanicznym kontaktem  
z substancjami zawierającymi zanieczyszczone ciecze 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6

ISO/DIS 22611 
Ochrona przed zanieczyszczonymi płynnymi aerosolami 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3

ISO/DIS 22612 
Ochrona przed zanieczyszczonymi cząsteczkami substancji stałych 3 z 3  3 z 3 3 z 3  3 z 3  3 z 3  3 z 3
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Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi
Przewodnik po normach i produktach

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem
Od niewielkich rozprysków cieczy, aż po niebezpieczne chemikalia  
i substancje radioaktywne: każdego dnia pracownicy są narażeni na 
różne niebezpieczeństwa.  Aby ułatwić wybór odpowiedniej odzieży 
ochronnej, Unia Europejska określiła zharmonizowane normy dotyczące 
różnych klas ochrony (nazywane również typami), w zakresie ochrony 
przed chemikaliami w kategorii III. 
 

Określony za pomocą certyfikacji typ ochrony informuje o tym, do 
jakiego rodzaju ekspozycji (pył, ciecz, gaz) przeznaczony jest dany 
kombinezon.
Oznaczenie poszczególnych typów zapewnia wyłącznie spełnienie 
wymogów podstawowych koniecznych do certyfikacji. Szczegóły 
dotyczące poszczególnych testów znajdują się w naszych kartach 
charakterystyki produktu.

gazoszczelne

Typ 3

Typ 4

Typ 5/6

EN 14605  Odzież  chroniąca przed ciekłymi  chemikaliami 
(test strumienia cieczy)

EN 14605  Odzież chroniąca przed rozpylonymi  cieczami 
(test rozpylonej cieczy)

ISO 13982-1  Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi 
(ochrona przed ciałami stałymi)

EN 13034  Odzież zapewniająca ograniczoną ochronę przed 
rozpylonymi cieczami (ochrona przed mgłą)

Aby zawsze móc zapewniać zespołowi optymalną ochronę, w  przypadku 
kombinezonów ochronnych należy przestrzegać czasów przenikania. 
Kombinezony ochronne uvex zostały poddane wymaganym testom na 
przenikanie. Więcej informacji na temat czasów przenikania poszcze-
gólnych substancji chemicznych można znaleźć w kartach danych 
technicznych lub systemie uvex Chemical Expert System.

Internetowa baza danych substancji chemicznych
uvex Chemical Expert System (CES) zapewnia rozległą bazę danych 
w zakresie substancji chemicznych umożliwiającą wybór odpo-
wiedniej jednorazowej odzieży ochronnej do pracy z substancjami 
 niebezpiecznymi. 
Użytkownicy mogą tworzyć własne listy przenikania lub zwrócić się po 
radę do naszych ekspertów. Za pomocą kilku kliknięć można zaopatrzyć 
się w odpowiednią jednorazową odzież ochronną oraz pasujące do niej 
rękawice do ochrony przed chemikaliami odpowiadające określonym 
wymaganiom.

Czasy przenikania ustalane są w warunkach laboratoryjnych. Ponieważ 
w praktyce często występują również dodatkowe obciążenia – takie  
jak podwyższona temperatura lub oddziaływania mechaniczne – dane 
te są tylko orientacyjne. Po zanieczyszczeniu, zużyciu lub uszkodzeniu 
należy niezwłocznie zdjąć kombinezon oraz zutylizować go zgodnie  
z przepisami!

https:// 
ces.uvex.de
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Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi
Wytyczne dotyczące użytkowania

uvexsafety.com/en/
overalls

Instrukcja 
 zakładania

Instrukcja 
 zdejmowania

Wybór odpowiedniej odzieży chroniącej 
przed chemikaliami
W celu dobrania właściwej odzieży chroniącej przed chemikaliami do 
konkretnego zastosowania, ważne jest, aby przydatność kombinezonu 
do użycia w danych warunkach została uprzednio zweryfikowana przez 
specjalistę ds. BHP. Różne substancje chemiczne mogą powodować 
ciężkie, a nawet nieodwracalne obrażenia ciała użytkownika, jeżeli nie 
są stosowane odpowiednie środki ochrony. Właśnie w tym celu należy 
położyć szczególny nacisk na staranny wybór odzieży chroniącej przed 
chemikaliami.

Uwaga: rolą użytkownika jest samodzielne określenie, czy dany kombi-
nezon ochronny jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania. uvex 
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie 
zastosowanie i użytkowanie powyższych produktów.

Wskazówki dotyczące zakładania  
i zdejmowania

Informacje na temat wyboru właściwego 
rozmiaru jednorazowego kombinezonu 
ochronnego
Aby zapewnić optymalny krój, a co za tym idzie, bezpieczeństwo pod-
czas pracy z substancjami niebezpiecznymi, uvex oferuje jednorazowe 
kombinezony robocze w wielu rozmiarach. 
Aby określić prawidłowy rozmiar, nie należy jednak w żadnym wypad-
ku kierować się po prostu swoim zwyczajowym rozmiarem odzieży. 
Zamiast tego poniższy przegląd pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar 
w oparciu o wzrost i obwód klatki piersiowej. 

Właściwe postępowanie z jednorazową 
odzieżą ochronną uvex
Przechowywanie
Jednorazowa odzież ochronna uvex musi być przechowywana  
w oryginalnym opakowaniu, w zaciemnionym i suchym miejscu,  
w temperaturze 15–25°C. 
Po użyciu należy ją zutylizować zgodnie z przepisami. 

Pranie jednorazowych kombinezonów ochronnych
Jednorazowe kombinezony ochronne są przeznaczone tylko do 
 jednorazowego użytku i dlatego nie należy ich prać. 

Trwałość
Zaleca się, aby produkt zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji,  
która jest widoczna na etykiecie. 

Wzrost w cm Obwód klatki piersiowej 
w cm Rozmiary do wyboru

164–170 cm 84  92 cm S

170–176 cm 92–100 cm M

176–182 cm 100–108 cm L

182–188 cm 108–116 cm XL

188–194 cm 116–124 cm XXL

194–200 cm 124–132 cm XXXL

Instrukcja 
 zakładania  
i zdejmowania

Instrukcja zakładania i zdejmowania typu 3B (PDF)

Instrukcja zakładania i zdejmowania typu 5/6 (PDF)



Rękawice ochronne
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uvex Bamboo TwinFlex®  
D xg planet

Firma uvex stworzyła serię protecting planet, aby wyeksponować swoją 
misję na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Dla uvex protecting planet to coś więcej niż tylko slogan. protecting people zakłada 
odpowiedzialne włączenie trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli ekologii, ekonomii 
i kwestii społecznych do wszystkich działań prowadzonych we wszystkich obszarach działalności 
firmy. 

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia 
wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



by using environmentally-
friendly packaging

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

by having a 
CO2 neutral production
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Ważną częścią systemu produktów  
planet series jest rękawica  
uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet.

Opakowanie rękawic zostało znacznie zminima-
lizowane. Zamiast gumek stosuje się papierowe 
opaski. Całkowicie zrezygnowano z worków 
poliestrowych.

Dzięki zastosowaniu wiskozy bambusowej uvex 
wykorzystuje materiał, który bazuje na odnawialnym 
surowcu bambusowym oraz na poliamidzie z recy-
klingu. Materiały odnawialne stanowią łącznie 45% 
zastosowanego materiału! Rękawicę wyróżnia fakt, że 
bezkompromisowo spełnia wymogi określone w roz-
porządzeniu REACH, a tolerancja skórna została po-
twierdzona dermatologicznie przez Instytut proDerm. 

Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowanym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. 

Firma uvex safety gloves posiada certyfikaty zgodności zarówno 
z normą zarządzania środowiskowego ISO 14001, jak i normą zarzą-
dzania energią ISO 50001, a produkcja jest całkowicie neutralna pod 
względem emisji CO2. Nowo uruchomiona elektrociepłownia dodatko-
wo zmniejszy zużycie energii w zakładzie w Lüneburgu dzięki wysokiej 
efektywności energetycznej > 90% technologii CHP.
Elektrociepłownia blokowa już dziś spełnia ustawowe wymagania do-
tyczące spalin, które wejdą w życie od 01.01.2024 roku, a tym samym 
jest jedną z pierwszych elektrociepłowni w Niemczech, która spełnia 
tę normę.
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Zarządzanie 
środowiskiem

Zarządzanie 
jakością

Zarządzanie 
energią

Innowacyjne rękawice ochronne „Made in Germany”
Kompetencje w zakresie produkcji i technologii

Centrum wiedzy uvex w niemieckim Lüneburgu,  
gdzie produkowane są rękawice ochronne
W pełni zintegrowany proces projektowoprodukcyjny, najnowocześniejsze zautomaty-
zowane linie produkcyjne i rygorystyczna kontrola produkcji gwarantują pierwszorzędną 
jakość naszych rękawic ochronnych. Produkcja w Niemczech zapewnia zrównoważone 
procesy, oszczędność zasobów i krótką drogę między producentem a użytkownikiem. 

Odpowiedzialność społeczna
• Kompleksowe wdrożenie norm MOP
• Bieżące audyty społeczne w firmach partnerskich  
(standardy społeczne grupy uvex)

• Zaangażowanie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem  
dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Komfort
• Wysoki komfort noszenia dzięki zastosowaniu naturalnych 
i funkcjonalnych włókien oddychających

• Optymalne czucie dzięki ergonomicznemu dopasowaniu
• Naturalnie przyjemne materiały w kontakcie ze skórą

Ochrona zdrowia
• Bezkompromisowe wypełnianie wymogów określonych w rozporzą-
dzeniu REACH dotyczącym wolności od substancji szkodliwych

• Ciągła analiza prawie 200 substancji krytycznych (norma zanieczysz-
czenia grupy uvex)

• Certyfikat zgodności ze standardem OekoTex® 100 
• Brak substancji alergizujących dzięki standardowi DERMA

Zrównoważona produkcja
• Produkcja neutralna pod względem emisji CO2 
• Produkcja bez stosowania rozpuszczalników i plastyfikatorów
• Zrównoważone zarządzanie środowiskiem i energią  
(ISO 14001/ ISO 50001)

• Krótszy transport dzięki lokalnej produkcji „Made in Germany” 

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKOTEX® 
i proDERM dostępne na stronie uvexsafety.com/certificates

Wideo
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Zaawansowane know-how stanowi część naszych usług
Kompetencje serwisowe

Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz. 
Nasza wiedza jest zawsze do Twojej dyspozycji. Podstawą jest analiza zagrożeń na tere-
nie zakładu klienta. Nasi fachowcy w zakresie ochrony dłoni ustalają z nim, jakie rękawice 
ochronne najlepiej spełnią jego indywidualne wymagania. Naszą ofertę serwisową uzupeł-
niają szkolenia, analizy laboratoryjne i narzędzia online.

Konsultacje/ szkolenia/ technologia 
 zastosowań
•  Konsultacje na terenie zakładu prowadzone przez specjali-
stów produktowych uvex 

•  Nastawione na praktykę seminaria o ochronie dłoni (uvex 
academy)

•  Możliwość zwiedzenia zakładu i laboratorium przez klientów
• Współpraca z instytutami naukowymi
• Usługi pomiarowe i analityczne we własnych laboratoriach
   – Test odporności mechanicznej zgodnie z normą EN 388
   – Test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374
   –  Badania specjalne (np. właściwości antystatycznych/ 

przyczepności/ odporności na warunki klimatyczne)
•  Indywidualne certyfikaty (np. dla składników, zgodności po-
włoki, przydatności do pracy przy produktach spożywczych)

Informacje/e-usługi
• Chemical Expert System (CES)
• Projektant rękawic 
• Przewodnik po rękawicach dostępny online
• Karty katalogowe produktów dostępne online
• Deklaracje zgodności dostępne online

Więcej informacji na stronie www.uvexsafety.de/usglfilm 

W pełni zintegrowany proces 
 projektowo-produkcyjny
• Produkcja przędzy i wyściółki we własnym zakresie
• Samodzielny compounding (mieszanie)
• Specjalnie zaprojektowane formy/ urządzenia technologiczne
• Opracowanie indywidualnych rozwiązań
• Modyfikacje techniczne istniejących produktów  
(np. ocieplana podszewka)

• Produkcja na zamówienie (np. rękawice dla niepełnospraw-
nych)
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Rękawice ochronne 

  Prace precyzyjne
uvex phynomic uvex rubipor

strona 194 strona 195 strona 195 strona 195 strona 196 strona 196 strona 196 strona 197 strona 197 strona 198 strona 198 strona 199 strona 199 

uvex  
phynomic 

airLite A ESD

uvex  
phynomic 

foam

uvex  
phynomic 
allround

uvex  
phynomic 

XG

uvex  
phynomic 
xfoam HV

uvex  
phynomic 

wet

uvex  
phynomic 
wet plus

uvex  
phynomic 

pro

uvex  
phynomic 

pro 2

uvex  
phynomic 

lite

uvex  
phynomic 

lite w

uvex  
rubipor XS

uvex  
rubipor XS

uvex athletic uvex unilite uvex unipur uvex unigrip

strona 200 strona 200 strona 201 strona 201 strona 201 strona 202 strona 202 strona 202 strona 203 strona 203 strona 203 strona 203

uvex 
athletic lite

uvex 
athletic 
allround

uvex  
unilite  
6605

uvex  
unilite  
7700

uvex  
unipur  
6634

uvex  
unipur  
6630

uvex  
unipur  
6631

uvex  
unipur  
6639

uvex  
unipur  
carbon

uvex  
unipur  

carbon FT

uvex  
unigrip  
6624

uvex  
unigrip  
6620

  Prace ogólne   Ciężkie prace
Ochrona przed 
wysoką temperaturą

uvex profi

strona 204 strona 204 strona 204 strona 205 strona 205 strona 205 strona 206 strona 206 strona 206 strona 206 strona 207 strona 207 strona 207

uvex  
contact  

ergo ENB20C

uvex  
profi ergo
ENB20A

uvex  
profi ergo 
ENB20

uvex  
profi ergo
XG20A

uvex  
profi ergo 

XG

uvex 
glove clip

uvex  
rubiflex

uvex 
unilite 
7710 F

uvex com-
pact

NB27E

uvex com-
pact

NB27H

uvex  
nk

uvex  
kbasic  
extra

uvex  
profatherm

  Ochrona przed  
niską temperaturą   Prace pod napięciem

uvex unilite thermo

strona 208 strona 208 strona 208 strona 208 strona 209 strona 209

uvex unilite 
thermo 

uvex unilite 
thermo  

plus

uvex unilite 
thermo  

HD

uvex unilite 
thermo plus 

cut c

uvex power 
protect 
V1000

uvex 
arc protect 

g1

Zagrożenia mechaniczne/szczególne
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Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z wyściółką z bawełny — powłoka nitrylowa

Ochrona przed 
przecięciem

uvex rubiflex uvex uchem uvex protector

strona 224 strona 224 strona 224 strona 225 strona 225 strona 226 strona 226 strona 226 strona 227 strona 228 strona 230 strona 230 strona 230

uvex  
rubiflex S

uvex  
rubiflex

uvex  
rubiflex SZ

uvex  
rubiflex  
S XG

uvex  
rubiflex S

uvex  
uchem 
3300

uvex  
uchem 
3200

uvex  
uchem 
3100

uvex  
uchem 
3500

uvex  
rubiflex  

ESD

uvex  
protector 
chemical

uvex  
protector 
chemical

uvex  
uchem 

3200 cut D

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki Jednorazowe rękawice ochronne
uvex ufit

strona 231 strona 231 strona 229 strona 229 strona 233 strona 233 strona 233 strona 233

uvex  
profastrong

NF33

uvex  
profapren

CF33

uvex 
profabutyl 

B05R

uvex 
profaviton 

BV06

uvex ufit 
strong 
N2000

uvex  
ufit

uvex  
ufit ft

uvex  
ufit lite

Rękawice ochronne

  Ochrona przed przecięciem
uvex phynomic uvex unidur

strona 218 strona 219 strona 219 strona 219 strona 220 strona 220 strona 220 strona 220 strona 221 strona 221 strona 221 strona 221

uvex  
phynomic 

airLite B ESD

uvex  
phynomic 

airLite C ESD

uvex  
phynomic 

C3

uvex  
phynomic 

C5

uvex  
unidur  
6641

uvex  
unidur  
6648

uvex  
unidur  
6649

uvex  
unidur  
6643

uvex  
unidur  

6659 foam

uvex  
athletic D5 

XP

uvex  
unidur  

sleeve C

uvex  
unidur  

sleeve C TL

  Ochrona przed przecięciem
uvex D500/ uvex C500 uvex C300

strona 213 strona 214 strona 214 strona 215 strona 215 strona 215 strona 215 strona 216 strona 216 strona 216 strona 217 strona 217 strona 217

uvex Bamboo 
Twinflex® 

D xg

uvex  
D500  
foam

uvex  
C500  

M foam

uvex  
C500  
sleeve

uvex  
C500  

uvex  
C500  

wet plus

uvex  
C500  
XG

uvex  
C500  
dry

uvex  
C500  
foam

uvex  
C500  
wet

uvex  
C300
dry

uvex  
C300
foam

uvex  
C300
wet
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Międzynarodowe normy dotyczące rękawic ochronnych

Służymy pomocą w odpowiednim doborze rękawic ochronnych

uvex — Doradztwo i wiedza o produktach z jednego źródła

Przewodnik po rękawicach uvex
Normy i odniesienie do stosownego produktu

Międzynarodowe normy dotyczące rękawic ochronnych Strona

DIN EN 388:201603 Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi 188

DIN EN ISO 3741:201810
Rękawice ochronne zabezpieczające przed niebezpiecznymi substancjami che-
micznymi i mikroorganizmami

189

DIN EN 16350:201407 Rękawice ochronne — właściwości elektrostatyczne 191

DIN EN 60903:2003 Prace pod napięciem — rękawice elektroizolacyjne 191

DIN EN 6148212:201508
Prace pod napięciem — odzież ochronna zabezpieczająca przed zagrożeniami 
termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym — część 1–2

191

DIN EN 407:202006
Rękawice ochronne i inne wyposażenie chroniące ręce przed zagrożeniami 
termicznymi (wysoką temperaturą i/lub ogniem)

190

DIN EN 511:200607 Rękawice ochronne zabezpieczające przed niskimi temperaturami 190

Dopuszczenie do kontaktu z żywnością (materiały do produkcji rękawic) 188

Nasze usługi znajdziesz na stronie internetowej uvex Strona

1
Konsultant uvex ds. rękawic ochronnych   
    – sposób na szybki dobór właściwych rękawic 222

2
uvex ChemicalExpert System    
    – baza danych substancji chemicznych, wykaz substancji przenikających
    – projektant rękawic uvex 

222
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Przewodnik po rękawicach uvex
Piktogramy

Piktogramy umieszczone w naszym 
katalogu pomogą Ci w doborze 
właściwych rękawic ochronnych.

1. Wybór potencjalnego zagrożenia 
Jakie jest główne ryzyko dla użytkownika w miejscu 
pracy? 

3. Określenie warunków otoczenia
Czy czynności są wykonywane w warunkach 
mokrych/zaolejonych czy raczej wilgotnych albo 
suchych?  
Stopień przydatności jest determinowany przez 
sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy. 

Ochrona mechaniczna

Praca z substancjami chemicznymi

Ochrona przed przecięciem

Szczególne zagroże-
nia (np. ochrona przed 
wysoką temperaturą)

Prace precyzyjne

Prace ogólne

Prace ciężkie

S
uc

he

W
ilg

ot
ne

/ 
le

kk
o 

za
ol

ej
on

e

M
ok

re
/z

ao
le

jo
ne

Tkaniny wolne od substancji szkodliwych Wyprodukowane w Niemczech
Materiały oddychające zapewniające wysoki komfort 
noszenia

Tolerancja skórna potwierdzona dermatolo-
gicznie Możliwość obsługi ekranu dotykowego

                              Bezpieczeństwo (ochrona przed 
przecięciem) i komfort (włókna bambusowe) dzięki 
Bamboo TwinFlex® Technology

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów dostępne na stronie: 
uvexsafety.com/certificates

2. Ustalenie indywidualnych wymagań
Do jakiego rodzaju prac wybierasz rękawice ochronne?



188

Normy
EN 388:2016

Norma dotycząca rękawic ochronnych 
zabezpieczających przed zagrożeniami 
mechanicznymi
Norma EN 388:2016 zawiera różne metody badań, przy pomocy których 
można porównać właściwości mechaniczne rękawic. Na szczególną 
uwagę zasługuje 6 następujących poziomów wydajności.

Klasy dopuszczalności
Rękawice ochronne do kontaktu z żywnością muszą być wykonane 
w taki sposób, aby w normalnych i przewidywalnych warunkach nie     

przenosiły (w formie migracji) na żywność żadnych sub-
stancji, które mogłyby zagrażać zdrowiu ludzkiemu.

a   Odporność na ścieranie  
Aby przetestować odporność rękawicy ochronnej na ścieranie, ma-
teriał jest poddawany działaniu papieru ściernego pod ciśnieniem. 
Wartość referencyjną stanowi liczba cykli potrzebnych do przerwa-
nia ciągłości materiału.  
(Najwyższy poziom wydajności: 4 = 8000 cykli).

b    Odporność na przecięcie — test Coupe 
Aby przetestować odporność rękawicy ochronnej na przecięcie, 
używany jest nóż krążkowy, który przecina materiał rękawicy ze sta-
łą prędkością i stałą siłą. Wartość referencyjną stanowi porównanie 
z materiałem referencyjnym i wynikający z tego wskaźnik. 
(Najwyższy poziom wydajności: 5 = wskaźnik 20).

c   Odporność na rozerwanie  
Aby przetestować odporność na rozerwanie, materiał rękawicy 
ochronnej jest najpierw nacinany. Wartość referencyjną stanowi siła 
wymagana do rozerwania materiału.  
(Najwyższy poziom wydajności: 4 = 75 N)

d   Odporność na przekłucie  
Aby przetestować odporność na przekłucie badany materiał przebi-
ja się gwoździem (wymiar stały). Zastosowana do tego siła stanowi 
wartość referencyjną.

e   Odporność na przecięcie — TDM 
Zastosowanie procedury testowej zgodnie z ISO 13997 jest istotne 
dla materiałów, które w ramach testu Coupe spowodowały stępienie 
noża krążkowego (patrz wyżej). Mierzona jest siła potrzebna do 
przecięcia materiału o określonej długości (20 mm).  
(Najwyższy poziom wydajności: F = 30 N).

f   Dodatkowa ochrona przed uderzeniami  
Rękawice z poziomem wydajności „P” na końcu zapewniają specy-
ficzną amortyzację uderzeń. 

           f   Ochrona przed uderzeniami (P w przypadku 
pozytywnego wyniku testu)

      e  Odporność na przecięcie wg ISO (od A do F)

                 d  Odporność na przekłucie (od 0 do 4)

            c  Odporność na rozdarcie (od 0 do 4)

       b  Odporność na przecięcie — test Coupe (od 0 do 5; 
            X = nie ma zastosowania lub nie badano)

a  Odporność na ścieranie (od 0 do 4)

Obszar zastosowania Wodne pH > 4,5 Kwasowe pH < 4,5 Alkoholowe Tłuszczowe Suche, beztłuszczowe

Przykłady Napoje bezalko-
holowe 
Owoce 
Jaja 
Warzywa 
Skorupiaki

Ocet 
Drożdże 
Mleko 
Jogurt

Wino 
Wódki 
Likiery

R1 = oliwa z oliwek 
R2 = masło, margaryna 
R3 =  ryby, sery, wypieki
R4 = mięso, drób 
R5 =  kanapki, wyroby 

smażone w tłuszczu

Chleb 
Makaron 
Ryż 
Herbata 
Przyprawy 
Rośliny strączkowe

uvex phynomic airlite A ESD TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex profi ergo/ uvex contact ergo TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex phynomic C3/ uvex phynomic C5 TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex rubiflex oraz uvex rubiflex S TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex profastrong NF 33 TAK TAK TAK TAK (R2–R5) TAK

uvex ufit TAK TAK TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex phynomic foam TAK TAK TAK TAK (R5) TAK

uvex phynomic lite (w) TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex unilite thermo TAK TAK TAK NIE TAK

uvex ufit strong N2000 TAK NIE TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex ufit lite TAK NIE TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex uchem 3300 TAK TAK TAK TAK (R2–R5) TAK

Wideo

4   X   3   2   D   P

EN 388:2016



189

Normy
EN ISO 3741:2018 · DIN EN 3745:2016

EN ISO 374-1:2018
Norma dotycząca rękawic ochronnych 
 zabezpieczających przed chemikaliami
Rękawice chroniące przed chemikaliami muszą spełniać wymagania 
normy europejskiej EN ISO 3741. 

Testowane substancje chemiczne: w ramach procedury certyfikacyjnej 
materiał rękawicy musi zostać przetestowany pod kątem przenikania 
chemikaliów w liczbie 6, 3 lub 1 z listy 18 chemikaliów testowych, w za-
leżności od klasy typu.

DIN EN 374-5: 2016
Norma dotycząca rękawic ochronnych za-
bezpieczających przed niebezpiecznymi sub-
stancjami chemicznymi i mikroorganizmami
W celu ochrony przed mikroorganizmami, takimi jak bakterie, grzyby 
i wirusy, rękawice muszą zostać poddane specjalnym testom pene-
tracyjnym zgodnie z ISO 16604:2004 (metoda B) i uzyskać wynik 
pozytywny.  
Dopiero wówczas mogą zostać oznaczone piktogramem zgodności 
z normą EN ISO 3745.

Odporność na przenikanie  
typu A: 
przy co najmniej 6 badanych 
substancjach chemicznych, 
przez co najmniej 30 minut 
każda.

Odporność na przenikanie  
typu B: 
przy co najmniej 3 badanych 
substancjach chemicznych, 
przez co najmniej 30 minut 
każda. 

Odporność na przenikanie  
typu C: 
przy co najmniej 1 badanej 
substancji chemicznej, przez 
co najmniej 10 minut każda.

Symbol 
literowy Badana substancja chemiczna Grupa Klasa

A Metanol

Związki polarne*

Alkohol prosty

B Aceton Keton

C Acetonitryl Nitryl

G Dietyloamina Amin

H Tetrahydrofuran Związki heterocykliczne i eterowe.

I Octan etylu Ester

T Formaldehyd 37% Aldehyd

J nheptan Związki alifatyczne*

F Toluen Związki aromatyczne*

D Dichlorometan Związki halogenopo-
chodne* chlorowany

L Kwas siarkowy 96%

Kwasy

Kwas nieorganiczny, utleniający

M Kwas azotowy 65% Kwas nieorganiczny, utleniający

N Kwas octowy 99% Kwasy organiczne

S Kwas fluorowodorowy 40% Kwas nieorganiczny

K Wodorotlenek sodu 40%
Zasady (ługi)

Zasada nieorganiczna

O Woda amoniakalna 25% Zasada organiczna

P Nadtlenek wodoru 30% Nadtlenek (środek 
wybielający) Nadtlenek

uvex Chemical Expert System to wielojęzyczna platforma internetowa, 
która umożliwia uzyskanie informacji na temat indywidualnych czasów 
przenikania. Ponadto doświadczeni pracownicy na miejscu i w centrum 
wiedzy ochrony dłoni w Lüneburgu chętnie udzielą wszelkich rad i odpo-

wiedzi na pytania dotyczące rękawic chemoochronnych.

Doradcy techniczni uvex chętnie udzielą dodatkowych wyjaśnień.

Oznaczenie na rękawicach

Oznaczenie rękawic ochronnych

Oznaczenie rękawic ochronnych

Przenikanie

1 Nazwa producenta
2 Oznaczenie rękawicy
3 Klasa ochrony mechanicznej 
4 Znak zgodności CE
5 Nr jednostki certyfikującej
6  Litery oznaczają związki che-

miczne, w odniesieniu do których 
rękawica ma indeks ochrony na 
poziomie co najmniej klasy 2.

7  Piktogram z oznaczeniem wg 
normy

8 Stosować się do dołączonej   
 instrukcji obsługi
9 Rozmiar rękawicy
10 Data ważności
11 Adres producenta

Przepuszczalność to przenikanie cząsteczek przez materiał rękawicy 
ochronnej. Czas, jaki potrzebuje na to substancja chemiczna, wyrażany 
jest poziomem skuteczności według normy EN ISO 3741. Rzeczywisty 
czas działania ochrony w miejscu pracy może znacznie różnić się od 
tego poziomu skuteczności. 

Zmierzony czas przenikania Poziom odporności  
na przenikanie

> 10 min Klasa 1

> 30 min Klasa 2

> 60 min Klasa 3

> 120 min Klasa 4

> 240 min Klasa 5

> 480 min Klasa 6

Wersja 2: 
ochrona przed bakteriami 
i grzybami

Wersja 1: 
ochrona przed bakteriami, 
grzybami i wirusami

* Rozpuszczalniki (węglowodory)

J K L M N O

EN ISO 3741:2016/Type A

Virus

EN ISO 3745:2016

J K L

EN ISO 3741:2016/Type B

EN ISO 3745:2016

EN ISO 3741:2016/Type C

910

11

1

2

3

5

4

7 8

6
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Normy
EN 407:2020 · DIN EN 511:2016

DIN EN 407:2020  
Norma dotycząca rękawic ochronnych 
zabezpieczających przed zagrożeniami 
termicznymi — wysoką temperaturą
Europejska norma DIN EN 407 reguluje wymagania dotyczące rękawic 
ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami termicznymi pod-
czas kontaktu z wysoką temperaturą. Rękawice ochronne, które posia-
dają certyfikat zgodności z tą normą, chronią użytkownika na przykład 
przed ciepłem kontaktowym, promieniowaniem cieplnym i niewielkimi 
rozpryskami stopionego metalu. 

Norma nie dotyczy rękawic do szczególnych zastosowań, np. rękawic 
stosowanych przez strażaków. Według normy DIN EN 407 rękawice 
termoodporne powinny spełniać następujące kryteria: 
• trudnopalny lub ograniczający rozprzestrzenianie płomienia materiał
• niska wymiana ciepła (działanie ochronne przed promieniowaniem 
cieplnym, ciepłem konwekcyjnym i ciepłem kontaktowym)

• odporność na działanie wysokiej temperatury

Na podstawie wyniku badania zgodnie z normą DIN EN 407 rękawi-
ce ochronne klasyfikowane są pod względem poziomu skuteczności 
ochrony przed poszczególnymi zagrożeniami termicznymi. Ważne jest, 
aby rękawica nie stykała się z otwartym ogniem, chyba że podczas 
badania ograniczonej podatności na płomienie spełnia wymagania 3 
klasy wydajności.

Odporność na duże rozpryski 
ciekłego metalu (0–4) Wodoszczelność (0–1)

Odporność na drobne rozpryski 
ciekłego metalu (0–4) Odporność na zimno kontaktowe (0–4)

Odporność na promieniowanie 
cieplne (0–4)

Odporność na zimno konwekcyjne (0–4)

Odporność na ciepło konwekcyjne (0–4)

Odporność na ciepło kontaktowe (0–4)

Niepalność (0–4)

Norma DIN EN 511:2006  
Rękawice chroniące przed  
zagrożeniami termicznymi — zimnem
Rękawice ochronne zabezpieczające przed niskimi temperaturami 
muszą spełniać wymagania normy europejskiej DIN EN 511. Rękawice 
posiadające taki certyfikat powinny chronić użytkownika przed przeni-
kaniem zimna z otoczenia oraz przed zimnem kontaktowym w trakcie 
bezpośredniego kontaktu. 

Ponadto rękawicę można przetestować pod kątem nieprzemakalności 
zgodnie z normą EN ISO 15383, aby chroniła dłonie przed wilgocią 
i zamoczeniem. Test jest zaliczany pozytywnie, jeśli przez 30 minut do 
rękawicy ochronnej nie przeniknie woda.

Podobnie jak w przypadku ochrony przed zagrożeniami mechaniczny-
mi, w odniesieniu do poszczególnych aspektów dotyczących rękawic 
ochronnych określane są różne klasy wydajności. Klasy wydajności 
oznacza się cyframi od 0 do 4 umieszczonymi obok piktogramu, przy 
czym 4 odpowiada najwyższej klasie wydajności. 

Ważne zmiany normy!

W nowej normie DIN EN 407: 2020 pierwsza klasa wydajności nie jest już 
nazywana palnością, lecz „ograniczoną podatnością na płomienie”. Jeśli 
rękawica nie została przetestowana pod tym kątem, stosuje się nowy pik-
togram (patrz powyżej po prawej). Nie ma jednak zmian dotyczących klas 
wydajności.

EN 511

0 1 04 2 3 3 4 2

EN 407 EN 407

X 2 3 3 4 1
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Normy
DIN EN 16350:2014 · DIN EN 60903:2003 · DIN EN 6148212:2014

DIN EN 60903:2003 
Prace pod napięciem — 
rękawice z izolowanego materiału

Rękawice ochronne spełniające wymagania normy DIN EN 60903 to 
ŚOI kategorii 3. Klasa ochronności izolujących środków ochrony indy-
widualnej (ŚOI) określana jest w zależności od napięcia znamionowego 
urządzenia. Określa się przy tym maksymalne znamionowe napięcie 
zmienne (AC) oraz znamionowe napięcie stałe (DC) urządzenia.

DIN EN 61482-1-2:2015-08 
Prace pod napięciem — 
odzież ochronna zabezpieczająca przed 
zagrożeniami termicznymi spowodowany-
mi łukiem elektrycznym

Część 1–2: metoda badania — metoda 2:
Oznaczenie klas ochrony materiału przed zagrożeniem łukiem elek-
trycznym i metody badania właściwości odzieży za pomocą ukierunko-
wanego łuku testowego (test skrzynkowy)

Podczas prac przy instalacjach elektrycznych ręce są najbardziej 
narażone na poparzenia przez łuki elektryczne zwarciowe. Niestety 
w Niemczech nie ma uznanej normy dotyczącej rękawic ochronnych 
odnoszącej się do badania potencjalnych zagrożeń związanych z łukiem 
elektrycznym zwarciowym. Z tego powodu rękawice ochronne zabez-
pieczające przed wyładowaniami termicznymi z łuku elektrycznego 
zwarciowego są generalnie testowane zgodnie z normą EN 6148212 
i odpowiednio klasyfikowane.

DIN EN 16350:2014
Rękawice ochronne —  
właściwości elektrostatyczne
Co określa norma?

Wybór odpowiednich środków ochrony osobistej (ŚOI) jest szczegól-
nie ważny w miejscach, gdzie panują niebezpieczne lub szkodliwe dla 
zdrowia warunki pracy. W normie europejskiej EN 16350:2014 Rękawice 
ochronne — Właściwości elektrostatyczne po raz pierwszy określono 
warunki testowe i minimalne wymagania dotyczące właściwości elektro-
statycznych rękawic ochronnych.

  Rezystancja skrośna musi być mniejsza niż 1,0 × 108 Ω  
(Rv < 1,0 × 108 Ω).
  Warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: 23 ± 1°C, 
wilgotność względna powietrza: 25 ± 5%.

Ważna uwaga!
Rękawice ochronne rozpraszające ładunek elektrostatyczny są 
skuteczne tylko przy uziemieniu użytkownika przez rezystancję 
mniejszą niż 108 Ω.

Co użytkownik powinien wziąć pod uwagę? 

W normie EN 16350:2014 po raz pierwszy wyznaczono pułap rezystan-
cji skrośnej, którego nie zawierała dotychczasowa norma EN 1149.
Dlatego użytkownik musi kierować się w wyborze tym, czy rękawice 
ochronne spełniają wymagania normy EN 16350:2014.
Informacja o normie DIN EN 1149 nie jest już wystarczająca, ponieważ 
jest w niej opisana tylko technika badania, ale nie jest wskazany żaden 
limit. 

Oznaczenie rękawic ochronnych

Dodatkowe oznaczenie

Klasa ochronności
maks. dopuszczalne 
znamionowe napięcie 
zmienne (AC)

maks. dopuszczalne 
znamionowe napięcie 
stałe (DC)

00 500 V 750 V
0 1000 V 1500 V
1 7500 V 11 250 V
2 17 000 V 25 500 V
3 26 500 V 39 750 V
4 36 000 V 54 000 V

Klasa
Prąd 
testowy 
[kA]

Czas łuku 
elektrycznego 
[ms]

Energia łuku 
elektrycznego [kJ]

Energia oddziaływania 
[kJ/m2]

1 4 500 168 +/ 17 146 +/ 28
2 7 500 320 +/ 22 427 +/ 39

Kategoria wykazujące odporność na
A Kwasy
H Olej
Z Ozon
C Ekstremalnie niskie temperatury

Więcej informa-
cji na ten temat:

DIN EN 60903

Class 0

R
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Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace wszechstronne

Czynności wymagające doskonałego 
czucia.

Przykłady: montaż precyzyjny, trzymanie 
drobnych części (np. śrubek), obsługa 
elementów sterujących, kontrola finalna.

Trudne czynności niewymagające 
precyzji, podczas których niezbędna jest 
mocna i wytrzymała rękawica ochronna.

Przykłady: ciężkie prace transportowe  
(np. transport palet), prace budowlane, 
przeglądy.

Czynności ogólne wymagające użycia 
wytrzymałych i niezawodnych rękawic 
ochronnych.

Przykłady: przeglądy, prace transporto-
we, lekka obróbka metali, zwykłe prace 
montażowe, prace konserwacyjne.

Prace precyzyjne Prace ciężkiePrace ogólne
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Obszary robocze, w których nie występuje wilgoć (woda, olej silnikowy, smar, olej chłodniczy itp.).  
Rękawice ochronne dla takich warunków pracy cechują się najwyższą oddychalnością.
Przykłady: kontrola jakości, czynności montażowe, wysyłka, obróbka końcowa.

Obszary robocze, w których występuje wilgoć. Rękawice ochronne do tego obszaru są w mniejszym stopniu oddychające. W tym 
przypadku ważna jest powłoka nieprzepuszczająca wody i oleju, która odznacza się też właściwościami antypoślizgowymi.
Przykłady: nasmarowane olejem elementy, czynności wykonywane na zmianę w obszarach suchych i mokrych.

Obszary robocze, w których dłoń ma być chroniona przed cieczami (z wyłączeniem chemikaliów).  
Wymagana jest możliwie szczelna rękawica ochronna o wysokich właściwościach antypoślizgowych.
Przykłady: wyjmowanie zaolejonych/mokrych elementów z maszyn, wykonywanie prac na wolnym powietrzu (wilgoć atmosferyczna).

uvex  
phynomic  
lite/lite w

uvex  
phynomic  
airLite A

ESD

uvex  
unipur
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Seria uvex 
rubipor

uvex phynomic 
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uvex  
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uvex  
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uvex unilite 
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uvex phynomic 
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uvex phynomic 
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uvex phynomic 
pro

uvex unilite 
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Perfekcja w 3  
wymiarach
1. Idealne dopasowanie

3D Ergo Technology — 
precyzja aż po opuszki palców 

• Ergonomiczne rozwiązanie dla każdego 
użytkownika:  
do ośmiu idealnie dopasowanych rozmiarów 

• Zalety dla użytkownika:
• rękawica przylega jak druga skóra
• naturalny dotyk
• maksymalna elastyczność eliminuje zmę-
czenie podczas pracy

2. Optymalna funkcjonalność

Powłoki idealnie dopasowane do zastosowań   

• Do obszarów suchych: 
impregnacja wodnopolimerowa

• Obszary suche i lekko wilgotne: powłoka 
z pianki aquapolimerowej 

• Do obszarów wilgotnych i zaolejonych:  
powłoka z pianki aquapolimer xtra grip

• Do obszarów mokrych i zaolejonych:  
powłoka aquapolimerowa Pro

• Do obsługi monitorów przemysłowych 
z ekranem dotykowym: powłoka z pianki 
aquapolimerowej airLite***  

3. Rękawice bezpieczne dla  
 skóry i produktów

Doskonała ochrona skóry i produktu 

Ochrona zdrowia
• Bardzo dobra tolerancja przez skórę  
potwierdzona dermatologicznie*

• Certyfikat zgodności  
z OEKOTEX® Standard 100

• Brak szkodliwych rozpuszczalników  
(DMF, TEA)

• Brak substancji alergennych 
 

Ochrona produktu
• Nadaje się do wrażliwych powierzchni
• Nie pozostawia śladów i odcisków
• Bez zawartości silikonu — zgodnie z wyma-
ganiami lakierniczymi

• Dopuszczenie do kontaktu z żywnością**

*   Seria uvex phynomic została przebadana w warunkach klinicznych przez proDERM® Institut für Angewandte Dermatolo-
gische Forschung GmbH (Hamburg, Niemcy). Bardzo dobra tolerancja rękawic ochronnych uvex phynomic przez skórę 
została potwierdzona dermatologicznie (badania proDERM®: 11.035602, 11.048211, 13.020202, 15.018802, 15.021911). 
Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OekoTex® i proDERM® dostępne na stronie:  
uvexsafety.com/certificates

**  Modele uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 i uvex phynomic C5
*** Modele uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD

uvex phynomic
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uvex phynomic airLite A ESD
Nr art. 60038
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Materiał poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką aquapolimerową airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

uvex phynomic airLite A ESD
• najlżejsza rękawica ochronna w swojej klasie
• właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
• odczuwalna różnica w komforcie noszenia: połączenie wysokiego  
poziomu czucia, lekkości i zdolności oddychania

• możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych,  
tabletów i telefonów komórkowych

• cienka, oddychająca powłoka aquapolimerowa „airLite” zapewnia  
najwyższy poziom czucia i pozwala na obsługiwanie ekranu dotykowego

• bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja skóry potwier-
dzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez  
alergików 

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• sortowanie
• kontrola jakości

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

Technologia przyszłości
Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje w produkcji 
metody inteligentne. Digitalizacja produkcji przemysłowej 
(Przemysł 4.0. ) bardzo szybko się rozwija. W rękawicach 
ochronnych uvex phynomic airLite A ESD można obsługi-
wać prawie wszystkie popularne ekrany dotykowe, tablety 
i telefony komórkowe stosowane w przyszłościowych 
rozwiązaniach.

Dotyczy to wszystkich produktów 
oznaczonych tym symbolem. 

Ochrona użytkownika i najnowsza technologia powłok 
uvex
Nowo opracowana powłoka aquapolimerowa „airLite” 
w połączeniu z cienką wyściółką (18 G) zapewnia, oprócz 
możliwości obsługi ekranów dotykowych, także najwyższy 
poziom czucia podczas prac precyzyjnych i manipulowania 
najmniejszymi i najdelikatniejszymi elementami.  
 
Ponadto zostały one przetestowane przez instytut pro-
DERM® w długotrwałym badaniu terenowym. Rękawice są 
dobrze tolerowane przez skórę.

W serii uvex phynomic airLite ESD znajdują się także 
produkty chroniące przed przecięciem na poziomie B i C. 
Dostępne na stronie 218/219.

Więcej informacji  
na stronie  
www.uvexsafety.com/
airlite

60038
3 1 1 0 X

EN 388:2016

EN 16350:2014
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uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic XG
Nr art. 60050 60049 60070
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z aquapolimerową

powłoką z pianki aquapolimerowej powłoką z pianki aquapolimerowej powłoką z pianki Xtra Grip
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne obszary suche i lekko wilgotne wilgotne i zaolejone powierzchnie robocze
Kolor biały, szary szary, czarny czarny, czarny
Rozmiary od 5 do 12 od 5 do 12 od 6 do 12
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

uvex phynomic XG
• elastyczna i ekstremalnie wytrzymała rękawica 
monterska

• wyjątkowa odporność na ścieranie mechanicz-
ne dzięki powłoce aquapolimerowej Xtra Grip

• doskonały chwyt w zaolejonych obszarach 
• wysoka oddychalność dzięki piankowej powło-
ce o otwartych porach

• bardzo dobre czucie przy montażu (pokrytych 
olejem) części

• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia 
i tolerancja przez skórę potwierdzona derma-
tologicznie (proDERM®), możliwość stosowa-
nia przez alergików

Zastosowanie:
• prace precyzyjne
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• rzemiosło
• prace betoniarskie i budowlane

uvex phynomic foam
• zapewniająca dobre czucie rękawica ochron-
na do mechanicznych prac precyzyjnych

• bardzo dobra odporność na ścieranie mecha-
niczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki 
aquapolimerowej

• bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgot-
nym otoczeniu

• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy montażu części
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia 
i tolerancja przez skórę potwierdzona derma-
tologicznie (proDERM®), możliwość stosowa-
nia przez alergików

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy
• pakowanie

uvex phynomic allround
• lekka i odporna na zabrudzenie rękawica 
ochronna o wszechstronnym zastosowaniu do 
wykonywania czynności mechanicznych

• bardzo dobra odporność na ścieranie mecha-
niczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki 
aquapolimerowej

• bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgot-
nym otoczeniu

• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy montażu części
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia 
i tolerancja przez skórę potwierdzona derma-
tologicznie (proDERM®), możliwość stosowa-
nia przez alergików

Zastosowanie:
• czynności konserwacyjne 
• montaż
• prace precyzyjne
• prace transportowe/ pakowanie
• przeglądy

60050 600493 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 2 1 X

EN 388:2016

600704 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus
Nr art. 60060 60061
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (3 1 3 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i 3/4

z powłoką z pianki grzbietu dłoni z pianki
aquapolimerowej aquapolimerowej

Zastosowanie suche i zaolejone suche i zaolejone
powierzchnie robocze powierzchnie robocze

Kolor niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy
Rozmiary od 6 do 12 od 6 do 12
Opakowanie 10 par 10 par

uvex phynomic xfoam HV
Nr art. 60054
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 X 1 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką aquapolimerową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor pomarańczowy, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet 
plus
• rękawica ochronna o wodoodpor-
nej powłoce z pianki aquapoli-
merowej do zastosowania zarów-
no wewnątrz, jak i na wolnym  
powietrzu

• wyjątkowa odporność na ściera-
nie mechaniczne dzięki trwałej 
powłoce

• bardzo dobry chwyt w wilgotnych 
i mokrych obszarach

• wysoka oddychalność powłoki
• bardzo dobre czucie przy monta-
żu części

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona derma-
tologicznie (proDERM®), możli-
wość stosowania przez alergików

Zastosowanie:
• prace precyzyjne
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy

uvex phynomic x-foam HV
• jedyna w swoim rodzaju rękawica 
ochronna z perforowanymi sek-
cjami umożliwiającymi przerwanie

• obniżona odporność na rozdarcie 
w obszarze palców dzięki bez-
szwowym miejscom umożliwiają-
cym szybkie przerwanie, które 
znacząco zmniejszają ryzyko  
urazów dłoni podczas pracy z  
wykorzystaniem narzędzi elek-
trycznych

• bardzo dobra odporność na ście-
ranie mechaniczne dzięki powło-
ce z pianki aquapolimerowej

• bardzo dobry chwyt w suchym 
i lekko wilgotnym otoczeniu

• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy mon-
tażu części 

• brak substancji alergennych, 

ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona derma-
tologicznie (proDERM®), możli-
wość stosowania przez alergików

UWAGA:
• rękawice charakteryzuje częścio-
wa zdatność do kontaktu z ru-
chomymi elementami maszyn

• kluczowe znaczenie ma dokładna 
analiza zagrożeń prowadzona 
wraz ze specjalistami uvex w  
zakresie ochrony dłoni

Perforowana 
linia przerwania

60060 60061

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 X 1 X

EN 388:2016

60054
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uvex phynomic pro 2 uvex phynomic pro
Nr art. 60064 60062
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał włókno bambusowe, poliamid, elastan włókno bambusowe, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni:

powłoką aquapolimerową Pro powłoką aquapolimerową Pro
Zastosowanie wilgotne i zaolejone powierzchnie robocze wilgotne i zaolejone powierzchnie robocze
Kolor niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy
Rozmiary od 6 do 12 od 6 do 12
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne/ prace w trudnych warunkach

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro
• zapewniająca dobre czucie, odporna na 
brud i wilgoć rękawica ochronna

• bardzo dobra odporność na ścieranie me-
chaniczne dzięki trwałej powłoce aqua-
polimerowej Pro

• bardzo dobry chwyt w wilgotnych,  
mokrych i zaolejonych obszarach

• wysoka oddychalność i bardzo dobra  
absorpcja wilgoci dzięki wiskozie bambu-
sowej będącej składową wyściółki 

• bardzo dobre czucie przy pracy z małymi 
elementami

• wyściółka z włókna bambusowego i polia-
midu/elastanu jest przyjemna dla skóry

• brak substancji alergennych, ochrona 
zdrowia i tolerancja przez skórę potwier-
dzona dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez alergików 
 
 

Zastosowanie:
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• prace betoniarskie i budowlane
• czynności na świeżym powietrzu

uvex phynomic pro: 
Komfort made by uvex

Oprócz funkcji ochronnej rękawice ochronne prze-
znaczone do prac montażowych muszą spełniać 
inne ważne wymagania użytkownika: wysoki po-
ziom czucia, komfort noszenia rękawicy ochronnej 
oraz elastyczna, antypoślizgowa powłoka, która 
nie utrudnia pracy w rękawicach.

Wiele obecnie dostępnych rękawic ochronnych 
spełnia te wymagania.  Jednakże często zdarzają 
się „zastosowania mieszane”, które obarczone są 
pracą w warunkach silnego zabrudzenia i wilgoci, 
a  pomimo których użytkownik nadal potrzebuje 
bardzo wysokiego poziomu wrażliwości. Zastoso-
wanie większej liczby powłok otwartych prowadzi 
z jednej strony do zabrudzonych, mokrych/zaolejo-
nych rąk, a z drugiej do skrócenia żywotności ręka-
wic, ponieważ muszą być one odpowiednio  
wcześnie utylizowane.

I  tu właśnie wkracza nasza nowa koncepcja pro-
duktu. 

Powłoka: powłoka aquapolimerowa pro charakte-
ryzuje się niezawodną odpornością na brud i wil-
goć. Została ona nałożona specjalnie ponad wyso-
kość knykci. Pozostaje przy tym niezwykle ela-
styczna i  zapewnia doskonałą przyczepność na 
sucho i  na mokro (zarówno do zastosowań wod-
nych, jak i olejowych). 

Wyściółka:  dzięki naszemu opatentowanemu  
rozwiązaniu Bamboo Twinflex® Technology wyzna-
czyliśmy właśnie nowy standard w  segmencie 
ochrony przed przecięciem. Teraz za sprawą uvex 
phynomic pro wkraczamy również na nowy poziom 
w segmencie Cut 1.

Opracowana przez nas wyściółka składa się z   
połączenia bambusa i poliamidu/elastanu. W przy-
padku powłoki odpornej na brud i wilgoć szczegól-
nie ważne jest użycie kombinacji włókien, które 
mogą odprowadzać i magazynować wilgoć z dala 
od skóry. Ponadto przekonująca jest jedwabista 
delikatność włókien wyczuwalna przez skórę.

Czystość „Made in Germany“: również ten  
produkt należący do serii uvex phynomic został 
przebadany przez instytut proDERM® w złożonym 
procesie badawczym przy użyciu wielu testów 
płatkowych i badań z udziałem użytkowników, a ich 
dobra tolerancja przez skórę została potwierdzona 
dermatologicznie.

60064 60062

2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex phynomic lite uvex phynomic lite w
Nr art. 60040 60041
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z impregnacją wodnopolimerową wnętrze dłoni i opuszki palców z impregnacją wodnopolimerową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne obszary suche i lekko wilgotne
Kolor szary, szary biały, biały
Rozmiary od 5 do 12 od 5 do 12
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• lekka rękawica ochronna redukująca uczucie zmęczenia
• wysoka odporność na ścieranie dzięki bardzo cienkiej, ale trwałej impre-
gnacji wodnopolimerowej

• dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
• bardzo dobra oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach,  
ogranicza pocenie

• wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
• brak zawartości katalizatorów, tolerancja skóry potwierdzona dermato-
logicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

60040 60041
2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex rubipor XS2001 uvex rubipor XS5001B
Nr art. 60276 60316
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (1 1 1 0 X) EN 388 (1 1 1 0 X)
Materiał splot bawełniany, elastan splot bawełniany, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i opuszki palców

oddychającym oddychającym
specjalną impregnacją NBR specjalną impregnacją NBR

Zastosowanie obszary suche obszary suche
Kolor biały, biały biały, niebieski
Rozmiary od 6 do 10 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

uvex rubipor XS
• lekka, elastyczna rękawica ochronna z rozciągliwej tkaniny bawełnianej
• dobry chwyt w suchych obszarach
• wysoka oddychalność dzięki cienkiej impregnacji NBR
• wysoki poziom czucia dzięki rozciągliwej tkaninie bawełnianej z elastanem
• ergonomiczne dopasowanie

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• sortowanie
• ochrona produktu

60276 60316

1 1 1 0 X

EN 388:2016

1 1 1 0 X

EN 388:2016
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uvex athletic lite
Nr art. 60027
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 2 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką mikropiankową NBR
Zastosowanie suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor niebieski, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex athletic allround
Nr art. 60028 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką piankową NBR
Zastosowanie suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor szary, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

uvex athletic lite
• lekka rękawica do czynności mechanicznych, zapewniająca wysoki po-
ziom czucia

• matowa powłoka mikropiankowa z otwartymi porami i wyjątkową odpor-
nością na ścieranie

• bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza 
pocenie

• perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej wyściółce
• brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu OekoTex® Stan-
dard 100

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• czynności konserwacyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

uvex athletic allround 
• lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszechstronnym 
zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych

• bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpor-
nej powłoce z pianki aquapolimerowej

• bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej wyściółce
• brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu OekoTex® Stan-
dard 100

Zastosowanie:
• czynności konserwacyjne
• montaż
• prace transportowe/ pakowanie
• sortowanie

60027 60028
4 1 3 2 X

EN 388:2016

4 1 2 2 X

EN 388:2016
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uvex unilite 7700
Nr art. 60585 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką NBR/poliuretanową
Zastosowanie suche i wilgotne oraz zaolejone

powierzchnie robocze
Kolor szary, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unilite 6605
Nr art. 60573 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

powierzchnie robocze
Kolor czarny, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unipur 6634
Nr art. 60321 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką NBR 
Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone

powierzchnie robocze
Kolor szary, czarny
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

uvex unilite 7700 
• elastyczna i wytrzymała rękawica ochronna 
do mechanicznych prac precyzyjnych 

• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 
dzięki wyściółce poliamidowoelastanowej 
oraz powłoce z kauczuku NBR i poliuretanu 

• dobry chwyt w suchych, lekko wilgotnych i  
zaolejonych obszarach

• dobre czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

uvex unilite 6605 
• lekka rękawica dzianinowa z powłoką z pianki 
NBR do precyzyjnych prac montażowych

• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 
dzięki powłoce i wyściółce poliamidowej

• dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych ob-
szarach

• oddychalność
• dobre czucie
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• montaż drobnych części
• prace kontrolne
• sortowanie

uvex unipur 6634
• odporna na wilgoć rękawica ochronna NBR 
do prac mechanicznych

• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 
dzięki wyściółce poliamidowej i powłoce NBR 

• dobry chwyt w wilgotnych obszarach
• dobre czucie
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• ogólne prace konserwacyjne
• czynności konserwacyjne

60321
4 1 3 1 X

EN 388:2016

60585
4 1 3 1 X

EN 388:2016

60573
4 1 2 2 X

EN 388:2016
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uvex unipur 6639
Nr art. 60248 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor czarny, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unipur 6630 uvex unipur 6631
Nr art. 60943 60944
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 4 1 X) EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiał poliamid poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i opuszki palców

z powłoką poliuretanową z powłoką poliuretanową
Zastosowanie suche i lekko wilgotne suche i lekko wilgotne

powierzchnie robocze powierzchnie robocze
Kolor biały, biały szary, szary
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

uvex unipur 6639 
• lekka, zapewniająca dobre czucie i odporna na zabrudzenie rękawica 
ochronna PU do wykonywania precyzyjnych prac mechanicznych

• dobra odporność na ścieranie mechaniczne
• dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach 
• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631 
• lekka i zapewniająca bardzo dobre czucie rękawica ochronna  
z poliuretanu do mechanicznych prac precyzyjnych

• dobra odporność na ścieranie mechaniczne
• dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach 
• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

60248

4 1 3 1 X

EN 388:2016

60943 60944

4 1 4 1 X

EN 388:2016

4 1 4 1 X

EN 388:2016
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uvex unipur carbon uvex unipur carbon FT
Nr art. 60556 60587
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 3 1 X) EN 388 (2 1 3 1 X)

EN 16350 EN 16350
Materiał poliamid, włókno węglowe poliamid, włókno węglowe
Powłoka mikrowypustki z włókna opuszki palców z cienką

węglowego na wnętrzu dłoni, powłoką elastomerową
opuszki palców z cienką
powłoką elastomerową

Zastosowanie obszary suche
Kolor szary, czarny, biały szary, biały
Rozmiary od 6 do 10 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex unigrip 6624 uvex unigrip 6620
Nr art. 60238 60135
Wersja mankiet ze ściągaczem, 10 oczek mankiet ze ściągaczem, 13 oczek
Norma EN 388 (2 2 4 2 B) EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiał poliamid, bawełna poliamid, bawełna
Powłoka wnętrze dłoni i palce wnętrze dłoni i palce

z wypustkami PCW z wypustkami PCW
Zastosowanie obszary suche
Kolor szary, czerwony biały, niebieski
Rozmiary od 7 do 10 od 7 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

uvex unipur carbon
• zapewniająca doskonałe czucie, antystatyczna rękawica ochronna  
do prac precyzyjnych z częściami elektronicznymi

• bardzo dobry chwyt 
• spełnia wymogi normy DIN EN 16350:2014
• bardzo wysoka oddychalność
• doskonałe czucie

Zastosowanie:
• obsługa monitorów dotykowych
• przemysł elektroniczny
• prace w obszarach ESD
• montaż elementów elektronicznych

                  
Wariant nakrapiany 
(wnętrze dłoni)

                              
Wariant bez nakropień  
na wnętrzu dłoni

uvex unigrip 
• rękawice ochronne z dzianiny w wersjach z 13 oczkami (uvex unigrip PA 
i uvex unigrip 6620) do precyzyjnych prac mechanicznych oraz z 10 
oczkami (uvex unigrip 6624) do bardziej ogólnych zadań mechanicz-
nych

• dobry chwyt w suchych obszarach dzięki cienkim wypustkom PCW

Zastosowanie:
• montaż
• sortowanie
• pakowanie

2 1 3 1 X

EN 388:2016

60587

60556 2 2 4 2 B

EN 388:2016

60238

2 2 4 1 B

EN 388:2016 60135

EN 16350:2014



EN 407:2020

X 1 X X X X

EN 407:2020

X 1 X X X X
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uvex contact ergo ENB20C
Nr art. 60150 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i palce ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie obszary oleiste lub pokryte smarem
Kolor biały, pomarańczowy
Rozmiary od 6 do 10
Opakowanie 10 par

uvex profi ergo ENB20A uvex profi ergo ENB20
Nr art. 60147 60148
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN 388 (2 1 2 1 X),  

EN 407 (X 1 X X X X) EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 wnętrze dłoni i

grzbietu dłoni ze cały grzbiet dłoni ze
specjalną powłoką z NBR specjalną powłoką z NBR
(kauczuk nitrylowy) (kauczuk nitrylowy)

Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone mokre, zaolejone lub zatłuszczone
warunki zastosowania warunki zastosowania

Kolor biały, pomarańczowy biały, pomarańczowy
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex contact ergo 
• szczelna, wytrzymała bawełniana 
rękawica ochronna z powłoką 
NBR

• bardzo dobry chwyt w wilgot-
nych, mokrych i zaolejonych  
obszarach

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort noszenia dzięki 
wyściółce bawełnianej dobrze 
absorbującej parę wodną

Zastosowanie:
• montaż
• prace kontrolne 
• przeglądy
• spedycja/logistyka
• pakowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace ogólne/ prace w trudnych warunkach

uvex profi ergo 
• bawełniane rękawice ochronne 
z powłoką NBR do uniwersalnych 
zastosowań

• bardzo dobry chwyt w wilgot-
nych, mokrych i zaolejonych  
obszarach 

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort noszenia dzięki 
wyściółce bawełnianej dobrze 
absorbującej parę wodną

Zastosowanie:
• montaż
• prace kontrolne 
• czynności konserwacyjne
• lekka i średnia obróbka metalu

2 1 2 1 X

EN 388:2016

60150 60147 60148

EN 407:2020

X 1 X X X X

2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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X 1 X X X X

EN 407:2020

X 1 X X X X
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uvex glove clip
Nr art. 6047900
Wersja uchwyt do rękawic z karabińczykiem
Materiał poliwęglan
Powłoka brak
Zastosowanie umożliwia łatwy dostęp do rękawic
Kolor czarny
Opakowanie 10 sztuk

uvex profi ergo XG20A uvex profi ergo XG20
Nr art. 60558 60208
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 2 1 X), EN 388 (3 1 2 1 X), 

EN 407 (X 1 X X X X) EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni wnętrze dłoni i cały

ze specjalną powłoką z NBR grzbiet dłoni pokryte specjalną powłoką NBR
i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy) i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy)

Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor biały, pomarańczowy, czarny biały, pomarańczowy, czarny
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace ogólne/ prace w trudnych warunkach

uvex glove clip
• uniwersalne możliwości mocowania dzięki  
karabińczykom

• łatwa obsługa
• nadaje się do praktycznie wszystkich rękawic
• szybkie mocowanie i wyjmowanie rękawic
• doskonały chwyt dzięki ząbkowanym zaci-
skom

• łatwe mocowanie do ubrania roboczego

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• budownictwo i przemysł metalowy
• montaż precyzyjny
• czynności konserwacyjne

uvex profi ergo XG 
• rękawica ochronna wykonana z zastosowa-
niem uvex Xtra Grip Technology 

• bardzo dobra odporność na ścieranie mecha-
niczne dzięki wielowarstwowej budowie 
zwiększającej żywotność produktu

• doskonały chwyt w wilgotnych, mokrych i za-
olejonych obszarach 

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność 
• wysoki komfort noszenia dzięki wyściółce ba-
wełnianej dobrze absorbującej parę wodną

Zastosowanie:
• montaż
• prace kontrolne 
• czynności konserwacyjne
• lekka i średnia obróbka metalu
• prace betoniarskie i budowlane
• czynności na świeżym powietrzu

Doskonały chwyt 
 

Doskonały chwyt 
 

60558 60208

3 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 2 1 X

EN 388:2016

6047900
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uvex rubiflex NB27
Nr art. 89636
Wersja z mankietem, ok. 27 cm
Norma EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiał splot bawełniany
Powłoka w pełni powlekana specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone

warunki zastosowania
Kolor pomarańczowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvexunilite 7710F
Nr art. 60278
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 1 X), 

EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał poliester (bez szwów)
Powłoka wnętrze dłoni i cały grzbiet 

dłoni pokryty NBR (kauczuk nitrylowy)
z wykończeniem Grip

Zastosowanie bardzo dobry chwyt przy pracach w mokrych i 
zaolejonych obszarach

Kolor niebieski, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex compact NB27E uvex compact NB27H
Nr art. 60946 60945
Wersja mankiet płócienny mankiet płócienny
Norma EN 388 (4 1 2 1 B) EN 388 (4 1 2 1 B)
Materiał jersey bawełniany jersey bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 wnętrze dłoni i

grzbietu dłoni cały grzbiet dłoni
z powłoką NBR z powłoką NBR
(kauczuk nitrylowy) (kauczuk nitrylowy)

Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone
warunki zastosowania

Kolor biały, niebieski biały, niebieski
Rozmiary od 9 do 10 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ciężkie prace 

uvex rubiflex 
• w pełni powlekane bawełniane rękawice 
ochronne do zastosowań mechanicznych

• bardzo wysoka odporność na ścieranie  
mechaniczne dzięki powłoce NBR

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
 
Zastosowanie:
• prace kontrolne
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• lekka i średnia obróbka metalu
• prace lakiernicze

uvex compact 
• bardzo trwałe rękawice ochronne z kauczuku 
NBR do prac w trudnych warunkach oraz 
czynności z wykorzystaniem surowców

• bardzo wysoka odporność na ścieranie  
mechaniczne dzięki powłoce NBR

 
Zastosowanie:
• prace betoniarskie i budowlane
• przemysł żelazny i stalowy
• obróbka drewna
• spedycja/logistyka

uvex unilite 7710 F 
• szczelna rękawica montażowa ze strukturą Grip
• bardzo dobry chwyt w mokrych i zaolejonych 
obszarach

• wyjątkowo odporne na ścieranie, zwłaszcza 
podczas ciężkich prac 

• ochrona przed ciepłem kontaktowym do 
100°C (poziom 1)

• wyściółka z bardzo elastycznej, bezszwowej 
dzianiny poliestrowej

 
Zastosowanie:
• czynności konserwacyjne, montaż
• budownictwo
• obróbka metali
• rzemiosło
• przemysł naftowy i gazowy
• prace wykonywane na zewnątrz

4 1 2 1 B

EN 388:2016

3 1 1 1 X

EN 388:2016

89636 6094660278 60945

4 1 2 1 X

EN 388:2016

X 1 X X X X

EN 407:2004
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uvex NK2722 uvex NK4022
Nr art. 60213 60202
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 3 4 2 X), EN 388 (2 3 4 2 X), 

EN 407 (X 1 X X X X) EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany/ dzianina aramidowa
Powłoka w pełni powlekana specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie mokre, zaolejone lub

zatłuszczone powierzchnie
Kolor pomarańczowy
Rozmiary od 9 do 10 od 9 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex kbasic extra 6658
Nr art. 60179
Wersja mankiet ze ściągaczem, 7 oczek
Norma EN 388 (2 4 4 2 D), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał 100% dzianiny Kevlar®, 

podszewka bawełniana (wewnątrz)
Powłoka brak
Zastosowanie odporność na przecięcia

i wysoką temperaturę
Kolor żółty
Rozmiary 8, 10, 12
Opakowanie 5 par

uvex profatherm XB40
Nr art. 60595
Wersja mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 2 4 1 B), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał bawełna frotte
Powłoka brak
Zastosowanie z izolacją cieplną w wysokich

i niskich temperaturach
Kolor biały
Rozmiary 11
Opakowanie 6 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed wysoką temperaturą

uvex nk 
• rękawica ochronna do prac wymagających izola-
cji termicznej 

• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 
• bardzo dobry chwyt w suchych, wilgotnych i za-
olejonych obszarach dzięki szorstkiej powierzchni 

• dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontak-
cie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami

• nadaje się do kontaktu z gorącymi przedmiotami 
do +100°C (zgodnie z normą EN 407)

 
Zastosowanie:
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• obróbka blach
• budowa maszyn i narzędzi
• kontakt z zimnymi i gorącymi przedmiotami

uvex k-basic extra 
• rękawica ochronna wykonana z grubo tkanej 
dzianiny Kevlar® do prac mechanicznych i przy 
wysokich temperaturach

• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośred-
nim kontakcie z gorącymi przedmiotami

• nadają się do kontaktu z gorącymi przedmio-
tami do +250°C

• dobra ochrona przed przecięciem 
• wysoki komfort noszenia dzięki bawełnianej 
wyściółce

• oddychalność

Zastosowanie:
• lekka i średnia obróbka metali
• prace ze szkłem
• przemysł motoryzacyjny

uvex profatherm
• rękawica ochronna z bawełny frotté do prac 
wymagających izolacji termicznej

• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośred-
nim kontakcie z gorącymi przedmiotami

• nadają się do kontaktu z gorącymi przedmio-
tami do +250°C

• wysoki komfort noszenia dzięki bawełnie  
frotté wewnątrz rękawicy

Zastosowanie:
• lekka i średnia obróbka metali
• przemysł żelazny i stalowy
• obróbka tworzyw sztucznych

Wyściółka bawełnianaWyściółka warstwowa

2 4 4 2 D

EN 388:2016

2 2 4 1 B

EN 388:2016

2 3 4 2 X

EN 388:2016

60213
60179

60595

X 1 X X X X

EN 407:2004

X 2 X X X X

EN 407:2004

X 2 X X X X

EN 407:2004
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uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD
Nr art. 60593 60592 60942
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) EN 388 (3 2 3 1 X), EN 511 (1 2 X)
Materiał akryl i żywa wełna (wewnątrz), akryl i żywa wełna (wewnątrz), bawełna frotte i

poliamid i elastan (na zewnątrz) poliamid i elastan (na zewnątrz) akryl (wewnątrz), nylon (na zewnątrz)
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni

z powłoką z PCW zachowującą dłoni z powłoką z PCW z powłoką zachowującą elastyczność
elastyczność w niskich zachowującą elastyczność w niskich w niskich temperaturach
temperaturach powłoka polimerowa temperaturach powłoka polimerowa powłoka poprawiająca chwyt (3/4)

Zastosowanie suche i lekko suche i lekko suche, zaolejone
wilgotne powierzchnie robocze wilgotne powierzchnie robocze powierzchnie robocze

Kolor czarny, czarny czarny, czarny czerwony, czarny
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 8 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

uvex unilite thermo plus cut c
Nr art. 60591
Wersja grzbiet dłoni częściowo powlekany, 

mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
Materiał dwuwarstwowa konstrukcja: akryl (wewnątrz), 

włókno szklane/poliamid (na zewnątrz)
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką polimerową zachowującą
elastyczność w niskich temperaturach

Zastosowanie suche i lekko wilgotne
powierzchnie robocze

Kolor limonkowy, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unilite thermo 
• zimowa rękawica o dwuwarstwowej strukturze 
• wysoka odporność na ścieranie mechaniczne 
elastycznej powłoki polimerowej odpornej na 
niskie temperatury

• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośred-
nim kontakcie z zimnymi przedmiotami

• dobre dopasowanie

Zastosowanie:
• praca w niskiej temperaturze
• prace betoniarskie i budowlane
• praca w chłodniach i magazynach
• praca na wózku widłowym

uvex unilite thermo plus cut c 
• doskonałe czucie
• wysoka odporność na ścieranie
• elastyczność w niskiej temperaturze
• odporność mechaniczna
• bardzo dobra ochrona przed przecięciem  
 (poziom C) 
 
Obszary zastosowania:
• praca w niskiej temperaturze
• budownictwo i przemysł metalowy
• praca w chłodniach i magazynach
• praca na wózku widłowym
• kontakt z ostrymi elementami, np.: montaż, 
sortowanie

• pakowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed niską temperaturą

60593 60592 60942 60591

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

3 2 3 1 X

EN 388:2016 EN 511

0 2 X

EN 511

010

EN 511

010

EN 511

1 2 X
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uvex power protect V1000
Nr art. 60840
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 41 cm
Norma EN 60903 (klasa 0/RC) 
Materiał bez wyściółki
Powłoka lateks naturalny, ok. 1,6 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie kwasów, olejów i ozonu
Kolor czerwony
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie para

uvex arc protect g1
Nr art. 60838
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 27 cm
Norma 388 (1 X 2 1 X), 407 (4 1 1 1 X X), 6148212 (klasa 1)
Materiał modakryl, bawełna, antystatyczny 
Powłoka brak
Zastosowanie obszary suche
Kolor antracytowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex power protect V1000 
• ochrona przed napięciem elek-
trycznym do 1000 V

• anatomiczny krój zapewnia użyt-
kownikowi bardzo dobre czucie

• wysoka elastyczność materiału 
rękawicy zapewnia przyjemny 
komfort noszenia nawet w niskich 
temperaturach

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• warsztaty samochodowe, pomoc 
drogowa

• przemysł elektroniczny
• dostawcy energii elektrycznej

uvex arc protect g1 
• ergonomiczne dopasowanie
• dobry komfort noszenia
• doskonałe czucie
• bardzo dobra ochrona przed 
wyładowaniem termicznym

• klasa łuku elektrycznego zwar-
ciowego 1 według normy EN 
6148212 (test skrzynkowy)

• ochrona termiczna
• certyfikat zgodności z OEKO-
TEX® standard 100

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł elektroniczny
• czynności konserwacyjne

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace pod napięciem

60840 60838
EN 60903:2003

Class 0/RC 1 X 2 1 X

EN 388:2016

4 1 1 1 X X

EN 407:2004 EN 61482-1-2

Class 1
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Zagrożenia mechaniczne
Zestawienie produktów zapewniających ochronę przed przecięciem

ISO 
13997

Prace precyzyjne Prace ogólne Prace ciężkie

D

C

B

Jako rękawice o poziomie ochrony przed przecię-
ciem klasy E lub wyższej uvex poleca produkty firmy 
HexArmor®.Suche Wilgotne/  

lekko zaolejone Mokre/zaolejone

uvex phynomic  
C3 

uvex phynomic 
airLite B ESD

uvex phynomic 
airLite C ESD

uvex unidur  
6641

uvex unidur  
6648

uvex unidur  
6649

uvex unidur  
6643

uvex athletic 
D5 XP

uvex D500 
foam

uvex Bamboo 
TwinFlex D xg

uvex  
C500

uvex  
C500 dry

uvex  
C300 dry

uvex  
phynomic C5

uvex  
C500 foam

uvex  
C300 foam

uvex C300  
wet

uvex C500 M  
foam

uvex C500  
wet

uvex C500 
wet plus

uvex C500  
XG

uvex unidur  
6659 foam
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Bamboo TwinFlex® Technology
Zaawansowana technologia zapewniająca większy komfort  

w rękawicach chroniących przed przecięciem

Rękawice uvex chroniące przed przecięciem wykonano 
w oparciu o opatentowane rozwiązanie Bamboo Twin-
Flex® Technology najnowszej generacji. Wyznaczają nowe 
standardy w zakresie ochrony, komfortu, elastyczności, 
zręczności oraz oszczędności. Rękawice o dostosowanej 
do indywidualnych potrzeb klasie ochrony przed przecię-
ciem cechują się wysokim komfortem noszenia, szczególnie 

w przypadku wykonywania wymagających czynności. Uni-
kalne połączenie włókna bambusowego dającego uczucie 
jedwabistej miękkości; z zaawansowanymi technologicznie 
włóknami ochronnymi odpowiada za komfort noszenia 
i dobre właściwości mikroklimatyczne, zachowując jedno-
cześnie wysoki stopień ochrony. Tylko noszone rękawice 
ochronne zapobiegają wypadkom.

Uczucie jedwabistej miękkości oraz wysoka absorpcja wilgoci za sprawą włókien 
bambusowych

Technologia
Opatentowana funkcja ochronna Bamboo TwinFlex®

Odporne na przecięcie włókna szklane i odporny na ściera-
nie poliamid gwarantują optymalną ochronę mechaniczną. 
Połączenie włókien stalowych z HPPE i poliamidem podnosi 
skuteczność ochrony przed przecięciem nawet do poziomu D. 

 
 
 

Opatentowana funkcja Bamboo TwinFlex® zapewniająca 
komfort 
Jedwabiście miękki, wygodny materiał po wewnętrznej stronie rę-
kawicy wykonany z bambusowej wiskozy zapewnia skórze bardzo 
wysoki komfort noszenia. Włókna bambusowe nie tylko zapew-
niają skórze uczucie przyjemnej miękkości, ale przede wszystkim 
charakteryzują się bardzo wysoką i szybką absorpcją wilgoci, 
dzięki czemu skóra podczas noszenia pozostaje przyjemnie sucha. 

Bamboo TwinFlex® Technology 1

Poziom C ochrony przed przecięciem Poziom D ochrony przed przecięciem

Z
as

ad
a 

po
dw

ój
ne

j w
ar

st
w

y

Poliamid  
(odporność na ścieranie)

Włókno szklane  
(ochrona przed przecięciem)

Wysokogatunkowe włókno HPPE  
(odporność na rozdarcie)

Włókno stalowe  
(ochrona przed przecięciem)

Wysokogatunkowe włókno HPPE  
(odporność na rozdarcie)

Bambus 
(Komfort noszenia)

Poliamid
(Odporność na ścieranie)

Bambus 
(Komfort noszenia)

np. uvex C500 M, uvex C500 i uvex C300 np. uvex Bamboo Twinflex D xg, uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowanym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. 
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Najwyższej klasy kontrola mikroklimatu 
uvex climazone — odczuwalnie większy komfort

• zmniejszona potliwość
• wysoka oddychalność
• wielokrotnie większa absorpcja wilgoci niż w przypadku innych włókien
Komfort noszenia oraz poprawa mikroklimatu stanowią najważniejsze 
punkty odniesienia przy projektowaniu rękawic ochronnych.  
W dążeniu do ciągłego doskonalenia, system zarządzania mikroklimatem 
uvex climazone stosowany w rękawicach ochronnych podlega stałemu 
rozwojowi we współpracy z wiodącymi na rynku partnerami i uznanymi 
instytutami kontrolnymi i badawczymi.

Bamboo TwinFlex® Technology
Zaawansowana technologia zapewniająca większy komfort  
w rękawicach chroniących przed przecięciem

Zauważalnie  
lepsze
      Komfort              
      Ochrona zdrowia               
      Efektywność ekonomiczna  
 (wytrzymałość)
      Ochrona, obsługa ekranu  
 dotykowego     
      Jakość, zrównoważony rozwój

materiałów ekologicznych:

•  Włókna bambusowe dające  
 uczucie komfortu 

•  Poliamid pochodzący z recyklingu

NOWOŚĆ
uvex
protexxion zone

1

3

5

4

2

3

4

by using biobased material // 
by using recycled material //
by using no harmful substances

1
2
3

4
5

45% 
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uvex Bamboo TwinFlex® D xg
Nr art. 60090
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4X41D), EN 407 (X1XXXX)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, stal, poliamid, elastan
Powłoka powłoka polimerowa Xtra Grip
Zastosowanie w obszarach suchych i wilgotnych/zaolejonych
Kolor zielony, czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Bamboo TwinFlex® D xg 
Najnowsza generacja rękawic ochronnych zabezpieczających przed przecięciem —  

poziom Cut D

Komfort: włókna bambusowe dające uczucie 
jedwabistej miękkości

Zdrowie: przetestowane pod kątem tolerancji 
skórnej

Wytrzymałość: uvex protexxion zone

Dodatkowa funkcja: możliwość obsługi ekranu 
dotykowego

Krótkie odległości: made in Germany

uvex Bamboo TwinFlex® D xg
• opatentowana technologia przędzy  
Bamboo TwinFlex® zapewnia szybkie  
wchłanianie i wysoką retencję wilgoci oraz 
uczucie jedwabistej miękkości na skórze

• wykorzystanie zrównoważonych surowców:   
włókien bambusowych, poliamidu pochodzą-
cego z recyklingu

• wysoki poziom czucia (18GG)
• adaptacyjne dopasowanie: po kilku minutach 
noszenia dokładnie dopasowuje się do kształ-
tu dłoni

• wyjątkowo lekka, cienka i elastyczna z  
wysoką ochroną przed przecięciem (Cut D)

• koniec ze zdejmowaniem rękawicy dzięki 
możliwości obsługi ekranu dotykowego 

• ochrona przed wysoką temperaturą: ochrona 
przed ciepłem kontaktowym do temperatury 
100°C

• długa żywotność dzięki uvex protexxion zone 
i wysokiej jakości powłoce Xtra Grip

• uvex protexxion zone z gładką powierzchnią 
materiału zapewnia płynną pracę

• przetestowane dermatologicznie, brak sub-
stancji alergennych

Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowanym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. 

by using no harmful substances //
by using biobased material // 
by using recycled material

60090

4 X 4 1 D

EN 388:2016 EN 407:2020

X 1 X X X X
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uvex D500 foam
Nr art. 60604
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiał wiskoza bambusowa, Dyneema® Diamond, stal, poliamid
Powłoka dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE)

i pianki Soft Grip
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor limonkowy, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex C500 M foam
Nr art. 60498
Wersja mankiet z dzianiny, wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
Norma EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE)

i pianki Soft Grip
Zastosowanie do zastosowania w wilgotnych obszarach
Kolor limonkowy, czarny, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex D500 foam 
• rękawica chroniąca przed prze-
cięciem o wyjątkowym komforcie 
noszenia i wszechstronnym za-
stosowaniu

• wyjątkowa odporność na ściera-
nie mechaniczne dzięki innowa-
cyjnej powłoce Soft Grip

• bardzo dobry chwyt w suchym 
i lekko wilgotnym otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed 
przecięciem (poziom D) dzięki 
opatentowanemu rozwiązaniu 
Bamboo TwinFlex® Technology

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki za-
stosowaniu 3D Ergo Technology

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• budownictwo
• browarnictwo, produkcja napojów
• przemysł szklarski
• czynności konserwacyjne
• obróbka metali

uvex C500 M foam 
• rękawica chroniąca przed prze-
cięciem o wyjątkowym komforcie 
noszenia i wszechstronnym  
zastosowaniu

• wyjątkowa odporność na ściera-
nie mechaniczne dzięki innowa-
cyjnej powłoce Soft Grip

• bardzo dobry chwyt w suchym 
i lekko wilgotnym otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed 
przecięciem dzięki opatentowa-
nemu rozwiązaniu Bamboo Twin-
Flex® Technology

• częściowo wzmocniony obszar 
między kciukiem a palcem wska-
zującym

• bardzo dobre czucie, wysoka ela-
styczność 

• idealne dopasowanie dzięki za-
stosowaniu 3D Ergo Technology

• bez zawartości silikonu — zgod-
nie z wymaganiami lakierniczymi 

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• budownictwo
• browarnictwo, produkcja napojów
• przemysł szklarski
• czynności konserwacyjne
• obróbka metali

wzmocnienie strefy 
kciuka                 

 

Dyneema® jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.
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uvex C500 sleeve uvex C500 uvex C500 wet plus uvex C500 XG
Nr art. 6049107 6049110 60497 60496 60600
Wersja zarękawek ochronny z zapięciem na rzep, 34 cm (M), 40 cm (L) mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 X 4 X C) EN 388 (1 X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowe, HPPE, wiskoza bambusowe, HPPE, wiskoza bambusowe, HPPE,  

włókno szklane, poliamid włókno szklane, poliamid włókno szklane, poliamid
Powłoka brak brak wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni

z powłoką z wysokowydajnego z powłoką z wysokowydajnego
elastomeru (HPE) elastomeru (HPE) 

i powłoką Xtra Grip
Zastosowanie obszary suche obszary suche mokre, zaolejone lub zatłuszczone wilgotne, mokre, zaolejone lub

warunki zastosowania zatłuszczone powierzchnie
Kolor limonkowy limonkowy limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy
Rozmiary M L od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie sztuka sztuka 10 par 10 par 10 par

Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C500
• rękawica chroniąca przed przecięciem lub osłona przedramienia  
(uvex C500 sleeve) o wyjątkowym komforcie noszenia i wszechstron-
nym zastosowaniu

• wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej 
powłoce Soft Grip (uvex C500 wet plus i uvex C500 XG)

• bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wil-
gotnej lub mokrej (uvex C500 wet plus) oraz zaolejonej (uvex C500 XG)

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu roz-
wiązaniu uvex Bamboo TwinFlex® Technology

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
• bez zawartości silikonu — zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

 Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach
• przemył papierniczy
• budownictwo
• przemysł żelazny i stalowy
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uvex C500 dry uvex C500 foam uvex C500 wet
Nr art. 60499 60494 60492
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i palce z powłoką z wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z

wysokowydajnego winylu (HPV) wysokowydajnego elastomeru (HPE) wysokowydajnego elastomeru (HPE)
z nakropieniem poprawiającym chwyt i pianki Soft Grip

Zastosowanie obszary suche do zastosowania w wilgotnych obszarach obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C500
• rękawica chroniąca przed przecięciem o naj-
wyższym komforcie noszenia

• wyjątkowa odporność na ścieranie mecha-
niczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip 
(uvex C500 foam i uvex C500 wet)

• bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej 
(wszystkie modele), lekko wilgotnej (uvex 
C500 foam) oraz mokrej (uvex C500 wet)

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem 
dzięki opatentowanemu rozwiązaniu uvex 
Bamboo TwinFlex® Technology

• model jest odporny na działanie ciepła kontak-
towego o temperaturze do +100°C zgodnie 
z normą EN 407 (uvex C500 foam i C500 wet)

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D 
Ergo Technology

• bez zawartości silikonu — zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi

 Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach
• przemył papierniczy
• budownictwo
• przemysł żelazny i stalowy
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uvex C300 dry uvex C300 foam uvex C300 wet
Nr art. 60549 60544 60542
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (3 X 4 2 C) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i palce z powłoką wysokowydajnego winylu wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z wysokowydajnego wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z wysokowydajnego

(HPV) i nakropieniami poprawiającymi chwyt elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip elastomeru (HPE)
Zastosowanie suche do zastosowania w wilgotnych obszarach mokre, zaolejone lub zatłuszczone

warunki zastosowania warunki zastosowania
Kolor antracytowy antracytowy antracytowy
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C300
• rękawica chroniąca przed przecięciem o naj-
wyższym komforcie noszenia

• wyjątkowa odporność na ścieranie mecha-
niczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip 
(uvex C300 foam i uvex C300 wet)

• bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej 
(wszystkie modele), lekko wilgotnej (uvex 
C300 foam) oraz mokrej (uvex C300 wet)

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki opa-
tentowanemu rozwiązaniu uvex Bamboo Twin-
Flex® Technology 

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D 
Ergo Technology

• bez zawartości silikonu — zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach

Bamboo TwinFlex® Technology jest zastrzeżonym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Niemcy.
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uvex phynomic airLite B ESD
Nr art. 60078
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 3 2 B), EN 16350
Materiał Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką aquapolimerową airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor jasnoniebieski, czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

uvex phynomic – perfekcja w trzech 
wymiarach

1. Idealne dopasowanie
2. Optymalna funkcjonalność
3. Doskonała czystość

Rękawice uvex phynomic charakteryzują się nie tyl-
ko ergonomicznym i idealnym do dopasowaniem, 
ale przede wszystkim najwyższym poziomem 
ochrony zdrowia: nie zawierają substancji alergen-
nych, szkodliwych rozpuszczalników, a ich toleran-
cja skórna została potwierdzona dermatologicznie 
przez Instytut proDerm® na podstawie testów prze-
prowadzonych z udziałem użytkowników. (patrz tak-
że s. 193)

Dodatkowe funkcje, takie jak możliwość obsługi 
ekranu dotykowego, ESD czy dopuszczenie do kon-
taktu z żywnością umożliwiają wykorzystanie ręka-
wic w specjalnych obszarach zastosowań.

uvex phynomic airLite B ESD
• najlżejsza i zapewniająca najlep-
sze czucie rękawica chroniąca 
przed przecięciem o poziomie 
ochrony B

• właściwości antystatyczne  
(DIN EN 16350:2014)

• odczuwalna różnica w komforcie 
noszenia: połączenie najwyższe-
go poziomu czucia, lekkości 
i zdolności oddychania

• możliwość obsługiwania wszyst-
kich typowych ekranów dotyko-
wych, tabletów i telefonów  
komórkowych 
 
 
 
 

• cienka, oddychająca powłoka 
aquapolimerowa „airLite” w połą-
czeniu z cienką wyściółką (18 G), 
zapewnia najwyższy poziom czu-
cia podczas prac precyzyjnych

• bardzo dobry chwyt w suchym 
i lekko wilgotnym otoczeniu

• brak włókien szklanych i stalo-
wych

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

   Bardzo lekka 
        i cienka (18GG)   

 

Bardzo lekka 
i cienka (18GG)   
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uvex phynomic airLite C ESD
Nr art. 60084
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Materiał Dyneema® Diamond 2.0 Technology, 

poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką aquapolimerową airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor niebieski, czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

uvex phynomic C3
Nr art. 60080
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiał poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką z pianki aquapolimerowej
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor sky blue, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

uvex phynomic C5
Nr art. 60081
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał Dyneema® Diamond Technology, 

poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką z pianki aquapolimerowej
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor niebieski, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex phynomic C3 
• zapewniająca dobre czucie rękawica chronią-
ca przed przecięciem do prac mechanicznych

• dopuszczenie do kontaktu z żywnością
• bardzo dobra odporność na ścieranie mecha-
niczne dzięki odpornej na wilgoć piankowej 
powłoce aquapolimerowej

• bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgot-
nym otoczeniu

• dobra ochrona przed przecięciem i wysoka 
odporność na rozerwanie

 
Zastosowanie:
• montaż
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

uvex phynomic C5 
• wszechstronna rękawica chroniąca przed 
przecięciem do czynności mechanicznych

• dopuszczenie do kontaktu z żywnością
• bardzo dobra odporność na ścieranie mecha-
niczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki 
aquapolimerowej

• bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgot-
nym otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem  
(poziom C) i wysoka odporność na rozerwanie 

Zastosowanie:
• montaż
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

uvex phynomic airLite C ESD
• najlżejsza i zapewniająca najlepsze czucie rę-
kawica chroniąca przed przecięciem o pozio-
mie ochrony C

• właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
• dobre czucie w połączeniu z wysokim poziomem 
ochrony antyprzecięciowej (poziom C) dzięki in-
nowacyjnym włóknom: Dyneema® Diamond 2.0

• brak włókien szklanych i stalowych
• możliwość obsługiwania wszystkich typowych 
ekranów dotykowych, tabletów i telefonów ko-
mórkowych

• cienka, oddychająca powłoka aquapolimero-
wa „airLite” w połączeniu z cienką wyściółką 
(18 G), zapewnia najwyższy poziom czucia 
podczas prac precyzyjnych

• bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgot-
nym otoczeniu

Zastosowanie:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

Najnowsza   
technologia          
produkcji przędzy 

 

Bardzo lekka 
i cienka (18GG)   
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uvex unidur 6641
Nr art. 60210
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiał HPPE, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców

z powłoką poliuretanową
Zastosowanie w obszarach suchych

i lekko wilgotnych
Kolor biały, szary
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unidur 6648 uvex unidur 6649
Nr art. 60932 60516
Wersja mankiet z dzianiny mankiet z dzianiny

ze ściągaczem ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiał HPPE, elastan HPPE, poliamid, 

elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców

z powłoką poliuretanową
Zastosowanie w obszarach suchych

i lekko wilgotnych
Kolor biały, czarny niebieski melanż, szary
Rozmiary od 6 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

uvex unidur 6643
Nr art. 60314
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiał HPPE, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone

warunki zastosowania
Kolor szary melanż, czarny
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex unidur 6641 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z  
powloką PU z wysokiej jakości włókien  
poliestrowych Special Cut Performance 

• doskonała odporność na ścieranie mechanicz-
ne dzięki dobremu połączeniu włókien i powłok

• dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych  
obszarach 

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki  
zastosowaniu wysokiej jakości włókien  
poliestrowych Special Cut Performance

• bardzo dobre czucie
• wysoka elastyczność
• bardzo dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• czynności konserwacyjne
• montaż
• obróbka metalu
• pakowanie

uvex unidur 6643 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z  
powłoką NBR z wysokiej jakości włókien  
poliestrowych Special Cut Performance 

• doskonała odporność na ścieranie mecha-
niczne powłoki NBR

• dobry chwyt w wilgotnych i zaolejonych  
obszarach

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki  
zastosowaniu wysokiej jakości włókien polie-
strowych Special Cut Performance

• dobre czucie
• wysoka elastyczność
• dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• czynności konserwacyjne
• montaż
• obróbka blach
• przeglądy

uvex unidur 6648 ·  
uvex unidur 6649
• rękawica chroniąca przed przecięciem z  
powłoką PU i z włóknami HPPE

• doskonała odporność na ścieranie mecha-
niczne

• dobry chwyt w wilgotnych i zaolejonych  
obszarach

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki  
włóknom HPPE

• dobre czucie
• wysoka elastyczność
• dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• przeglądy
• lekka i średnia obróbka metali
• pakowanie
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uvex unidur sleeve C uvex unidur sleeve C TL
Nr art. 60973 60974
Wersja osłona przedramienia osłona przedramienia

z zapięciem na rzep z zapięciem na rzep
46 cm (M), 50 cm (L) z pętlą na kciuk

46 cm (M), 50 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C)
Materiał HPPE, włókno szklane, 

poliamid
Powłoka bez powłoki
Zastosowanie suche środowisko pracy
Kolor szary melanż szary melanż
Rozmiary M, L M, L
Jednostka sztuka sztuka
zamówienia

uvex unidur 6659 foam
Nr art. 60938
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 4 C)
Materiał HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie w obszarach suchych

i lekko wilgotnych
Kolor szary melanż, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex athletic D5 XP
Nr art. 60030
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiał HPPE, stal, poliamid/elastan
Powłoka powlekane wnętrze dłoni i końcówki palców, 

powłoka piankowa MicroNBR
Zastosowanie suche, lekko wilgotne/ zaolejone

warunki zastosowania
Kolor szary, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unidur sleeve C ·  
uvex unidur sleeve C TL 
• bardzo dobra odporność na przecięcie  
(poziom ochrony C)

• niezwykle cienki i elastyczny materiał
• wysoki komfort
• zapięcie na rzep umożliwia indywidualne  
dopasowanie

• OekoTex® Standard 100
• 60974: pętla na kciuk (TL = thumb loop)  
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo  
(ochrona przed skaleczeniami nadgarstka) 

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł szklarski
• obróbka metali
• montaż
• czynności konserwacyjne
• prace budowlane

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex unidur 6659 foam 
• rękawica ochronna zabezpieczająca przed 
przecięciem z powłoką piankową NBR i włók-
nem szklanym HPPE 

• powłoka z pianki NBR o doskonałej wytrzyma-
łości na ścieranie mechaniczne zapewnia dłu-
gą żywotność

• dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych  
obszarach

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki  
połączeniu włókien szklanych i HPPE

• bardzo dobre czucie
• wysoka elastyczność
• bardzo dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka

Wzmocnienie 
na zgięciu kciuka 

 

uvex athletic D5 XP 
• wysoka odporność na przecięcie (poziom D)
• dobry chwyt w przypadku suchych i (lekko) 
zaolejonych/mokrych elementów

• bardzo dobra odporność na ścieranie mecha-
niczne

• wzmocniony obszar między kciukiem a pal-
cem wskazującym

• wysoka elastyczność, bardzo dobre dopaso-
wanie

• bardzo dobre czucie
• możliwość prania przemysłowego

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• obróbka metali
• przemysł szklarski
• prace kontrolne
• sortowanie
• pakowanie

4 X 4 4 C

EN 388:2016

4 5 4 3

EN 388:2003

60938

4 X 4 3 D

EN 388:2016

60030

2 X 4 X C

EN 388:2016

60973

60974
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WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen

Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60596
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien

2111

JKL

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60271
Gefährdung chemisch Vollkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht / nass Hersteller uvex
Tragedauer siehe Permeationsliste Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60597
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe Indigo blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit lite
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uvex Chemical Expert System
Doradztwo i wiedza o produktach z jednego źródła

Konsultant uvex ds. rękawic ochronnych 

Sposób na szybki dobór właściwych rękawic 
Narzędzie uvex glove Navigator zapewnia orientację w ca-
łym asortymencie rękawic ochronnych uvex: 

 

 
 
 
 
 
 
 

uvex Chemical Expert System:

Baza chemikaliów oraz rękawic dostępna online.
Jako producent oferujemy dostęp do naszej obszernej 
internetowej bazy chemikaliów. Wystarczy kilka kroków, aby 
otrzymać pełne informacje o odporności naszych rękawic 
ochronnych na dane substancje chemiczne.

Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do następują-
cych funkcji premium:

• Pełen dostęp do wyników badań dotyczących wszystkich 
wymienionych chemikaliów

• Tworzenie własnego wykazu substancji przenikających 
i zarządzanie nim

• Korzystanie z projektanta rękawic: dostęp do projektów 
rękawic stworzonych przez naszych ekspertów

• Tworzenie własnych projektów rękawic i zarządzanie nimi

uvex Chemical Expert System (online)

Baza danych chemikaliów dotycząca rękawic 
ochronnych

Przyporządkowanie: rękawice ochronne   
  materiały niebezpieczne

(wykazy substancji przenikających)

Projektant rękawic

Przyporządkowanie: rękawice ochronne   
  wykonywane czynności
(projekty rękawic)

https://ces.uvex.de

https://www.uvex-safety.
com/en/products/schutz-
handschuhberater/
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Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

Rękawice ochronne zabezpieczające 
przed chemikaliami są stosowane 
w najróżniejszych obszarach i nie 
mogą utrudniać użytkownikowi wyko-
nywania jego obowiązków. 

Dlatego opracowując nowe rękawice 
chroniące przed chemikaliami, uvex 
zwraca uwagę na wymagania wobec 
produktu w poszczególnych obszarach 
zastosowania.  

Przedstawiona tabela pomoże Ci wy-
brać odpowiedni materiał na rękawice 
ochronne zabezpieczające przed 
chemikaliami:

Praca z substan-
cjami chemicznymi

Przykładowe branże Potencjalny kontakt/ 
rozbryzg

Nieregularny 
kontakt

Stały 
kontakt

Obszar zagrożony
wybuchem

Związki alifatyczne
(tłuszcz, olej mine-
ralny)

Kontakt ze środkami czyszczącymi
Przetwórstwo olejów mineralnych

Kleje
Produkcja lakierów

Nitryl Nitryl Nitryl uvex rubiflex ESD

Związki polarne

Środek czyszczący/ rozcień-
czalnik uniwersalny

Klej Loctite
Przemysł lakierniczy
Przemysł drukarski

Surowce w przemyśle chemicznym
Półprodukty w przemyśle 

chemicznym

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Butyl
uvex profabutyl

Związki polarne
(alkohole)

Środki dezynfekcyjne, surowce 
w przemyśle chemicznym

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Butyl

uvex rubiflex ESD,
uvex profabutyl

Związki aroma-
tyczne, 
związki halogeno-
pochodne

Rozpuszczalniki do lakierów, 
żywic, olejów

Kleje
Przemysł drukarski i lakierniczy

Nitryl Nitryl
Viton

Roztwory wodne, 
rozcieńczone 
kwasy/zasady

Uzdatnianie wody (oczyszczal-
nia ścieków)

Sprzątanie budynków

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Chloropren/nitryl
uvex rubiflex ESD

Skoncentrowane
kwasy/zasady

Galwanizacja
obróbka powierzchni aluminium 

(anodowanie), stali,
surowce w przemyśle che-

micznym, produkcja nawozów, 
przemysł spożywczy/ surowce 

w produkcji polimerów

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Nitryl
Chloropren

Chloropren/nitryl
Butyl

uvex profabutyl
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uvex rubiflex S NB27S NB35S NB40S
Nr art. 89646 98891 98902
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 35 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 3741:2016/ typ A (J K N O P T),

EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany, splot bawełniany, splot bawełniany,

wzmocniony wzmocniony wzmocniony
Powłoka w pełni powlekana w pełni powlekany w pełni powlekane 

ze specjalną powłoką ze specjalną powłoką ze specjalną powłoką
NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy) 
około 0,50 mm około 0,50 mm około 0,50 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie smarów, 
olejów mineralnych i wielu chemikaliów

Kolor zielony zielony zielony
Rozmiary od 8 do 11 od 8 do 11 od 8 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

uvex rubiflex S NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
Nr art. 89647 60190 89651 60191
Wersja mankiet, mankiet, gumowy ściągacz na gumowy ściągacz

ok. 60 cm ok. 80 cm końcu mankietu, na końcu mankietu,
około 60 cm około 80 cm

Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 3741:2016/ typ B (J K O P T)
EN 407 (X 1 X X X X)

Materiał splot splot splot splot
bawełniany bawełniany bawełniany bawełniany
wzmocniony wzmocniony wzmocniony wzmocniony

Powłoka w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) 
około 0,50 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie smarów, 
olejów mineralnych i wielu chemikaliów

Kolor zielony zielony zielony zielony
Rozmiary od 9 do 11 od 9 do 11 od 9 do 11 od 9 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

uvex rubiflex S
• rękawice ochronne z kauczuku 
NBR chroniące przed chemikalia-
mi ze wzmocnioną wyściółką ze 
splotu bawełnianego

• dobra odporność na ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR 

• dobra odporność na wiele chemi-
kaliów, kwasów, zasad, olejów mi-
neralnych i rozpuszczalników

• dobra izolacja termiczna dzięki 
wzmocnionej wyściółce

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie

• doskonały komfort noszenia, któ-
ry zapewnia wysokiej jakości wy-
ściółka bawełniana

• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• budowa maszyn i narzędzi
• obróbka metalu
• piaskowanie
• przemysł spożywczy

uvex rubiflex S (wersja długa)
• długie rękawice ochronne z ka-
uczuku NBR chroniące przed 
chemikaliami ze wzmocnioną wy-
ściółką ze splotu bawełnianego

• dodatkowy ściągacz na końcu 
mankietu (NB60SZ/NB80SZ)

• dobra odporność na ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR 

• dobra odporność na wiele chemi-
kaliów, kwasów, zasad, olejów mi-
neralnych i rozpuszczalników

• dobre czucie

• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, któ-
ry zapewnia wysokiej jakości wy-
ściółka bawełniana

• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• przemysł chemiczny
• budowa kanalizacji
• oczyszczanie miasta
• piaskowanie

Wzmocniona budowa 
 

EN ISO 374-1:2016/typ BEN ISO 374-1:2016/typ A

J K O P T

2 1 2 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

2 1 2 1 X

EN 388:2016

89647

89646

89651

EN 407:2020

X 1 X X X X

EN 407:2020

X 1 X X X X



225

uvex rubiflex S XG27B uvex rubiflex S XG35B
Nr art. 60560 60557
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 35 cm
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)

EN ISO 3741:2016/ typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka w pełni powlekana specjalną w pełni powlekana specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
i XG Grip, i XG Grip,
około 0,40 mm około 0,40 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność bardzo dobra odporność
na działanie smarów, olejów na działanie smarów, olejów
mineralnych oraz wielu chemikaliów mineralnych oraz wielu chemikaliów

Kolor niebieski, czarny niebieski, czarny
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

uvex rubiflex S NB27B uvex rubiflex S NB35B
Nr art. 60271 60224
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X) EN 388 (2 1 1 1 X)

EN ISO 3741:2016/ typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka w pełni powlekana specjalną w pełni powlekana specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), powłoką NBR (kauczuk nitrylowy),
około 0,40 mm około 0,40 mm

Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, dobra odporność na działanie smarów,
olejów mineralnych i wielu chemikaliów olejów mineralnych i wielu chemikaliów

Kolor niebieski niebieski
Rozmiary od 7 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

uvex rubiflex S XG
• lekkie rękawice ochronne z ka-
uczuku NBR chroniące przed 
chemikaliami i zapewniające 
optymalny chwyt

• bardzo dobra odporność na ście-
ranie mechaniczne i długi czas 
odporności dzięki wielowarstwo-
wej strukturze 

• doskonały chwyt w mokrych i za-
olejonych obszarach dzięki uvex 
Xtra Grip Technology

• dobra odporność na smar, oleje 
mineralne i inne substancje che-
miczne 

• bardzo dobre czucie

• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia,  
który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• laboratoria
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu

uvex rubiflex S
• bardzo lekkie rękawice ochronne 
z kauczuku NBR chroniące przed 
chemikaliami przeznaczone do 
stosowania przy wielu różnych 
rodzajach środków chemicznych

• dobra odporność na ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR

• dobry chwyt w wilgotnym i mo-
krym otoczeniu

• dobra odporność na smar, oleje 
mineralne i inne substancje che-
miczne 

• doskonałe czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, któ-
ry zapewnia wysokiej jakości wy-
ściółka bawełniana

• bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• branża motoryzacyjna
• przemysł chemiczny
• laboratoria
• prace lakiernicze
• przemysł spożywczy

Doskonały chwyt 
 

Lekkość i elastyczność 
 

Zgodność z LABS VDMA 
24364-A1/A2-L/W

EN ISO 374-1:2016/typ AEN ISO 374-1:2016/typ A

J K N O P T

2 1 1 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60557 60224

EN 407:2020

X 1 X X X X

EN 407:2020

X 1 X X X X
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uvex uchem 3300
Nr art. 60971
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 32 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 3741:2016/ 

typ A (J K L O P T)
Materiał wiskoza bambusowa i nylon
Powłoka w pełni powlekana

NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,21 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, 

olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor niebieski
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex uchem 3100
Nr art. 60968
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 30 cm
Norma EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 3741:2016 /

typ A (A J K L M O)
Materiał bawełna (bez szwów)
Powłoka w pełni powlekane NBR

(kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, 

olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor czarny
Rozmiary od 8 do 11
Opakowanie 10 par

uvex uchem 3200
Nr art. 60972
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 35 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 3741:2016/ 

typ A (J K L M O T)
Materiał dzianina nylonowa
Powłoka w pełni powlekane NBR

(kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, 

olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor petrol, czarny
Rozmiary od 7 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bambusową wyściółką: powłoka NBR

uvex u-chem 3300
• rękawice ochronne zabezpieczające przed 
chemikaliami z powłoką NBR, zapewniające 
doskonałe czucie, z bezszwową wyściółką 
z wiskozy bambusowej i nylonu

• doskonały komfort noszenia dzięki przyjem-
nym włóknom bambusowym przylegającym 
do skóry

• bardzo wysoka elastyczność
• doskonałe czucie
• dobry chwyt w wilgotnych obszarach
• dobra odporność na smar, oleje mineralne 
i inne substancje chemiczne

Zastosowanie:
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• czynności konserwacyjne
• prace lakiernicze
• przemysł spożywczy
• przemysł farmaceutyczny
• usuwanie zanieczyszczeń

uvex u-chem 3100
• idealne połączenie ochrony chemicznej i  
doskonałego chwytu

• bardzo dobra ochrona mechaniczna
• dobre dopasowanie
• dobra odporność na wiele chemikaliów
• bardzo dobry chwyt w wilgotnych i zaolejo-
nych obszarach

• bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• przemysł chemiczny
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł metalowy
• przemysł mechaniczny, piaskowanie

uvex u-chem 3200
• najlepsza przyczepność do powierzchni  
zaolejonych

• wygodny i pewny chwyt
• dobre właściwości mechaniczne
• rewelacyjne dopasowanie

Zastosowanie:
• budownictwo
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• prace kontrolne i konserwacyjne
• obróbka metalu (czyszczenie)
• przemysł metalowy
• przetwórstwo olejów mineralnych
• przemysł naftowy i gazowy
• przemysł petrochemiczny

EN ISO 374-1:2016/typ AEN ISO 374-1:2016/typ A

EN ISO 374-1:2016/typ A

J K L O P T

60971

2 1 2 1 X

EN 388:2016

A J K L M O

4 1 2 1 X

EN 388:2016

60968

J K L M O T

60972

3 1 3 1 X

EN 388:2016EN ISO 374-5:2016
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uvex uchem 3500
Nr art. 60188
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 32 cm
Norma EN ISO 3741:2016/ typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 3745:2016 VIRUS, 

EN 388 ( 3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał bawełna (bez szwów)
Powłoka w pełni powlekane chloroprenem i NBR (nitrylokauczuk)
Zastosowanie bardzo dobra odporność na aceton, środki czyszczące, kleje, rozpuszczalniki 
Kolor pomarańczowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka CR/NBR

uvex u-chem 3500
• rękawice chroniące przed chemikaliami z  
powłoką NBR zapewniającą wysoką czułość i 
wysoki poziom ochrony (ochrona przed 11 z 18 
badanych chemikaliów)

• połączenie nitrylu i chloroprenu chroni przed  
alkoholami, węglowodorami alifatycznymi oraz 
koncentratami kwasów i zasad, czas przenikania 
≥ 120 minut. 

• ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C 
(poziom 1)

• bardzo dobre dopasowanie, niezwykle wysoki 
komfort noszenia dzięki bezszwowej wyściółce 
z bawełny

 

Zastosowanie:
• przemysł chemiczny: mieszaniny, przelewanie 
i przetwarzanie środków chemicznych

• przemysł drukarski (np. czyszczenie wałków  
drukarskich)

• galwanizacja
• obróbka powierzchni (np. profile aluminiowe)
• konserwacja, armatura rurowa
• akcje ratownicze, w przypadku których rodzaj 
chemikaliów jest niejasny

EN ISO 374-1:2016/typ A

A C J K L M N O P S T

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60188

X 1 X X X X

EN 407:2004

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
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uvex rubiflex ESD NB35A
Nr art. 60954
Wersja mankiet, ok. 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 3741:2016/ typ A (J K L O P T), 

EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany, włókno węglowe
Powłoka w pełni powlekana specjalną powłoką z NBR

(kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: przewodząca powłoka NBR

uvex rubiflex ESD
• lekkie rękawice ochronne z ka-
uczuku NBR chroniące przed 
chemikaliami przeznaczone do 
prac w obszarach zagrożonych 
wybuchem i pożarem

• dobra odporność na ścieranie me-
chaniczne dzięki powłoce NBR

• dobry chwyt w wilgotnym i mo-
krym otoczeniu

• dobra odporność na smar, oleje 
mineralne i inne substancje che-
miczne 

• doskonałe czucie
• ergonomiczne dopasowanie 

• doskonały komfort noszenia,  
który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana i włókna 
węglowe

• bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• lakiernie
• rafineria
• przetwórstwo tworzyw sztucz-
nych

• prace w obszarach ESD

Nowa norma DIN EN 16350:2014 (Rękawice ochronne — wła-
ściwości elektrostatyczne) po raz pierwszy określa właściwości 
elektrostatyczne oraz metody badania rękawic ochronnych do 
stref zagrożenia pożarem i wybuchem. 
Warunki badania i minimalne wymagania określone są w normie 
DIN EN 16350:2014 w następujący sposób: 

• Rezystancja skrośna musi być mniejsza niż 1,0 × 108 Ω  
(Rv < 1,0 × 108 Ω).

• Badanie rezystancji skrośnej Rv wykonywane jest według  
DIN EN 11492:1997.

• Warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: 23 ± 1°C,  
wilgotność względna powietrza: 25 ± 5%. 

Rękawice uvex rubiflex ESD spełniają wymagania nowej normy 
DIN EN 16350:2014.

Idealne rozwiązanie 
w przypadku miejsc zagro-
żonych wybuchem

Funkcjonalne połączenie  
wyściółki i powłoki

Przewod- 
ząca powłoka NBR

Bawełniana  
wyściółka z dodatkiem  
włókien węglowych zapewnia duży  
komfort noszenia i doskonałą  
przewodność.

Powierzchnia  
skóry

EN ISO 374-1:2016/typ A

J K L O P T

2 1 1 1 X

EN 388:2016

60954

EN 16350:2014

EN 407:2020

X 1 X X X X
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uvex profabutyl B05R
Nr art. 60949
Wersja mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 3741:2016/ typ A (A B I K L N O T), 

EN 16350
Materiał bez szwu
Powłoka bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,50 mm)
Zastosowanie dobra odporność na związki polarne, a także kwasy i zasady
Kolor czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie para

uvex profaviton BV06
Nr art. 60957
Wersja mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 3741:2016/ typ A (A F K L M N)
Materiał bez szwu
Powłoka bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,40 mm)

i poszewka Viton® (ok. 0,20 mm)
Zastosowanie dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne,

węglowodory halogenowane
Kolor czarny
Rozmiary od 8 do 11
Opakowanie para

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

uvex profabutyl
• bezszwowe rękawice chroniące przed chemikaliami, wykonane z  
kauczuku butylowego

• dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu 
• dobra odporność na związki o wiązaniach jonowych, takie jak estry,  
ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli oraz kwasy i zasady

• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• spełnia wymagania normy DIN EN 16350:2014

Zastosowanie:
• przemysł chemiczny
• prace w obszarach ESD

uvex profaviton
• rękawice chroniące przed chemikaliami, wykonane z kauczuku butylo-
wego z zewnętrzną warstwą Viton®

• dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu 
• dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (heksan, 
benzen, toluen, ksylen i inne), chlorowcowane węglowodory (trichloro-
etylen, perchloroetylen, chlorek metylenu i inne), kwasy organiczne i nie-
organiczne (od rozcieńczonych do stężonych) i nasycone roztwory soli

• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• przemysł chemiczny

VITON® jest znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours and Company.

EN ISO 374-1:2016/typ A EN ISO 374-1:2016/typ A

A B I K L N O T

2 0 1 0 X

EN 388:2016

A F K L M N

2 1 2 0 A

EN 388:2016

60949 60957EN 16350:2014
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uvex protector chemical NK2725B uvex protector chemical NK4025B
Nr art. 60535 60536
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (4 X 4 4 C), EN 388 (4 X 4 4 C), 

EN ISO 3741:2016/ typ A (J K N O P T) EN ISO 3741:2016/ typ A (J K N O P T)
Materiał wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA
Powłoka w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu chemikaliów
Kolor niebieski niebieski
Rozmiary od 9 do 10 od 9 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex uchem 3200 cut D
Nr art. 60636
Wersja mankiet, w pełni powlekany, około 35 cm
Norma EN 388 (4 X 4 1 D), 

EN ISO 3741:2016/
typ A (J K L M O T)

Materiał stal, PES, PA
Powłoka w pełni powlekana specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie dobra odporność na działanie olejów, 

smarów oraz wielu chemikaliów
Kolor petrol, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex protector chemical
• bardzo wytrzymała rękawica ochronna, która 
łączy szczelność i optymalną ochronę  
przed przecięciem dzięki wielowarstwowej 
technologii

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem 
dzięki wielowarstwowej konstrukcji wyściółki 
z bawełny, HPPE i włókna szklanego

• dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejo-
nych obszarach

• uvex protector chemical zapewnia ochronę 
przed działaniem chemikaliów

• dobry komfort noszenia 

Zastosowanie:
• prace o dużym ryzyku przecięcia i kontaktu 
z chemikaliami

• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• obróbka blach
• budowa maszyn i narzędzi

uvex u-chem 3200 cut D
• najlepsza przyczepność do powierzchni  
zaolejonych

• wygodny i pewny chwyt
• wysoki poziom ochrony przed przecięciem (D)
• doskonałe dopasowanie
• praca z elementami o ostrych krawędziach  

Zastosowanie:
• budownictwo
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• prace kontrolne i konserwacyjne
• obróbka metalu (czyszczenie)
• przemysł metalowy
• przetwórstwo olejów mineralnych
• przemysł naftowy i gazowy
• przemysł petrochemiczny
• naprawa/konserwacja

Impregnacja NBR zwiększająca chwyt

HPPE/ włókno szklane/ PA  
zapewniające wysoką odporność na przecięcie

Nitrylowa powłoka zapewniająca ochronę  
przed działaniem chemikaliów

Warstwa bawełniana zapewniająca rewelacyjny 
komfort noszenia

Powierzchnia skóry

Zewnętrzna 
ochrona przed  

przecięciem  

EN ISO 374-1:2016/typ A

EN ISO 374-1:2016/typ A

60535 60536 60636

J K N O P T

4 X 4 4 C

EN 388:2016

4 5 4 4

EN 388:2003

J K L M O T

4 X 4 1 D

EN 388:2016
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uvex profastrong NF33
Nr art. 60122
Wersja mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą Grip, około 33 cm
Norma EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 3741:2016/ typ A (A J K L O T)

EN ISO 3745:2016 VIRUS
Materiał flokowana bawełna
Powłoka w pełni powlekana NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,38 mm
Zastosowanie dobra odporność na oleje, smary, kwasy i rozpuszczalniki
Kolor zielony
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 12 par

uvex profapren CF33
Nr art. 60119
Wersja mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą Grip, około 33 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 3741:2016/ typ A (A K L M N O)

EN ISO 3745:2016
Materiał flokowana bawełna
Powłoka w pełni powlekana polichloroprenem

(wewnętrzna strona lateksowa), ok. 0,71 mm
Zastosowanie dobra odporność na wiele chemikaliów
Kolor ciemnoniebieski
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

uvex profastrong
• rękawice ochronne z powłoką 
NBR i flokowaną bawełną zapew-
niające wysoką czułość i ochronę 
przed substancjami chemicznymi

• doskonała odporność na ściera-
nie mechaniczne

• dobry chwyt w wilgotnych i mo-
krych obszarach dzięki strukturze 
Grip po wewnętrznej stronie dłoni

• dobra odporność na różnego ro-
dzaju oleje, smary, kwasy i alkalia

• dobre czucie
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• laboratoria
• przemysł spożywczy

uvex profapren
• elastyczna, chloroprenowa ręka-
wica flokowana bawełną chronią-
ca przed chemikaliami

• dobry chwyt w wilgotnych i mo-
krych obszarach dzięki strukturze 
Grip po wewnętrznej stronie dłoni

• dobra odporność na wiele chemi-
kaliów i rozpuszczalników

• dobre czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Zastosowanie:
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• obróbka metalu (czyszczenie)
• usuwanie zanieczyszczeń

EN ISO 374-1:2016/typ AEN ISO 374-1:2016/typ A

A J K L O T

4 1 0 1 X

EN 388:2016

A K L M N O

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60122 60119VIRUS

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016
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Zagrożenia chemiczne
Jednorazowe rękawice ochronne

Seria produktów uvex ufit to wysokiej jakości jednorazowe 
rękawice ochronne, gwarantujące wysoki poziom bezpie-
czeństwa i funkcjonalności. 
uvex ufit zapewnia skuteczną ochronę w wielu obszarach 
zastosowań, takich jak chemia, medycyna, przemysł spo-
żywczy i produkcja, umożliwiając zarazem wygodną i precy-
zyjną pracę. 

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom, jednorazowe 
rękawice ochronne uvex oferujemy w czterech wariantach:

uvex ufit lite 
uvex ufit
uvex ufit ft 
uvex ufit strong N2000 

 uvex ufit lite uvex ufit; uvex ufit ft uvex ufit strong N2000

Materiał NBR bez zawartości katalizatorów  
(kauczuk nitrylowy)  NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy)

Grubość 0,06 mm Grubość 0,10 mm Grubość 0,20 mm

brak zawartości silikonu brak zawartości silikonu brak zawartości silikonu

niepudrowane niepudrowane niepudrowane

bez protein lateksowych bez protein lateksowych bez protein lateksowych

Certyfikacja EN ISO 374 EN ISO 374 EN ISO 374

Kontakt z żywnością Kontakt z żywnością Kontakt z żywnością

Właściwości Bardzo dobre czucie Dobra odporność mechaniczna Bardzo dobra odporność mechaniczna

Właściwości hipoalergiczne Dobra odporność na działanie chemikaliów 
(bryzgoodporność)

Zwiększona odporność na działanie  
chemikaliów (bryzgoodporność)

Użytkowanie Łatwe zakładanie dzięki  
wzmocnionej rolowanej krawędzi

Łatwe zakładanie dzięki  
wzmocnionej rolowanej krawędzi

Łatwe zakładanie dzięki  
wzmocnionej rolowanej krawędzi

Obszar zastosowania uvex ufit lite  uvex ufit; uvex ufit ft uvex ufit strong N2000

Precyzyjne prace montażowe, suche/oleiste warunki + + + –

Prace montażowe, suche/oleiste warunki + + ++

Ochrona produktu ++ ++ +

Delikatne czyszczenie + + ++

Prace kontrolne ++ ++ +

Przetwarzanie żywności + + +

Substancje chemiczne Prace krótkotrwałe zgodnie z listą 
odporności

Prace krótkotrwałe zgodnie z listą 
odporności Zgodnie z listą odporności

Lakiernie jako ochrona przeciwbryzgowa jako ochrona przeciwbryzgowa Pełny kontakt zgodnie z listą 
odporności

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompletną listę odporności.

Szczegółowe informacje zawiera także nasz system online uvex Chemical Expert System na 
stronie https://ces.uvex.de
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uvex ufit lite uvex ufit uvex ufit ft uvex ufit strong N2000
Nr art. 60597 60596 60166 60962
Wersja szorstkie opuszki palców, około 24 cm szorstka powierzchnia rękawicy, około 24 cm szorstkie opuszki palców, około 24 cm szorstkie opuszki palców, około 28 cm
Norma EN ISO 3741:2016/ typ B (K P T), EN ISO 3741:2016/ typ B (K P T), EN ISO 3741:2016/ typ B (J K P T), EN ISO 3741:2016/ typ A (J K L O P S T)

EN 3745:2016 VIRUS EN 3745:2016 VIRUS EN 3745:2016 VIRUS EN 3745:2016 VIRUS
Materiał bez szwu bez szwu bez szwu bez szwu
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,06 mm NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,10 mm NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,10 mm NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,20 mm
Zastosowanie dobra odporność dobra odporność dobra odporność dobra odporność na działanie smarów, 

na działanie smarów i olejów na działanie smarów i olejów na działanie smarów i olejów olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor niebieski indygo niebieski niebieski niebieski
Rozmiary od S do XL od S do XL od XS do XL od S do XXL
Opakowanie pudełko pudełko pudełko pudełko
Spis treści 100 sztuk w pudełku 100 sztuk w pudełku 100 sztuk w pudełku 50 sztuk w pudełku

Zagrożenia chemiczne
Jednorazowe rękawice ochronne

uvex u-fit lite
• bardzo lekka i cienka rękawica jednorazowa 
NBR (0,06 mm)

• dobry chwyt dzięki szorstkim opuszkom  
palców

• dobra odporność mechaniczna
• niezawodna ochrona przed rozbryzgami  
podczas pracy z substancjami chemicznymi 
w formie kwasów, zasad, roztworów solnych 
w postaci stałej i wodnej

• bez zawartości silikonu — zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi

• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• bardzo wysoka elastyczność 
• brak zawartości katalizatorów 

Zastosowanie: 
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• krótkotrwały kontakt z chemikaliami
• lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
• przemysł spożywczy
• delikatne czyszczenie
• ochrona produktu

uvex u-fit · uvex u-fit ft
• cienkie i niezawodne jednorazowe rękawice 
z kauczuku NBR (0,10 mm)

• szorstka powierzchnia rękawic zapewnia  
wyjątkowy chwyt

• 60166: dobry chwyt dzięki szorstkim opusz-
kom palców 

• bardzo dobra odporność mechaniczna
• niezawodna ochrona przed rozbryzgami pod-
czas pracy z substancjami chemicznymi w  
formie kwasów, zasad, roztworów solnych 
w postaci stałej i wodnej

• bez zawartości silikonu — zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi

• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• bardzo wysoka elastyczność  

Zastosowanie: 
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• krótkotrwały kontakt z chemikaliami
• lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
• przemysł spożywczy
• delikatne czyszczenie
• ochrona produktu
• 60166: ochrona zdrowia

Brak katalizatorów 
 

uvex u-fit strong N2000
• wzmocniona jednorazowa rękawica ochronna 
z kauczuku nitrylowego (0,20 mm)

• ochrona przed rozpryskami przy kontakcie 
z wieloma substancjami chemicznymi

• dobry chwyt
• duże czucie
• bardzo dobra odporność mechaniczna
• bez zawartości silikonu — zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi 

Zastosowanie:
• laboratoria
• przemysł chemiczny
• montaż precyzyjny
• prace lakiernicze
• usuwanie zanieczyszczeń
• przemysł spożywczy

EN ISO 374-1:2016/ typ B EN ISO 374-1:2016/ typ B EN ISO 374-1:2016/ typ B EN ISO 374-1:2016/ typ A

J K L O P S T

609626016660596

K P T J K P TK P T

60597

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-5:2016
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Rękawice ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa artykułu Rozmiary Opakowanie Strona

60027 uvex athletic lite od 6 do 11 10 par/wiązka 200

60028 uvex athletic allround od 6 do 11 10 par/wiązka 200

60030 uvex athletic D5 XP od 6 do 11 10 par/wiązka 221

60038 uvex phynomic airLite A ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 194

60040 uvex phynomic lite od 5 do 12 10 par/wiązka 198

60041 uvex phynomic lite w od 5 do 12 10 par/wiązka 198

60049 uvex phynomic allround od 5 do 12 10 par/wiązka 195

60050 uvex phynomic foam od 5 do 12 10 par/wiązka 195

60054 uvex phynomic xfoam HV od 6 do 12 10 par/wiązka 196

60060 uvex phynomic wet od 6 do 12 10 par/wiązka 196

60061 uvex phynomic wet plus od 6 do 12 10 par/wiązka 196

60062 uvex phynomic pro od 6 do 12 10 par/wiązka 197

60064 uvex phynomic pro 2 od 6 do 12 10 par/wiązka 197

60070 uvex phynomic XG od 6 do 12 10 par/wiązka 195

60078 uvex phynomic airLite B ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 218

60080 uvex phynomic C3 od 6 do 12 10 par/wiązka 219

60081 uvex phynomic C5 od 6 do 12 10 par/wiązka 219

60084 uvex phynomic airLite C ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 219

60090 uvex BambooTwinflex® od 6 do 12 10 par/wiązka 213

60119 uvex profapren CF33 od 7 do 10 10 par/wiązka 231

60122 uvex profastrong NF33 od 7 do 11 12 par/wiązka 231

60135 uvex unigrip 6620 od 7 do 10 10 par/wiązka 203

60147 uvex profi ergo ENB20A od 6 do 11 10 par/wiązka 204

60148 uvex profi ergo ENB20 od 6 do 10 10 par/wiązka 204

60150 uvex contact ergo od 6 do 10 10 par/wiązka 204

60166 uvex ufit ft od XS do XL 100 sztuk w kartonie 233

60179 uvex kbasic extra 6658 8, 10, 12 10 par/wiązka 207

60188 uvex uchem 3500 od 7 do 11 10 par/wiązka 227

60190 uvex rubiflex S NB80S od 9 do 11 10 par/wiązka 224

60191 uvex rubiflex S NB80SZ od 9 do 11 10 par/wiązka 224

60202 uvex NK4022 od 9 do 10 10 par/wiązka 207

60208 uvex profi ergo XG20 od 6 do 11 10 par/wiązka 205

60210 uvex unidur 6641 od 6 do 11 10 par/wiązka 220

60213 uvex NK2722 od 9 do 10 10 par/wiązka 207

60224 uvex rubiflex S NB35B od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60238 uvex unigrip 6624 od 7 do 10 10 par/wiązka 203

60248 uvex unipur 6639 od 6 do 11 10 par/wiązka 202

60271 uvex rubiflex S NB27B od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60276 uvex rubipor XS2001 od 6 do 10 10 par/wiązka 199

60278 uvex unilite 7710F od 7 do 11 10 par/wiązka 206

60314 uvex unidur 6643 od 7 do 10 10 par/wiązka 220

60316 uvex rubipor XS5001B od 6 do 10 10 par/wiązka 199

60321 uvex unipur 6634 od 7 do 10 10 par/wiązka 201

6047900 uvex glove clip — 10 sztuk/pudełko 205

60491 uvex C500 sleeve M, L 1 sztuka 215

60492 uvex C500 wet od 7 do 11 10 par/wiązka 216

60494 uvex C500 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 216

60496 uvex C500 wet plus od 7 do 11 10 par/wiązka 215

60497 uvex C500 od 7 do 11 10 par/wiązka 215

Nr art. Nazwa artykułu Rozmiary Opakowanie Strona

60498 uvex C500 M foam od 7 do 11 10 par/wiązka 214

60499 uvex C500 dry od 7 do 11 10 par/wiązka 216

60516 uvex unidur 6649 od 7 do 11 10 par/wiązka 220

60535 uvex protector chemical NK2725B od 9 do 10 10 par/wiązka 230

60536 uvex protector chemical NK4025B od 9 do 10 10 par/wiązka 230

60542 uvex C300 wet od 7 do 11 10 par/wiązka 217

60544 uvex C300 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 217

60549 uvex C300 dry od 7 do 11 10 par/wiązka 217

60556 uvex unipur carbon od 6 do 10 10 par/wiązka 203

60557 uvex rubiflex S XG35B od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60558 uvex profi ergo XG20A od 6 do 11 10 par/wiązka 205

60560 uvex rubiflex S XG27B od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60573 uvex unilite 6605 od 6 do 11 10 par/wiązka 201

60585 uvex unilite 7700 od 7 do 11 10 par/wiązka 201

60587 uvex unipur carbon FT od 6 do 10 10 par/wiązka 203

60591 uvex unilite thermo plus cut c od 7 do 11 10 par/wiązka 208

60592 uvex unilite thermo plus od 7 do 11 10 par/wiązka 208

60593 uvex unilite thermo od 7 do 11 10 par/wiązka 208

60595 uvex profatherm XB40 11 6 par/wiązka 207

60596 uvex ufit od S do XL 100 sztuk/pudełko 233

60597 uvex ufit lite od S do XL 100 sztuk/pudełko 233

60600 uvex C500 XG od 7 do 11 10 par/wiązka 215

60604 uvex D500 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 214

60636 uvex uchem 3200 cut D od 7 do 11 10 par/wiązka 230

60838 uvex arc protect g1 od 7 do 11 10 par/wiązka 209

60840 uvex power protect V1000 od 7 do 11 1 para 209

60932 uvex unidur 6648 od 6 do 11 10 par/wiązka 220

60938 uvex unidur 6659 foam od 6 do 11 10 par/wiązka 221

60942 uvex unilite thermo HD od 8 do 11 10 par/wiązka 208

60943 uvex unipur 6630 od 6 do 11 10 par/wiązka 202

60944 uvex unipur 6631 od 6 do 11 10 par/wiązka 202

60945 uvex compact NB27H 10 10 par/wiązka 206

60946 uvex compact NB27E od 9 do 10 10 par/wiązka 206

60949 uvex profabutyl B05R od 7 do 11 1 para 229

60954 uvex rubiflex ESD NB35A od 6 do 11 10 par/wiązka 228

60957 uvex profaviton BV06 od 8 do 11 1 para 229

60962 uvex ustrong N2000 od S do XL 50 sztuk/pudełko 233

60968 uvex uchem 3100 od 8 do 11 10 par/wiązka 226

60971 uvex uchem 3300 od 7 do 11 10 par/wiązka 226

60972 uvex uchem 3200 od 7 do 12 10 par/wiązka 226

60973 uvex unidur sleeve C M, L 1 sztuka 221

60974 uvex unidur sleeve TL M, L 1 sztuka 221

89636 uvex rubiflex NB27 od 7 do 11 10 par/wiązka 206

89646 uvex rubiflex S NB27S od 8 do 11 10 par/wiązka 224

89647 uvex rubiflex S NB60S od 9 do 11 10 par/wiązka 224

89651 uvex rubiflex S NB60SZ od 9 do 11 10 par/wiązka 224

98891 uvex rubiflex S NB35S od 8 do 11 10 par/wiązka 224

98902 uvex rubiflex S NB40S od 8 do 11 10 par/wiązka 224
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Zawsze o krok przed
HexArmor® jest wyłącznym licencjobiorcą markowego materiału SuperFabric® 
w dziedzinie ŚOI do zastosowań przemysłowych. Produkty HexArmor® z markowym 
materiałem SuperFabric® gwarantują szczególnie dobrą ochronę przed 
przecięciem, jakiej nie mogą zapewnić praktycznie żadne inne rękawice ochronne. 
Technologia SuperFabric® została specjalnie opracowana, aby zapobiegać 
przecięciom sięgającym skóry. Dodatkowo skuteczność poprawia zastosowanie 
cienkich „płytek ochronnych”.

Odporność na uderzenia
Każdy rodzaj i rozmiar uderzenia może być odczuwalny przez pracownika. Czy to 
wywołane przez spadające narzędzia bądź urządzenia, czy też będące wynik-
iem zmiażdżenia — uderzenia mają jedną wspólną cechę: nieprzewidywalność. 
Pracownicy muszą być stale przygotowani na uderzenia i zmiażdżenia, ale 
także muszą być przed nimi chronieni: opatentowane rozwiązanie IR-X® Impact 
Exoskeleton™ od firmy HexArmor® redukuje obrażenia i ich następstwa, co zostało 
potwierdzone. 

Odporność na przebicia
Igły to ostre, ukośne narzędzia kłujące przeznaczone do przekłuwania skóry. 
Odporne na przebicia produkty HexArmor® są wielokrotnie pokryte markowym 
materiałem SuperFabric®. Płytki ochronne wykonane z markowego materiału 
SuperFabric® blokują i przeciwstawiają się ukłuciom lub kierują je w niewielkie 
przestrzenie między płytami ochronnymi. Warstwy tkaniny ułożone jedna na drugiej 
zapewniają dodatkową ochronę przed przebiciem.

Produkty HexArmor® zostały przetestowane w warunkach rzeczywistych i wyka-
zano, że zmniejszają obrażenia spowodowane ukłuciem igłą. Dzięki odpowied-
niej procedurze testowej możesz dopasować właściwą rękawicę ochronną do 
ochrony swoich pracowników. Jak zawsze zalecamy sprawdzić komfort noszenia 
w praktyce, aby znaleźć odpowiednią ochronę wymaganą dla Twojego obszaru 
zastosowania.

Więcej informacji na stronie 
https://www.uvex-safety.com/en/
hexarmor

Ochrona przed 
uderzeniami TPR IR-X® 

Impact  
Exoskeleton

IR-X® 

Impact  
Exoskeleton

Wyściółka

Wyściółka

Wyściółka

Tkanina zewnętrzna 
z elastanu

Tkanina zewnętrzna 
z elastanu

Tkanina zewnętrzna 
z elastanu

Cellutek™
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uvex i HexArmor® — dwie marki i jedna globalna misja: protecting people. Wszystkim klientom firmy uvex na półkuli 
wschodniej (Europa, Afryka, Bliski Wschód i Rosja) oferujemy wybrany asortyment rękawic ochronnych z portfolio 
HexArmor. Odkryj gamę produktów HexArmor® na stronie www.uvex-safety.com/en/hexarmor



Odzież robocza
Odzież ochronna



238

uvex suXXeed  
greencycle planet

Aby wyeksponować swoją misję na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, 
firma uvex stworzyła własną markę 
protecting planet.
Dla firmy uvex protecting planet to coś 
więcej niż tylko marka odzieży. W oparciu 
o hasło protecting people staje się ona 
obietnicą odpowiedzialnego włączenia 
trzech filarów zrównoważonego rozwoju, 
czyli ekologii, ekonomii i kwestii 
społecznych do wszystkich działań we 
wszystkich obszarach działalności firmy. 

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia 
i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha 
wartości, czego efektem jest możliwie 
najbardziej zrównoważony produkt.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by reducing waste //
by using compostable material //
by using no harmful substances

by saving energy
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Ważną częścią systemu produktów  
planet series jest kolekcja  
uvex suXXeed greencycle planet

Opakowania jednostkowe wraz z etykietami 
i zawieszkami również podlegają rozkładowi 
biologicznemu.

Do produkcji odzieży wykorzystywana jest 
energia odnawialna. Równocześnie kompen-
sowane jest co najmniej 50% bezpośrednich 
emisji miejscowych. Umiejscowienie produkcji 
w Europie i wynikające z tego krótkie trasy 
transportowe zapewniają, że nie ma niepo-
trzebnego obciążenia środowiska naturalnego.

Wszystkie materiały, z których wykonana jest odzież, w cało-
ści nadają się do kompostowania, a produkty posiadają znak 
jakości cradle to cradle™. Oprócz bawełny wyróżnia się tutaj 
zastosowanie specjalnego poliestru, który dzięki struktu-
rze kopolimerowej rozkłada się w bardzo krótkim czasie. 
W odzieży cradle to cradle™ stosowane są wyłącznie skład-
niki, co do których udowodniono, że nie wywierają szkodliwe-
go wpływu na zdrowie człowieka. Co więcej, złoty certyfikat 
cradle to cradle™ gwarantuje, że w procesie produkcyjnym 
do ścieków nie przedostają się żadne chemikalia. Po zużyciu 
się odzieży jej elementy składowe mogą być ponownie wpro-
wadzone do obiegu poprzez kompostowanie.

Cradle to Cradle Certified™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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uvex suXXeed  
greencycle planet

Całkowicie zrównowa-
żona odzież robocza

Dzięki kolekcji uvex suXXeed green-
cycle planet udało nam się stworzyć 
pierwszą kolekcję odzieży roboczej 
bezpiecznej dla obiegów biologicz-
nych. Odzież ta nadaje się dla kobiet 
i mężczyzn pracujących w magazy-
nach i biurach, jak również do nosze-
nia w czasie wolnym, zapewnia 
ponadczasowy wygląd i posiada 
certyfikat Cradle to Cradle™.

Koszula robocza
Nr art. 88812 antracytowy

Rozmiar od S do 6XL
Materiał 48% bawełna, 48% poliester, 4% elastan,  

ok. 230 g/m2

  
Opis: • biodegradowalny poliester i elastan • produkt 
nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przy-
szłości • krój regular fit • plisa guzikowa na środku przodu 
• wywijany kołnierz • jedna kieszeń na piersi z pętelką na 
okulary i długopis • mankiety zapinane na guziki • złoty 
certyfikat Cradle to Cradle™

Bermudy
Nr art. 88811 antracytowy

Rozmiar od 42 do 64
Materiał 48% bawełna, 48% poliester, 4% elastan,  

ok. 230 g/m2

  
Opis: • biodegradowalny poliester i elastan • produkt nada-
jący się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości 
• krój regular fit • ergonomiczny krój • klin w obszarze kro-
cza • ściągacz gumowy z tyłu, rozcięcie z plisą guzikową 
• kieszeń boczna po lewej stronie z zapięciem na guzik 
• kieszeń na calówkę i długopis po prawej stronie • kiesze-
nie tylne • grawerowane logo uvex • złoty certyfikat Cradle 
to Cradle™

damskie

Nr art. 88876 antracytowy
Rozmiar od 34 do 54
Materiał 48% bawełna, 48% poliester, 4% elastan,  

ok. 230 g/m2

  
Opis: • biodegradowalny poliester i elastan • produkt nada-
jący się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości 
• krój regular fit • ergonomiczny wykrój • klin w obszarze 
krocza • ściągacz gumowy z tyłu, rozcięcie z plisą guzi-
kową • kieszeń boczna po lewej stronie z zapięciem na 
guzik • kieszeń na calówkę i długopis po prawej stronie 
• kieszenie tylne • grawerowane logo uvex • złoty certyfikat 
Cradle to Cradle™

Spodnie cargo
męskie  

Nr art. 88868 antracytowy

T-shirt
męski

Nr art. 88888
88889
88890

zielony
jasnoszary
jasnoniebieski

Rozmiar od S do 6XL

damski

Nr art. 88885
88886
88887

zielony
jasnoszary
jasnoniebieski

Rozmiar od XS do 4XL
Materiał 98% bawełna, 2% elastan, ok. 170 g/m²


Opis: • biodegradowalny elastan • produkt nadający się 
do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • krój 
regular fit • okrągły dekolt (wersja męska) • dekolt łódka 
(wersja damska) • złoty certyfikat Cradle to Cradle™

Cradle to Cradle Certified™ jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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Kolekcja  
uvex 26

Od 1926 r. uvex chroni ludzi przy 
pracy, uprawianiu sportu i w czasie 
wolnym. Modne kolory i specjalne 
materiały Kolekcji 26 pokazują, z 
jaką jakością łączymy odzież robo-
czą i wzornictwo ubrań noszonych 
w czasie wolnym.

Przy każdej pogodzie.  
Wytrzymałe. Miejski styl. W pracy i 
w wolnym czasie.

Wewnątrz i na zewnątrz 
— z uvex 24/7/365 do 
pracy, sportu i rekreacji

Koszulka polo 
męska

Nr art. 88360
88361

 czarny
 biały

Rozmiar od S do 4XL
Materiał 70% bawełna, 30% poliester pika,  

ok. 200 g/m²


Opis: • koszulka polo z przyjemnej dla skóry mieszanki ma-
teriałów o swobodnym kroju • schludny wygląd i swobodny 
fason • standard 100 OEKOTEX®

damska

Nr art. 88355  szafranowy

Rozmiar od XS do 3XL
Materiał 100% poliester (z recyklingu), ok. 110 g/m²


Opis: • lekka i funkcjonalna • zajmuje mało miejsca po 
spakowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur 
przeciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise” • wcięcie 
w talii • oddychalność MVP 8000 g/m²/24 h • 10 000 mm 
słupa wody

Kurtka przeciwdeszczowa 
męska

Nr art. 88354  szafranowy

Rozmiar od S do 4XL

damska

Nr art. 88353  ciemnoniebieski

Rozmiar od XS do 3XL
Materiał Materiał zewnętrzny: 100% nylon 

Podszewka i watowanie: 100% poliester, 
ok. 170 g/m²


Opis: • ogrzewająca i jednocześnie wiatroszczelna 
i wodoodporna • szykowny miejski wygląd • watowanie 
zapewniające optymalną izolację termiczną • wstępnie 
uformowany, wcięty w talii krój (wersja damska) zapewnia-
jący maksymalną swobodę ruchów • kieszenie z zamkiem 
błyskawicznym • oddychalność MVP 10 000 g/m²/24 h 
• 10 000 mm słupa wody

Parka 
męska

Nr art. 88352 
88323

 ciemnoniebieski
 oliwkowy

Rozmiar od S do 4XL

damskie

Nr art. 88351  czarny

Rozmiar od 34 do 50
Materiał 92% poliamid, 8% elastan ok. 178 g/m²


Opis: • stylowe i wyjątkowo lekkie • warstwa zewnętrzna 
odporna na ścieranie • warstwa wewnętrzna szczotkowa-
na • krój chino z inteligentną konstrukcją kroju 3D • kiesze-
nie zapinane na zamek błyskawiczny

Spodnie funkcyjne 
męskie

Nr art. 88350  czarny

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110

Więcej informacji na temat testowania zgodnie z certyfikatem zgodności OEKOTEX® Standard 100 
na stronie uvexsafety.de/zertifikate i na stronie 253.
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uvex suXXeed uvex suXXeed seamless 
underwear

uvex suXXeed basic uvex suXXeed greencycle planet

uvex suXXeed construction uvex suXXeed arc uvex suXXeed ESD uvex suXXeed multifunction

Od stóp do głów, od bielizny do ochrony przed 
łukiem elektrycznym, od odzieży codziennej do 
odzieży ochronnej: w bogatej ofercie kolekcji uvex 
suXXeed każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie 
od tego, czy szukasz odzieży roboczej i ochronnej 
czy zrównoważonego stylu casual, kolekcje uvex 
suXXeed są tak obszerne i elastyczne jak zadania, 
do których zostały stworzone.

Dzięki różnorodnym funkcjom i doskonale dobra-
nym materiałom gwarantują elastyczność i komfort. 
Odpowiednie kroje i 360° performance fit zapewnia-
ją idealne dopasowanie, a dzięki różnym modelom 
dla kobiet i mężczyzn naprawdę każdy może do-
świadczyć wyjątkowości tej odzieży roboczej. 

Masz ochotę na odrobinę urozmaicenia? Wszystkie 
produkty z tej kolekcji dzięki doborowi kolorystyki 
i materiałów są doskonale dopasowane do różno-
rodnych wymagań występujących na stanowiskach 
pracy. Jednakże dzięki pasującym do siebie elemen-
tom kolekcji nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć 
je ze sobą i samodzielnie zestawiać swoje ulubione 
elementy odzieży. W ten sposób bezpieczeństwo 
spotyka się ze stylem.

uvex suXXeed
Jeden styl, jeden krój, jedna rodzina.



Video
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uvex suXXeed multifunction

Rzemiosło i przemysł, regular i slim fit, 
odzież damska i męska — to nie 
 muszą być przeciwieństwa. Dzięki 
dopasowaniu i sportowemu wzornic-
twu kolekcja uvex suXXeed łączy 
w sobie to, co najlepsze z różnych 
światów. Nietypowe kombinacje ma-
teriałów i doskonałe dopasowanie to 
rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą 
iść na kompromis w kwestii odzieży 
roboczej.

Klasyka dla każdego. 
I dla każdej. 

damskie — krój regular fit

Nr art. 89686
89688

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od 19 do 26, od 34 do 54
Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m2

  
Opis: • elastyczny pas • strefy wentylacji z elastyczną
wstawką z tyłu uda • dwie kieszenie tylne i na udach, 
każda wzmocniona materiałem CORDURA® • zintegro-
wana kieszeń na calówkę, telefon komórkowy i narzędzia 
• wzmocnienie na kolanach z materiału CORDURA® 
oraz wewnętrzne kieszenie na ochraniacze na kolana 
(art. 9868900) (wersja męska) • elementy odblaskowe 
• OEKOTEX® Standard 100

Spodnie cargo 
męskie — krój regular fit

Nr art. 89668
89669

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

damskie — slim fit

Nr art. 88288
88287

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od 19 do 26, od 34 do 54
Materiał  60% bawełna, 20% poliester,  

20% elastomultiester, ok. 280 g/m²


Opis: • sportowy krój slimfit z dodatkiem włókien elastycz-
nych dla jeszcze większej swobody ruchów • elastyczny 
pas  • strefy wentylacji z elastyczną wstawką z tyłu uda 
• dwie kieszenie tylne i na udach, każda wzmocniona ma-
teriałem CORDURA® • zintegrowana kieszeń na calówkę, 
telefon komórkowy i narzędzia • wąskie zakończenia noga-
wek • elementy odblaskowe • OEKOTEX® Standard 100

Spodnie cargo 
męskie — slim fit

Nr art. 89659
89665

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110 damska

Nr art. 89474
89653

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od XS do 4XL
Materiał 1. Materiał zewnętrzny: 95% poliester,  

5% elastan, ok. 230 g/m2
2. Materiał zewnętrzny: 92% poliester,  
8% elastan 
3. Materiał zewnętrzny: 65% poliester,  
35% bawełna, ok. 245 g/m2


Opis: • połączenie wytrzymałej tkaniny mieszanej, mate-
riału softshell oraz elastycznych wstawek w tylnej części 
kurtki dla optymalnego komfortu • nowy krój z konstrukcją 
ramion „high rise” i dodatkową rozciągliwością dla jeszcze 
większej swobody ruchów • jedna kieszeń na piersi i dwie 
kieszenie boczne na przybory do pracy • jedna kieszeń we-
wnętrzna po lewej stronie na rzep • elementy odblaskowe 
• OEKOTEX® Standard 100 (nr art. 89653)

Kurtka Realworker 
męska

Nr art. 89466
89467

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od S do 6XL

CORDURA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy INVISTA™.
Więcej informacji na temat certyfikatu OEKOTEX® Standard 100 
można znaleźć na stronie uvexsafety.de/zertifikate i na stronie 253.

uvex suXXeed
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uvex suXXeed seamless 
underwear

Pod ubraniem,  
wyjątkowa ochrona

Na co dzień, w pracy ważne jest  
nie tylko ubranie. W chłodne dni 
ważne jest również to, co pod 
spodem. Bez bocznych szwów, ale 
ze strefami funkcyjnymi, które 
wspierają każdy ruch. Dzięki wła-
ściwościom regulacyjnym i różnym 
długościom bielizna ta nadaje się 
dla wszystkich, od narciarzy po 
pracowników budowlanych.

damska

Nr art. 88305  czarny

Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL
Materiał 60% polipropylen, 28% wełna, 8% poliamid, 

4% elastan, ok. 250 g/m²


Opis: • bez przeszkadzających szwów • optymalne wspar-
cie dzięki inteligentnemu połączeniu materiału z wełną • do 
użytku w pracy i w czasie wolnym • materiał szybkoschną-
cy, neutralizujący zapachy, ogrzewający i regulujący wilgoć 
• inteligentna koncepcja stref dla zwiększonej swobody 
ruchów • OEKOTEX® Standard 100

Koszulka z długim rękawem 
męska

Nr art. 88301  czarny

Rozmiar od S, M/L do 5XL/6XL Spodnie 7/8 
damskie

Nr art. 88306  czarny

Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL
Materiał 68 % polipropylen, 28% lyocell,  

4% elastan, ok. 200 g/m²


Opis: • z materiałem TENCEL™ bez przeszkadzających 
szwów • do użytku w pracy lub w czasie wolnym • na-
daje się do uprawiania jogi • materiał szybkoschnący, 
antybakteryjny i neutralizujący zapachy • OEKOTEX® 
Standard 100

Długie spodnie 
męskie

Nr art. 88302  czarny

Rozmiar od S, M/L do 5XL/6XL
Materiał 60% polipropylen, 28% wełna, 8% poliamid, 

4% elastan, ok. 250 g/m²


Opis: • do użytku w pracy lub w czasie wolnym • bez 
przeszkadzających szwów • mieszanka materiałowa 
z wełną • materiał szybkoschnący, neutralizujący zapachy, 
ogrzewający i regulujący wilgoć • inteligentna koncepcja 
stref dla zwiększonej swobody ruchów • OEKOTEX® 
Standard 100

TENCEL™ to zarejestrowana marka Lenzing Gruppe. Dryarn® to zarejestrowana marka firmy Aquafil AG.
Więcej informacji na temat certyfikatu OEKOTEX® Standard 100  

można znaleźć na stronie uvexsafety.de/zertifikate i na stronie 253. 
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Kto szuka uniwersalności, znajdzie ją 
 tutaj. Czy to do pracy w ogrodzie 
i kształtowania krajobrazu, zarządzania 
budynkami czy obróbki drewna — 
wszyscy znajdą tu coś dla siebie. 
 Wytrzymałe spodnie i bluzy z kolekcji 
uvex perfeXXion przeznaczone są dla 
wszystkich, którzy poszukują trwałej 
odzieży w typowej, wysokiej jakości. 
A co najważniejsze wszystkie pojedyn-
cze elementy można łączyć ze sobą, 
nadają się też do prania w pralce.

Doskonałe zestawienie 
kolorystyczne, możliwość 
prania mechanicznego.

w połączeniu z po-
duszką pod kolano  
(nr art. 9868900)

Bermudy premium
Nr art. 17200

17201
17202

 kakaowy
 jodłowy
 łupkowy

Rozmiar od 42 do 66
Materiał  patrz spodnie premium

Opis: • bardzo wytrzymały materiał dzięki trwałej przędzy 
i specjalnej strukturze tkaniny • dwie wielofunkcyjne kie-
szenie z tyłu i na udach, łącznie z kieszonkami na calówkę, 
telefon komórkowy i narzędzia, a także przegródką na 
długopis i pętlę na młotek • dwie kieszenie tylne • ściągacz 
gumowy z tyłu • OEKOTEX® Standard 100

Spodnie premium 
z kieszeniami na kolanach

Nr art. 17191
17192
17193

 kakaowy
 jodłowy
 łupkowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał  65% poliester, 35% bawełna, ok. 290 g/m2

  
Opis: zobacz także bermudy premium • ukryte elastyczne 
wstawki na kolanach i naszywane kieszenie na kola-
nach z materiału CORDURA® • ochraniacze na kolana 
(art. 9868900) • elementy odblaskowe • OEKOTEX® 
Standard 100

Spodnie basic
Nr art. 17194

17195
17196

 kakaowy
 jodłowy
 łupkowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał  patrz spodnie premium

Opis: • bardzo wytrzymały materiał dzięki trwałej przędzy 
i specjalnej strukturze tkaniny • dwie naszyte kieszenie 
boczne łącznie z kieszonkami na calówkę, telefon komór-
kowy i narzędzia, a także przegródki na długopisy • dwie 
kieszenie tylne • ściągacz gumowy z tyłu • OEKOTEX® 
Standard 100

Kurtka hybrydowa basic
Nr art. 17222

17223
17224

 kakaowy
 jodłowy
 łupkowy

Rozmiar od XS do 6XL
Materiał  1. Materiał zewnętrzny: 65% poliester,  

35% bawełna, ok. 275 g/m2
2. Materiał zewnętrzny: 100% poliester,  
ok. 310 g/m2

  
Opis: • inteligentne połączenie materiałów z częściami 
wykonanymi z polaru • jedna kieszeń na piersi po lewej 
stronie z pionowym wlotem i ukrytym zamkiem błyska-
wicznym • dwie kieszenie boczne • elementy odblaskowe 
• OEKOTEX® Standard 100

CORDURA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy INVISTA™.
Więcej informacji na temat certyfikatu OEKOTEX® Standard 100 
można znaleźć na stronie uvexsafety.de/zertifikate i na stronie 253.

EN 14404

Typ 2 — poziom 1

uvex  
perfeXXion
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Zdefiniowaliśmy na nowo doskona-
łość dzięki kolekcji uvex perfect. 
Duży asortyment, wiele kolorów, róż-
ne materiały — i wszystko do siebie 
pasuje. Różne style można doskona-
le łączyć ze sobą i w ten sposób uzy-
skiwać wizualną spójność zespołu. 
Alternatywnie, wzory można wybie-
rać również indywidualnie. Dowolne 
łączenie zamiast nudnej szarej 
jednolitości.

Doskonała jedność 
dzięki różnorodnym 
możliwościom

Bermudy
Nr art. 98841

98842
 chabrowy
antracytowy 

Rozmiar od 42 do 64
Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 250 g/m2

  
Opis: • boczne kieszenie, dwie tylne kieszenie i kieszenie 
na udach z zapięciem • naszywana kieszeń na telefon 
komórkowy, długopis i calówkę • detale z odblaskowymi la-
mówkami • pięć szlufek na pasek • regulowany za pomocą 
guzika ściągacz w pasie • OEKOTEX® Standard 100

Spodnie
Nr art. 98837

98838
89243

 chabrowy
 granatowy
 antracytowy

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110
Materiał  65% poliester, 35% bawełna, ok. 250 g/m2

  

Nr art. 98833
98836
98834
98835
89959

 chabrowy
 zielony
 szary
 czerwony
 antracytowy

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110
Materiał 65% bawełna, 35% poliester, ok. 310 g/m2

  
Opis: • regulowany ściągacz gumowy w pasie • kieszeń 
boczna, podwójna kieszeń na calówkę, kieszeń tylna 
i kieszeń na udzie z zapięciem • strefy rozciągania na 
zewnątrz kolan dla zapewnienia większej swobody ruchu 
• OEKOTEX® Standard 100

Kurtka do pasa
Nr art. 16269

16270
16271
16272
89957

 chabrowy
 zielony
 szary
 czerwony
 antracytowy

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110
Materiał  65% bawełna, 35% poliester, ok. 310 g/m2

  

Nr art. 16273
16274
89219

 chabrowy
 granatowy
 antracytowy

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110
Materiał  65% bawełna, 35 % poliester, ok. 250 g/m2

  
Opis: • zapięcie z przodu z ukrytymi zatrzaskami meta-
lowymi • dwie kieszenie na piersi z miejscem na długopis 
oraz jedna wewnętrzna kieszeń na piersi z możliwością 
zapięcia • dwie boczne kieszenie z ukośnym otwarciem 
• strefy rozciągania na ramionach dla większej swo-
body  ruchów • dół i mankiety z regulacją szerokości 
• OEKOTEX® Standard 100

Więcej informacji na temat testowania zgodnie z certyfikatem zgodności  
OEKOTEX® Standard 100 na stronie uvexsafety.de/zertifikate i na stronie 253.

uvex perfect
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uvex suXXeed arc 
uvex suXXeed multifunction

Dla wszystkich, którzy 
pracują pod napięciem 

Kolekcje suXXeed arc i suXXeed mul-
tifunction opierają się na najwyższych 
standardach bezpieczeństwa przy 
pracach ciężkich i niebezpiecznych. 
Oprócz ochrony przed gorącem i pło-
mieniami oferują rozszerzoną ochronę 
przed łukami elektrycznymi. Dzięki 
temu idealnie nadają się do pracy przy 
elementach naładowanych elektrycz-
nie, a dzięki krojowi 3D idealnie dopa-
sowują się do wszystkich ruchów.

Spodnie
uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88283
88284 

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał patrz kurtka

Opis: • dla najwyższych wymagań w zakresie ochrony 
w niebezpiecznych środowiskach • wzornictwo uvex 
suXXeed • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana 
• trudnopalne paski odblaskowe

Spodnie 
uvex suXXeed arc

Nr art. 88493  grafitowy

Rozmiar od 42 do 66, od 90 do 110, od 23 do 32
Materiał  patrz kurtka

Opis: • dla najwyższych wymagań w zakresie ochrony 
w niebezpiecznych środowiskach • szczególna miękkość 
i przyjazny dla skóry komfort noszenia • dwuwarstwowa 
konstrukcja na przodzie • klin w kroku dla największej 
swobody ruchów • dwie kieszenie na nogawkach i po 
bokach • z wewnętrznymi kieszeniami na kolanach • trud-
nopalne paski odblaskowe • pomarańczowe piktogramy 
dla rozróżnienia

Kurtka 
uvex suXXeed arc

Nr art. 88492  grafitowy

Rozmiar od S do 6XL
Materiał  Materiał zewnętrzny: 50% bawełna, 49% polie-

ster, 1% włókna antystatyczne, 345 g/m² 
Podszewka: 88% bawełna, 12% poliamid, 
200 g/m²

  
Opis: • wielofunkcyjna i spełniająca najwyższe wymagania 
w zakresie ochrony • ergonomiczny krój • dwuwarstwowa 
konstrukcja z przodu i na rękawach • zintegrowane strefy 
rozciągania dla większej swobody ruchów pod pachami 
i na plecach • konstrukcja rękawów „high rise” • trudnopal-
ne paski odblaskowe • pomarańczowe piktogramy umoż-
liwiające szybkie rozróżnienie klas ochrony • najwyższa 
ochrona w połączeniu z koszulką z długimi rękawami 
(nr art. 89312; 89409; 89798) lub Polo pro 

Kurtka
uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88281
88282 

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od S do 6XL
Materiał 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid,  

3% poliamid, 1% włókna antystatyczne,  
ok. 300 g/m2

  
Opis: • wielofunkcyjna i spełniająca najwyższe wymagania 
w zakresie ochrony we wzornictwie uvex suXXeed • trud-
nopalna tkanina i zastosowanie włókien paraaramidowych 
i poliamidowych zapewniają wysoką trwałość i wielofunk-
cyjną ochronę przed płynnym żelazem E2 i działaniem 
chemikaliów o niskim stopniu zagrożenia • szczególna 
miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia • zinte-
growane strefy rozciągania dla większej swobody ruchów 
• konstrukcja rękawów „high rise” • trudnopalne paski 
odblaskowe

Spodnie robocze na szelkach 
uvex suXXeed arc

Nr art. 88494  grafitowy

Rozmiar od 42 do 66, od 90 do 110, od 23 do 32
Materiał  patrz kurtka

Opis: • maksymalna ochrona podczas pracy w ekstremal-
nych warunkach • szczególna miękkość i przyjemny dla 
skóry komfort noszenia • dwuwarstwowa konstrukcja na 
przodzie • zintegrowane strefy rozciągania po bokach dla 
większej swobody ruchów • trudnopalne paski odblaskowe 
• pomarańczowe piktogramy dla rozróżnienia

Spodnie robocze na szelkach
uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88285
88286 

 ciemnogranatowy
 grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał patrz kurtka

Opis: • maksymalna ochrona podczas pracy w ekstremal-
nych warunkach • wzornictwo uvex suXXeed • zintegro-
wane strefy rozciągania dla większej swobody ruchów 
• wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana • trudno-
palne paski odblaskowe

EN 1149-5EN ISO 11611

Klasa 1–A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN 61482-2

APC=1
APC=2 

Tylko przód i rękawy

Typ 6Klasa 1-A1

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 w 2-warstwowych partiach kurtki i spodni  
(przód i rękawy) 

IEC 61482-1-1 ATPV
w 2-warstwowych partiach kurtki i spodni (przód i rękawy)= 46 cal/cm²
w 2-warstwowych partiach kurtki (przód i rękawy)  
w połączeniu z koszulką 7937 = 62 cal/cm²
w 2-warstwowych partiach kurtki (przód i rękawy)  
w połączeniu z koszulą 7421 = 57 cal/cm²

Udana próba z podwyższoną energią łuku  
od 558,7 - 564,8 kJ dla 2-warstwowej kurtki z koszulką, model 7937
Zgodnie z normą IEC å61482-1-2 przy 11,7 kA/ 0,5 s  
(testowane przez Eurotest)

EN 1149-5EN ISO 11611 EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2

APC=1

EN 13034
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Czy to chemikalia, łuki elektryczne, ciepło, 
płomienie, odpryski metalu, czy też wszystko 
naraz: kolekcja uvex protection perfection 
multifunction obejmuje wszystkie zagroże-
nia występujące w przemyśle. Określenie 
tej kolekcji jako uniwersalnej byłoby niedo-
mówieniem, ponieważ dzięki elastycznym 
wstawkom podąża ona za wszystkimi rucha-
mi i w ten sposób zawsze chroni całe ciało.

Odzież ochronna różnorod-
na jak dzień pracy.

  Uwaga: ta odzież ochronna musi być zawsze noszona jako kombinezon w połączeniu z kurtką 
i spodniami roboczymi na szelkach/ spodniami!

Kurtka 
Nr art. 17241

17242
 chabrowy
 ciemnoszary

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110
Materiał  49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid,  

3% poliamid, 1% włókna antystatyczne,  
ok. 300 g/m2

  
Opis: • przednia listwa z ukrytym zamkiem błyskawicznym 
i zapięciem na rzep • kieszenie na piersi, napoleońska 
i boczne z możliwością zapięcia • trudnopalny materiał 
• trudnopalne paski odblaskowe • elastyczne wstawki 
w obszarze ramion z tyłu • dół rękawów z regulacją szero-
kości zapięciem na rzep • szczególna miękkość i przyjazny 
dla skóry komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości 
bawełny

Spodnie 
Nr art. 17245

17246
 chabrowy
 ciemnoszary

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 64, od 90 do 110
Materiał  49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid,  

3% poliamid, 1% włókna antystatyczne,  
ok. 300 g/m2

  
Opis: • kieszeń na nogawce, z tyłu i kieszeń na calówkę 
z możliwością zapięcia • strefy rozciągania po zewnętrznej 
stronie kolana dla większej swobody ruchów • trudnopalny 
materiał • trudnopalne paski odblaskowe • wewnętrzna 
kieszeń na ochraniacze na kolana • szczególna miękkość 
i przyjazny dla skóry komfort noszenia dzięki wysokiej 
zawartości bawełny

Spodnie robocze na szelkach 
Nr art. 17251

17252
 chabrowy
 ciemnoszary

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110
Materiał  patrz spodnie

Opis: • kieszeń na klatce piersiowej, kieszeń na nogawce, 
z tyłu i na calówkę z możliwością zapięcia • strefy rozcią-
gania po zewnętrznej stronie kolana dla większej swobody 
ruchów • trudnopalny materiał • trudnopalne paski odbla-
skowe • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana

Typ 6

EN 13034EN ISO 11611 

Klasa 1–A1

EN 1149-5  EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2

APC= 1

uvex protection perfect 
multifunction



249

Na placach budowy czai się wiele niebezpieczeństw. Nie 
tylko oczywiste ryzyka obrażeń, ale także oparzeń sło-
necznych i raka skóry. Dlatego w kolekcji uvex suXXeed 
construction zastosowaliśmy ochronę przed promienio-
waniem UV. Oprócz ochrony przed słońcem linia ta oferuje 
idealne dopasowanie dzięki krojowi 3D i jest częściowo 
wykonana z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Ochrona całego ciała przed słońcem 
dla wszystkich pracujących na zewnątrz

Koszulka polo
krótki rękaw

Nr art. 88279
88280

 ostrzegawczy pomarańczowy
 ostrzegawczy żółty

Rozmiar od S do 6XL
Materiał 50% poliester, 50% bawełna, ok. 180 g/m²



długi rękaw

Nr art. 88277
88278

 ostrzegawczy pomarańczowy
 ostrzegawczy żółty

Rozmiar od S do 6XL
Materiał  50% poliester, 50% bawełna, ok. 180 g/m²


Opis: • kołnierzyk polo z listwą guzikową • 50% poliester 
z recyklingu • odblaskowe paski dookoła • ochrona UV 
certyfikowana zgodnie z normą UV 801 z UPF 20 • długi 
rękaw: dodatkowo testowane zgodnie z DIN EN 13758-1 
z UPF 30 (klasyfikowane zgodnie z AS/ NZS 4399) • za-
kwalifikowane przez BG Bau • OEKOTEX® Standard 100

Kurtka do pasa
Nr art. 88265

88266
 ostrzegawczy pomarańczowy
 ostrzegawczy żółty

Rozmiar od XS do 4XL
Materiał 50% bawełna, 50% poliester, ok. 270 g/m²

  
Opis: • krój ramion typu „highrise” • krój 3D • dwie kie-
szenie boczne • zamek błyskawiczny z przodu na środku 
• dwie kieszenie wewnętrzne • odblaskowe paski • regulo-
wany dół rękawów • ochrona przed promieniowaniem UV 
zgodna z normą UV Standard 801 z UPF 80 • OEKOTEX® 
Standard 100

Więcej informacji na temat testowania zgodnie z certyfikatem zgodności  
OEKOTEX® Standard 100 na stronie uvexsafety.de/zertifikate i na stronie 253.

21

1

Rozmiar S–M

EN ISO 20471

Rozmiar L–6XL

EN ISO 20471

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

Spodnie
Nr art. 88267

88268
 ostrzegawczy pomarańczowy
 ostrzegawczy żółty

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał 50% bawełna, 50% poliester, ok. 270 g/m²

  
Opis: • klin w kroku dla największej swobody ruchów 
• elastyczny pas z guzikiem patentowym • dwie kieszenie 
tylne • kieszeń na calówkę prawej stronie • ochrona przed 
promieniowaniem UV zgodna z normą UV Standard 801 
z UPF 80 • OEKOTEX® Standard 100

uvex suXXeed  
construction



EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

250

Paski odblaskowe są niezbędne 
w ciemności i przy słabej widocz-
ności. Podnosimy poprzeczkę 
i wprowadzamy innowacyjny sys-
tem aktywnego oświetlenia. Dzięki 
temu ubrania są dobrze widoczne 
nawet bez zewnętrznego źródła 
światła. Fakt, że kolekcja jest ide-
alnie dopasowana nie tylko pod 
względem oświetlenia, jest sprawą 
oczywistą.

Widzieć i być 
widzianym

naciśnięcie przez 3 s ➜ włącz
naciśnięcie przez 3 s ➜ 

wyłącz

1 kliknięcie 

stałe

1 kliknięcie 

delikatne pulsowanie
1 kliknięcie 

szybkie pulsowanie

Dotyczy nr art. 17322, 1732
3, 173

24

Kamizelka
z przełącznikiem

Nr art. 17322  ostrzegawczy żółty/ ostrze-
gawczy pomarańczowy

Rozmiar od M do 3XL
Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m2

 
Opis: • aktywna ochrona dzięki poziomemu i pionowemu 
układowi oświetlenia • zapięcie na rzep do szybkiego 
zapinania kamizelki • z przełącznikiem do różnych trybów 
świecenia

Kamizelka
z przełącznikiem

Nr art. 17323
17324

 ostrzegawczy żółty
 ostrzegawczy pomarańczowy

Rozmiar od M do 3XL
Materiał 100% poliester; siateczka


Opis: • aktywna ochrona dzięki pionowemu układowi 
oświetlenia • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania ka-
mizelki • z przełącznikiem do różnych trybów świecenia

Kurtka softshell
Nr art. 89910  ostrzegawczy żółty/ szary

Rozmiar od S do 6XL
Materiał 100% poliester, z membraną z trzema 

 warstwami, ok. 240 g/m2


Opis: • wiatroszczelna i wodoodporna, ostrzegawcza so-
ftshellowa kurtka ochronna • kieszeń napoleońska z lewej 
strony oraz dwie duże kieszenie boczne z zamkiem bły-
skawicznym • aktywna ochrona poprzez wbudowany układ 
oświetlenia • 10 000 mm słupa wody • lekki, wytrzymały i 
oddychający materiał

Zestaw akumulatorów
Do modeli z przełącznikiem

Nr art. 1733200  biały

Opis: • przenośny akumulator zewnętrzny do art. nr 17322, 
17323, 17324 • wymiary: 93 × 58 × 12 mm, ok. 83 g

Szczególnie odpowiednie do stosowania w przemyśle 
budowlanym

Fu
nkcje i obsługa przełącznika

Oświetlenie  
LED

uvex protection active flash
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Włókna szklane to nie tylko szybki Internet. W kolekcji uvex 
cut odporne na przecięcia włókna zapewniają maksymal-
ną ochronę przed ostrymi krawędziami, szkłem i ostrzami. 
 Wewnątrz ubranie podszyte jest przędzą bambusową i jest 
przyjemnie miękkie. Dzięki temu kolekcja ta jest zarówno 
 wytrzymała, jak i wygodna, nawet po kilkukrotnym czyszcze-
niu przemysłowym. 
Odporna na przecięcia dzianina chroni przed powierzchow-
nymi urazami mechanicznymi i osiąga poziom wydajności D 
zgodnie z normą EN 388:2019, testowany zgodnie z normą 
ISO 13977:1999.

Chroni, gdy praca staje się niebezpieczna

 
Nr art. 17267  czarny/ antracytowy  

(rękawy)
Rozmiar od S do 3XL
Materiał Bluza polo: 54% modakryl, 44% bawełna, 2% 

włókna antystatyczne, rękawy 3/4 z dzianiny 
chroniącej przed przecięciem, ok. 195 g/m2

  
Opis: • dopasowany krój • rękawy wykonane z materiału 
odpornego na przecięcia o wysokiej klasie ochrony przed 
przecięciami w połączeniu z odpornym na ciepło materia-
łem z oddychającego włókna funkcjonalnego • listwa z 3 
guzikami • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łok-
ciach • zakończenie rękawów z dzianinowymi mankietami 
bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu 
praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecię-
ciem z materiału Bamboo TwinFlex®: warstwa zewnętrzna 
bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca

Bluza polo  
uvex cut quatroflex 

Nr art. 17266  czarny/ antracytowy  
(rękawy)

Rozmiar od S do 3XL
Materiał Bluza polo: 55% bawełna, 45% poliester, 

 rękawy 3/4 wykonane z odpornej na przecięcie 
dzianiny, ok. 185 g/m2

  
Opis: patrz poniżejSpodnie  

uvex cut quatroflex 
Nr art. 17270  czarny/ antracytowy  

(przód nogawek spodni)
Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110
Materiał Spodnie: 65% poliester, 35% bawełna, przód 

nogawek spodni z dzianiny chroniącej przed 
przecięciem, ok. 245 g/m2

  
Opis: • sportowy krój • funkcjonalne, bardzo elastyczne pa-
ski na kolanach • dzianinowe, rozciągliwe wstawki wzdłuż 
bocznego szwu • ściągacz gumowy z tyłu • dwie kieszenie 
tylne • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu pra-
niach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem 
z materiału Bamboo TwinFlex®: warstwa zewnętrzna bar-
dzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca

T-Shirt  
uvex cut quatroflex 

Nr art. 17268  czarny/ antracytowy  
(rękawy)

Rozmiar od S do 3XL
Materiał Longsleeve: 50% bawełna, 50% poliester,

 Rękawy 3/4 z dzianiny odpornej na przecięcie, 
160 g/m2

  
Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey 
z rękawami z ochroną przed przecięciem o wysokiej klasie 
ochrony • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łok-
ciach • zakończenie rękawów z dzianinowymi mankietami 
bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu 
praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecię-
ciem z materiału Bamboo TwinFlex®: warstwa zewnętrzna 
bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca 

uvex cut quatroflex
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Optymalna ochrona 
człowieka i maszyny

Kolekcja uvex suXXeed ESD 
zapobiega przechodzeniu 
wyładowań elektrostatycznych 
z użytkownika na maszynę. Dzięki 
temu chronione są wrażliwe 
elementy elektroniczne. Dzięki 
typowemu krojowi 3D i krojowi 
ramion typu „high-rise” zarówno 
w modelach damskich, jak 
i męskich, dopasowanie jest 
zawsze doskonałe. Nawiasem 
mówiąc, ESD oznacza właśnie 
wyładowanie elektrostatyczne 
(electrostatic discharge).

damska

Nr art. 88264  czarny

Rozmiar od XS, S/M do XXL/3XL, 4XL
Materiał 91% polipropylen, 7% poliamid, 2% srebro


Opis: • odpowiednia ochrona przed ESD dzięki włóknom 
antystatycznym • materiał szybkoschnący, antybakteryjny, 
neutralizujący zapachy dzięki zastosowaniu innowacyjne-
go włókna Dryarn® • wykonanie bezszwowe dla absolutne-
go komfortu • OEKOTEX® Standard 100

Koszulka bezszwowa 
męska

Nr art. 88264  czarny

Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL
Płaszcz

Nr art. 88260
88261

 biały
 grafitowy

Rozmiar od S do 6XL
Materiał  66,5% poliester, 32% bawełna,  

1,5% włókna antystatyczne, ok. 245 g/m²

  
Opis: • z włóknem antystatycznym dla optymalnego roz-
praszania ładunków i przewodzenia • ergonomiczny krój 
3D • krój ramion typu „high rise” • kieszeń na piersi po 
lewej stronie, dwie kieszenie boczne • stójka • OEKOTEX® 
Standard 100

Spodnie
Nr art. 88263  grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał  66,5% poliester, 32% bawełna,  

1,5% włókna antystatyczne, ok. 245 g/m²

  
Opis: • najwyższa ochrona dzięki antystatycznym włók-
nom zapewniającym optymalne rozpraszanie ładunków 
i przewodzenie • klin w kroku dla większej swobody ruchów 
• elastyczny pas z guzikiem patentowym • lewa kieszeń 
boczna z klapką i zapięciem na zatrzask • OEKOTEX® 
Standard 100

Dryarn® to zarejestrowana marka firmy Aquafil AG.
Więcej informacji na temat testowania zgodnie z certyfikatem zgodności  

OEKOTEX® Standard 100 na stronie uvexsafety.de/zertifikate i na stronie 253.

uvex suXXeed ESD
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Tekstylia testowane zgodnie z kryteriami   
OEKO-TEX® Standard 100 gwarantują, że nie ma 
w nich substancji w ilościach szkodliwych dla 
zdrowia ludzi. Certyfikat OEKO-TEX® otrzymują 
tylko te produkty, które spełniają bardzo surowe 
wymagania i przechodzą ciągłe kontrole. 

Tutaj można zobaczyć, którym produktom 
przyznano które certyfikaty: 

OEKO-TEX® Standard 100 
Certyfikaty

18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI
dotyczy następujących artykułów:
88466, 88467, 89474, 89653

14.HTR.53207 HOHENSTEIN HTTI
dotyczy następujących artykułów:
88360, 88361

09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI
dotyczy następujących artykułów:
88277, 88278, 88279, 88280

33074 OeTl
dotyczy następujących artykułów:
88301, 88302, 88305, 88306, 88263

S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
dotyczy następujących artykułów:
16269,16270, 16271, 16272, 16273, 16274, 171191, 17192, 17193, 17194, 17195, 17196, 17200, 17201, 
17202, 17222, 17223, 17224, 88260, 88261, 88264, 88265, 88266, 88267, 88268, 88287, 88288, 89219, 
89243, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688, 89959, 98833, 98834, 98835, 98836, 98837, 98838, 
98841, 98842
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Przegląd

Nr art. Nazwa Opis Kolor Nr mod. Strona

16269 uvex perfect Kurtka do pasa chabrowy 8864 246
16270 uvex perfect Kurtka do pasa zielony 8864 246
16271 uvex perfect Kurtka do pasa szary 8864 246
16272 uvex perfect Kurtka do pasa czerwony 8864 246
16273 uvex perfect Kurtka do pasa chabrowy 8865 246
16274 uvex perfect Kurtka do pasa granatowy 8865 246
17191 uvex perfeXXion Spodnie premium kakaowy 3852 245
17192 uvex perfeXXion Spodnie premium jodłowy 3852 245
17193 uvex perfeXXion Spodnie premium łupkowy 3852 245
17194 uvex perfeXXion Spodnie basic kakaowy 3853 245
17195 uvex perfeXXion Spodnie basic jodłowy 3853 245
17196 uvex perfeXXion Spodnie basic łupkowy 3853 245
17200 uvex perfeXXion Bermudy premium kakaowy 3854 245
17201 uvex perfeXXion Bermudy premium jodłowy 3854 245
17202 uvex perfeXXion Bermudy premium łupkowy 3854 245
17222 uvex perfeXXion Kurtka hybrydowa 

basic
kakaowy 4787 245

17223 uvex perfeXXion Kurtka hybrydowa 
basic

jodłowy 4787 245

17224 uvex perfeXXion Kurtka hybrydowa 
basic

łupkowy 4787 245

17241 uvex protection 
perfect multifunction

Kurtka chabrowy 4792 248

17242 uvex protection 
perfect multifunction

Kurtka ciemnoszary 4792 248

17245 uvex protection 
perfect multifunction

Spodnie chabrowy 3855 248

17246 uvex protection 
perfect multifunction

Spodnie ciemnoszary 3855 248

17251 uvex protection 
perfect multifunction

Spodnie robocze na 
szelkach

chabrowy 3661 248

17252 uvex protection 
perfect multifunction

Spodnie robocze na 
szelkach

ciemnoszary 3661 248

17266 uvex cut quatroflex Koszulka polo czarny/ 
antracytowy

7926 251

17267 uvex cut quatroflex Koszulka polo czarny/
antracytowy

7927 251

17268 uvex cut quatroflex Tshirt czarny/
antracytowy

7930 251

17270 uvex cut quatroflex Spodnie czarny/
antracytowy

3850 251

17322 uvex protection 
active flash

Kamizelka ostrzegawczy żół-
ty/ ostrzegawczy 
pomarańczowy

7973 250

17323 uvex protection 
active flash

Kamizelka ostrzegawczy 
żółty

7974 250

17324 uvex protection 
active flash

Kamizelka ostrzegawczy 
pomarańczowy

7974 250

88260 uvex suXXeed ESD Płaszcz biały 7464 252
88261 uvex suXXeed ESD Płaszcz grafitowy 7464 252
88263 uvex suXXeed ESD Spodnie grafitowy 7466 252
88264 uvex suXXeed ESD Koszulka bezszwowa czarny 7467 252
88265 uvex suXXeed 

construction
Kurtka do pasa ostrzegawczy 

pomarańczowy
7468 249

88266 uvex suXXeed 
construction

Kurtka do pasa ostrzegawczy 
żółty

7468 249

88277 uvex suXXeed 
construction

Koszulka polo 
z długim rękawem

ostrzegawczy 
pomarańczowy

7474 249

88278 uvex suXXeed 
construction

Koszulka polo 
z długim rękawem

ostrzegawczy 
żółty

7474 249

88279 uvex suXXeed 
construction

Koszulka polo 
z krótkim rękawem

ostrzegawczy 
pomarańczowy

7479 249

88280 uvex suXXeed 
construction

Koszulka polo 
z krótkim rękawem

ostrzegawczy 
żółty

7479 249

88281 uvex suXXeed 
multifunction

Kurtka ciemnogranatowy 7475 247

88282 uvex suXXeed 
multifunction

Kurtka grafitowy 7475 247

88283 uvex suXXeed 
multifunction

Spodnie ciemnogranatowy 7476 247

88284 uvex suXXeed 
multifunction

Spodnie grafitowy 7476 247

88285 uvex suXXeed 
multifunction

Spodnie robocze na 
szelkach

ciemnogranatowy 7478 247

88286 uvex suXXeed 
multifunction

Spodnie robocze na 
szelkach

grafitowy 7478 247

88287 uvex suXXeed Spodnie cargo 
damskie — slim fit

grafitowy 7481 243

88288 uvex suXXeed Spodnie cargo 
damskie — slim fit

ciemnogranatowy 7481 243

88301 uvex suXXeed 
seamless underwear

Koszulka z długim 
rękawem męska

czarny 7482 244

Nr art. Nazwa Opis Kolor Nr mod. Strona

88302 uvex suXXeed 
seamless underwear

Długie spodnie czarny 7483 244

88305 uvex suXXeed 
seamless underwear

Koszulka z długim 
rękawem damska

czarny 7486 244

88306 uvex suXXeed 
seamless underwear

Spodnie 7/8 czarny 7487 244

88308 uvex suXXeed 
construction

Kurtka polarowa ostrzegawczy 
pomarańczowy

7489 249

88309 uvex suXXeed 
construction

Kurtka polarowa ostrzegawczy 
żółty

7489 249

88323 Kolekcja uvex 26 Parka męska oliwkowy 7302 241
88350 Kolekcja uvex 26 Spodnie funkcyjne męskie czarny 7300 241
88351 Kolekcja uvex 26 Spodnie funkcyjne 

damskie
czarny 7301 241

88352 Kolekcja uvex 26 Parka męska ciemnonie-
bieski

7302 241

88353 Kolekcja uvex 26 Parka damska ciemnonie-
bieski

7303 241

88354 Kolekcja uvex 26 Kurtka przeciwdeszczowa 
męska

szafranowy 7304 241

88355 Kolekcja uvex 26 Kurtka przeciwdeszczowa 
damska

szafranowy 7305 241

88360 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo męska czarny 7309 241
88361 Kolekcja uvex 26 Koszulka polo męska biały 7309 241
88492 uvex suXXeed arc Kurtka grafitowy 7654 247
88493 uvex suXXeed arc Spodnie grafitowy 7655 247
88494 uvex suXXeed arc Spodnie robocze na 

szelkach
grafitowy 7656 247

88811 uvex suXXeed 
greencycle planet

Bermudy antracytowy 7338 240

88812 uvex suXXeed 
greencycle planet

Koszula robocza antracytowy 7339 240

88868 uvex suXXeed 
greencycle planet

Spodnie cargo męskie antracytowy 7334 240

88876 uvex suXXeed 
greencycle planet

Spodnie cargo damskie antracytowy 7336 240

88885 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tshirt damski ciemnozielony 7341 240

88886 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tshirt damski jasnoszary 7341 240

88887 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tshirt damski jasnoniebieski 7341 240

88888 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tshirt męski ciemnozielony 7340 240

88889 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tshirt męski jasnoszary 7340 240

88890 uvex suXXeed 
greencycle planet

Tshirt męski jasnoniebieski 7340 240

89219 uvex perfect Kurtka do pasa antracytowy 8865 246
89243 uvex perfect Spodnie antracytowy 8927 246
89466 uvex suXXeed Kurtka Realworker męska ciemnograna-

towy
7423 243

89467 uvex suXXeed Kurtka Realworker męska grafitowy 7423 243
89474 uvex suXXeed Kurtka Realworker 

damska
ciemnograna-
towy

8996 243

89653 uvex suXXeed Kurtka Realworker 
damska

grafitowy 8996 243

89659 uvex suXXeed Spodnie cargo męskie 
— slim fit

ciemnograna-
towy

7424 243

89665 uvex suXXeed Spodnie cargo męskie 
— slim fit

grafitowy 7424 243

89668 uvex suXXeed Spodnie cargo męskie  
— regular fit

ciemnograna-
towy

8997 243

89669 uvex suXXeed Spodnie cargo męskie  
— regular fit

grafitowy 8997 243

89686 uvex suXXeed Spodnie cargo damskie 
— regular fit

ciemnograna-
towy

7429 243

89688 uvex suXXeed Spodnie cargo damskie 
— regular fit

grafitowy 7429 243

89910 uvex protection 
active flash

Kurtka softshell ostrzegawczy 
żółty/szary

7443 250

89957 uvex perfect Kurtka do pasa antracytowy 8864 246
89959 uvex perfect Spodnie antracytowy 8926 246
98833 uvex perfect Spodnie chabrowy 8926 246
98834 uvex perfect Spodnie szary 8926 246
98835 uvex perfect Spodnie czerwony 8926 246
98836 uvex perfect Spodnie zielony 8926 246
98837 uvex perfect Spodnie chabrowy 8927 246
98838 uvex perfect Spodnie granatowy 8927 246
98841 uvex perfect Bermudy chabrowy 8929 246
98842 uvex perfect Bermudy antracytowy 8929 246
1733200 uvex protection 

active flash
Zestaw akumulatorów biały 9828 250
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Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex

Osobiste środki ochrony indywidualnej 
Zdrowie pracowników ma dla nas kluczowe znaczenie 
w ramach misji uvex „protecting people”. 

uvex oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiąza-
nia premium z zakresu ochrony wzroku, słuchu i stóp, 
zapewniające maksymalne bezpieczeństwo całemu 
zespołowi. Osobiste środki ochrony indywidualnej łączą 
w sobie wysoki poziom innowacyjności i indywidualne 
dopasowanie do użytkownika, dzięki czemu każdy pro-
dukt jest wyjątkowy. 

Wszystkie produkty z zakresu optyki, ochrony słuchu i 
ortopedii są wykonywane na zamówienie i tym samym 
dostosowane do potrzeb Państwa pracowników. 

Rozwiązania produktowe oparte na osiągnięciach nauki, 
które nie tylko zapewniają ochronę i komfort, lecz także 
mają właściwości poprawiające dopasowanie, a w kon-
sekwencji zwiększające zadowolenie użytkownika.

„Made in uvex”  
Długoletnie doświadczenie i innowacyjne technologie sta-
nowią podstawę produktów tworzonych zgodnie z najsu-
rowszymi standardami bezpieczeństwa. 

Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex gwarantują 
najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody. 

Przekonują doskonałym komfortem noszenia, atrakcyj-
nym wzornictwem i przemyślaną funkcjonalnością. Nasze 
innowacje wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości i 
technologii.

Nasze hasło „Made in uvex” gwarantuje kompleksowy 
system jakości i najlepsze techniczne wykonanie. Wszystkie 
użyte materiały są wolne od szkodliwych substancji i są 
regularnie sprawdzane. 

uvex przywiązuje dużą wagę do koncepcji zrównoważonego 
rozwoju z najwyższej klasy produktami i wewnętrznym łań-
cuchem tworzenia wartości, koncentrując się na zakładach 
produkcyjnych w Niemczech i Europie. Dodatkowo uvex 
oferuje maksimum usług przy maksymalnej elastyczności.

Oferta może się różnić w zależności od kraju. W celu uzy-
skania dalszych informacji prosimy o niezobowiązujący 
kontakt z naszymi ekspertami.

Nasze zindywidualizowane produkty ochronne 
charakteryzują się przede wszystkim trwałością. 
W porównaniu ze standardowymi produktami 
(takimi jak np. okulary na okulary, jednorazowe 

środki ochrony słuchu) są one używane  
wielokrotnie dłużej.Oznacza to, że oszczędzamy  
cenne zasoby i produkujemy znacznie mniej  
odpadów przez cały okres użytkowania.

Obietnica uvex: 

Jakość. Rozwój. Zachwyt.

 

by creating 
durable products
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Indywidualna ochrona oczu – 
korekcyjne okulary ochronne uvex
•  certyfikowane korekcyjne okulary ochronne zgodne 
z normą EN 166 oraz rozporządzeniem w sprawie 
środków ochrony indywidualnej (UE 2016/425)

•  szeroka gama typów ostrości i materiałów 
soczewkowych spełniających wszystkie wymagania

•  szeroka gama oprawek w różnych wzorach 
uwzględnia różnorodne kształty głów Państwa 
pracowników i to w skali międzynarodowej

•  wykwalifikowane doradztwo i indywidualne 
dopasowanie przez specjalistów uvex 

Rozwiązania ortopedyczne do obuwia 
ochronnego uvex – uvex medicare 
•  obuwie ortopedyczne ma certyfikat potwierdzający 
zgodność z normą EN ISO 20345:2011

•  wygodne, spersonalizowane wkładki oraz korekcja 
obuwia

•  szeroki wybór właściwego obuwia ochronnego uvex

•  obuwie specjalne uvex motion 3XL odpowiednie do 
bardzo szerokich stóp oraz dla osób z problemami 
zdrowotnymi (np. cukrzyków)

•  indywidualne dopasowanie przez wykwalifikowanych 
specjalistów w dziedzinie ortopedii

Indywidualnie dopasowana ochrona 
słuchu – uvex high-fit
•   certyfikowane ochronniki słuchu zgodne  
z normą EN 352

•  szeroki wybór filtrów, kształtów zatyczek do uszu 
i materiałów zapewnia właściwą ochronę słuchu 
praktycznie we wszystkich obszarach zastosowania 

•  indywidualne dopasowanie przez 
wykwalifikowanych specjalistów

Indywidualna ochrona oczu – 
okulary uvex do pracy przy monitorach
•  okulary do pracy przy monitorach do wykonywania 
czynności zawodowych przed monitorem 
komputera, gdzie okulary ochronne nie są 
obowiązkowe 

•   szeroka gama typów ostrości i materiałów 
soczewkowych spełniających wszystkie 
wymagania

•   wykwalifikowane doradztwo i indywidualne 
dopasowanie przez specjalistów uvex 

MADE FOR  
         YOUR EYES

MADE IN UVEX

MADE FOR  
         YOUR EYES

MADE IN UVEX

MADE FOR  
         YOUR EARS

MADE IN UVEX

MADE FOR  
         YOUR FEET

MADE IN UVEX
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uvex academy

Korekcyjne okulary ochronne
Największą zaletą korekcyjnych okula-
rów ochronnych jest indywidualne do-
pasowanie do wady wzroku i ochrona 
oczu przed czynnikami mechanicznymi 
i optycznymi. To seminarium umożli-
wia uczestnikom pełnienie w swoim 
przedsiębiorstwie funkcji specjalisty 
ds. korekcyjnych okularów ochronnych 
i ich dopasowania

•  informacje o podstawach prawnych, 
podstawach badania i normach 

•  przekazanie wiedzy o korekcyjnych 
okularach ochronnych

•  omówienie różnych materiałów szkieł 
i oprawek, ich specyficznych cech i 
właściwości

•  objaśnienie różnych typów ostrości i 
ich optymalnego wykorzystania

•  ocena zagrożeń danego miejsca pra-
cy i wybór optymalnych korekcyjnych 
okularów ochronnych

•  umiejętność ustalania parame-
trów niezbędnych do dopasowania 
 okularów korekcyjnych

•  dokonanie wyboru, udzielenie porad i 
dopasowanie korekcyjnych okularów 
ochronnych w praktyce

•  wskazówki dotyczące obsługi i 
konserwacji korekcyjnych okularów 
ochronnych

Grupa docelowa
Pracownicy przedsiębiorstwa odpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo pracy 
lub dopasowanie okularów ochron-
nych, np. specjaliści BHP, lekarze 
zakładowi, pracownicy wewnętrznych 
służb medycznych.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.de, telefonicznie 
pod numerem +49 911 9736-1710 lub poprzez adres email academy@uvex.de

Dodatkowe informacje 
na stronie  
uvexacademy.com



Obuwie ochronne
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protecting planet

uvex 1 G2 planet

Aby wyeksponować swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju,  
uvex stworzył serię produktów protecting planet.
Dla uvex protecting planet to coś więcej niż tylko marka odzieży. W oparciu o motto  
protecting people staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów 
zrównoważonego rozwoju, czyli ekologii, ekonomii i kwestii społecznych do wszystkich  
działań we wszystkich obszarach działalności firmy. 

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha wartości,  
czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



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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Ważną składową systemu  
produktów planet series  
jest kolekcja uvex 1 G2 planet.

Wszystkie pudełka na buty uvex zawierają do 90% 
tektury pochodzącej z recyklingu. Papier bibułkowy 
pochodzi w 100% z makulatury, a instrukcje użytkowa-
nia zawierają do 100% przetworzonej makulatury.

Zakład produkcyjny uvex w miejscowości Ceva we Włoszech już od kilku 
lat korzysta wyłącznie z ekologicznej energii elektrycznej i ekologicznego 
gazu, a system zarządzania środowiskowego jest od 2017 r. certyfikowany 
na zgodność z normą ISO 14001. Ponadto zakład wykorzystuje energię ze 
źródeł odnawialnych, pozyskiwaną z systemu fotowoltaicznego. Firma uvex 
przykłada dużą wagę do zapobiegania powstawaniu odpadów. Kilka lat 
temu zmieniliśmy na przykład kształt podeszwy, aby znacznie ograniczyć 
ilość wytwarzanych odpadów. Stale optymalizujemy też proces czyszczenia 
i formowania wtryskowego. Od pewnego czasu gromadzimy odpady 
PU i przetwarzamy je na granulat, który można ponownie wykorzystać. 
Zewnętrzna podeszwa uvex 1 G2 planet wykonana z TPU zawiera do 10% 
przetworzonych odpadów PU z naszej własnej produkcji. 

Zewnętrzny materiał półbuta ochronnego składa się w 100% 
z poliestru pozyskanego z przetworzonych butelek PET. 
Tekstylna wkładka antyprzebiciowa zawiera do 100% włó-
kien z recyklingu. W nadnosku z TPR zastosowano 40% TPU 
pochodzącego z recyklingu. Dystansowa podszewka z siatki 
zawiera do 52% poliestru pochodzącego z recyklingu i do 18% 
włókien bambusowych. Wymienną wkładkę zapewniającą kom-
fort klimatyczny również wykonano w całości z recyklingowanej 
pianki PU i poliestru. Cały półbut ochronny wyprodukowano 
bez użycia żadnych szkodliwych substancji z listy substancji 
zabronionych. 



262 Więcej informacji można znaleźć na kolejnych stronach katalogu lub skontaktować się bezpośrednio z ekspertami uvex. 

Półbuty ochronne spełniające najwyższe wymagania
Centrum wiedzy o obuwiu ochronnym uvex

 Know-how
•  produkcja półbutów ochronnych 
uvex z podeszwą zewnętrzną 
z poliuretanu, termoplastycznego 
poliuretanu i gumy

•  innowacyjne technologie produkcyjne, 
m.in. z wykorzystaniem efektu 
oddawania energii (rebound)

•  cztery maszyny DESMA do produkcji 
podeszew zewnętrznych uvex, trzy 
z nich wyposażone w system DESMA 
AMIR (automatyczne prowadzenie 
materiału z użyciem zintegrowanego 
robota)

•  wszechstronnie wyposażone labora-
torium badawcze, które czuwa nad 
zapewnieniem jakości i ciągłości pro-
dukcji oraz pracuje nad rozwojem 
produktów

Optymalna przyczepność 
podeszwy uzyskana dzięki wysokiej 

jakości szorstkiej struktury powierzchni wykonanej 
specjalnym ogniwem laserowym.

Specjalizacja:  
Bezpośredni wtrysk podeszwy 
w półbutach ochronnych uvex

Innowacyjność: 
Jeden z najnowocześniejszych za-
kładów produkcyjnych w Europie

  Centrum wiedzy o obuwiu ochronnym uvex w Ceva (CN), Włochy
Fachowa wiedza, najnowocześniejsze zautomatyzowane 
 linie produkcyjne i zoptymalizowane procesy zapewniające 
zgodność z normami ochrony środowiska gwarantują pierw-
szorzędną i trwałą jakość naszych półbutów ochronnych.

Produkcja we Włoszech, w jednym z najnowocześniejszych 
zakładów produkcyjnych obuwia ochronnego w Europie, 
 zapewnia efektywność, oszczędność zasobów i krótką dro-
gę między producentem a użytkownikiem.
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Made in uvex
Made in Italy

 Certyfikacja
•  system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z normą 
ISO 9001 (od 2003 r.)

•  system zarządzania środowiskowego z certyfikatem ISO 14001  
(od 2017 r., pierwszy certyfikat uvex safety group)

•  system zarządzania bezpieczeństwem pracy z certyfikatem ISO 
45001 (od 2020 r., zastąpił certyfikat OHSAS 18001)

  Obszary kompetencji w centrali uvex w Fürth w Niemczech
•  projektowanie i rozwój produktów

•  biomechanika

•  modelowanie i prototypowanie

•  jakość i międzynarodowe wsparcie produkcji

•  zarządzanie łańcuchem dostaw

• obsługa handlowa

•  procesy technologiczne

•  szkolenia, zarządzanie produktem i marketing

 Zrównoważony rozwój
•  stosowanie 100% ekologicznej energii elektrycznej i ekologicznego gazu

•  stosowanie przyjaznej dla środowiska energii słonecznej (system 
fotowoltaiczny od 2011 roku)

•  recykling i redukcja odpadów poliuretanowych w ramach zarządzania 
odpadami PUR

•  stosowanie środków antyadhezyjnych na bazie wody (potwierdzone 
licznymi aprobatami przemysłu motoryzacyjnego i dostawców)

Odpowiedzialność: 
Wykorzystanie energii ze źródeł od-
nawialnych oraz prądu i gazu neutral-
nych pod względem emisji CO2
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Obuwie ochronne
Warunki zastosowania: lekkie — średnie — ciężkie

Lekkie warunki zastosowania obejmują 
wszystkie obszary, w których praca 
jest wykonywana głównie w pomiesz-
czeniach i nie wiążą się z wysokimi 
wymaganiami wobec właściwości 
fizycznych podeszwy zewnętrznej. Na-
leżą do nich np. praca przy montażu, 
obsługa magazynu czy logistyka. 

Średnie warunki zastosowania mają miej-
sce w pomieszczeniach i poza nimi i sta-
wiają o wiele wyższe wymagania wobec 
wytrzymałości mechanicznej podeszwy 
zewnętrznej. Najczęstszymi użytkowni-
kami są rzemieślnicy, służby komunalne i 
przemysł chemiczny. 

Trudne warunki zastosowania wiążą 
się ze zróżnicowanymi warunkami 
zewnętrznymi, stawiającymi bardzo 
wysokie wymagania wobec buta, jego 
trwałości i stabilności. Występują one 
przede wszystkim w przemyśle ciężkim 
oraz w budownictwie, szczególnie wy-
sokościowym oraz podziemnym.

Lekkie
warunki zastosowania

Średnie
warunki zastosowania

Ciężkie
warunki zastosowania
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uvex multiple fit system
W ramach systemu multiple fit poszczególne 
modele obuwia ochronnego oferowane są z 
różną grubością wkładki w tym samym roz-
miarze. Dzięki temu obwód we wnętrzu buta 
zmienia się w okolicy najszerszej części stopy. 
Obwód stopy ustala się w obszarze między 
stawem palucha a stawem małego palca przy 
obciążeniu stopy, alternatywnie można rów-
nież zmierzyć szerokość stopy w tym miejscu 
(zobacz rysunek).

Zestawienie rozmiarów i odpowiadających im 
wymiarów znajduje się w tabeli poniżej (wszyst-
kie wymiary w mm):

dobór rozmiarów uvex — aplikacja
Wybór właściwego rozmiaru obuwia ochronnego ma duże 
znaczenie dla skuteczności działania właściwości ochron-
nych. Ponadto tylko idealne dopasowanie gwarantuje trwały 
komfort noszenia. Każdy producent interpretuje jednak 
rozmiary obuwia na swój sposób. Za pomocą kalkulatora 
doboru rozmiarów uvex w aplikacji można ustalić poprawny 
rozmiar i szerokość obuwia uvex, aby móc z przyjemnością 
i pełną skutecznością nosić obuwie w ciągu całego dnia 
pracy.

Obuwie ochronne
 uvex multiple fit system

Pierwszy staw małego palca

Anatomiczny obwód stopy

Pierwszy staw palucha

Rozmiar 
obuwia 
uvex

Długość 
stopy

Rozmiar 
(UK)

Szero-
kość 10

Szerokość 11 
(standardowy 
rozmiar)

Szero-
kość 12

Szero-
kość 14

Obwód Obwód Obwód Obwód

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

Na podstawie długości stopy użytkownika w tabeli 
można znaleźć niezbędną szerokość. 

Wszystkie wymiary podano w mm
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Obuwie ochronne
Omówienie oznaczeń

Damskie i męskie kopyta szewskie uvex
Warunkiem indywidualnego spełnienia wymagań użytkowniczek i użytkowników obuwia 
ochronnego jest uwzględnienie różnic między specyficznymi potrzebami stóp damskich i 
męskich. Obuwie ochronne w rozmiarach od 35 do 40 opatrzone tym znakiem jest produ-
kowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego.

uvex construction
Obuwie szczególnie polecane do prac w sektorze budowlanym.

uvex medicare
Znakiem uvex medicare jest oznaczone obuwie ochronne z atestem do ortopedycznych 
dopasowań i korekcji obuwia zgodnie z niemieckimi przepisami DGUV 112191 i/lub normą 
austriacką ÖNORM Z 1259.

Brak silikonu
Niektóre materiały, takie jak silikon, zmiękczacze itp., mogą szkodzić lakierowanej powłoce 
powierzchni. Materiały podeszew butów z tym znakiem zostały przebadane i dopuszczone 
do użytku przez przemysł motoryzacyjny. 

ESD
ESD oznacza kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, których niekon-
trolowane wyładowanie mogłoby spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych 
lub wybuch. Buty ochronne z symbolem ESD spełniają wymagania ochrony antystatycznej 
przy rezystancji upływu mniejszej niż 35 MΩ. Szczegółowy opis na stronie 269.

uvex climazone 
uvex climazone to innowacyjny system zarządzania mikroklimatem od stóp do głów.  
W efekcie połączenia kompetencji uvex w zakresie badań, rozwoju produktów i stosowa-
nia inteligentnych materiałów oraz technologii produkcji powstał unikalny system produk-
tów utrzymujących optymalny mikroklimat, w tym np. obuwie ochronne. 

uvex bionom x
uvex przyjął wyjątkowe, oparte na biomechanice, podejście do projektowania półbu-
tów ochronnych. Jego wyrazem są wyraźne wspólne linie, które optymalizują interakcję 
między stopą, cholewką, podeszwą a podłożem oraz zapewniają wyjątkowe właściwości 
użytkowe i komfort we wszystkich zastosowaniach.
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uvex
Technologie

System BOA® Fit
System BOA® Fit, stosowany w produktach najróżniejszych 
kategorii (sport, BHP i medycyna), umożliwia skuteczne 
i idealne dopasowanie. Składa się on z precyzyjnie regulo-
wanego zapięcia obrotowego, lekkiej, ale wytrzymałej linki i 
śliskich przelotek.  

Zalety systemu BOA®

Komfort dzięki dopasowaniu 
Uzyskaj precyzyjne dopasowanie szybko i bez wysiłku. Drob-
ne regulacje można przeprowadzać błyskawicznie nawet w 
trakcie pracy, aby nie było konieczności jej przerywania.

Zaufanie w każdej sytuacji 
System BOA® Fit jest bardzo wytrzymały i testowany w naj-
trudniejszych warunkach. Działa niezawodnie, dzięki cze-
mu użytkownik może skupić się wyłącznie na pracy.

Bezpieczeństwo 
Precyzyjnie wykonane linki BOA® znajdują się wewnątrz 
zapięcia obrotowego i nie mogą się nigdzie zaczepić ani 
samoczynnie rozwiązać. 

Fit for life with BOA®

Zapięcia obrotowe i linki BOA® są objęte gwarancją, która 
jest ważna, dopóki jest używany but, w który są wbudowane.

Jak to działa

Optymalny komfort na każdą po-
godę: wodoodporne, oddychające, 
wiatroodporne
Nie ma nic mniej komfortowego niż zimna i mokra odzież 
i obuwie. Firma sympatex opracowała specjalną membranę, 
która pochłania parę wodną i odprowadza ją na zewnątrz. 
Dzięki temu stopa zawsze pozostaje ciepła i sucha, nawet 
w ekstremalnych warunkach. 

A najlepsza wiadomość jest taka: im bardziej intensywna 
aktywność fizyczna, tym lepsze działanie membrany sympa-
tex. Obuwie z membraną sympatex zapewnia też skuteczną 
ochronę przed zimnem i deszczem.

Naciskasz, aby zapiąć

Przekręcasz, aby dopasować

Ciągniesz, aby rozpiąć

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA. 
sympatex® jest marką zastrzeżoną firmy sympatex Technologies GmbH.

www.sympatex.com
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Dodatkowe wymogi dotyczące specjalnych zastosowań wraz z odpowiednimi symbolami (fragment)

SYMBOL ZAGROŻENIE EN ISO 20345 EN ISO 20347
SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

— Wymóg podstawowy
P Odporność na przebicie*
A Obuwie antystatyczne
E Absorpcja energii w obszarze pięty
HI Izolacja przed ciepłem
CI Izolacja przed zimnem
WRU Odporność górnej części buta na przenikanie i absorpcję wody
HRO Odporność podeszwy zewnętrznej na ciepło kontaktowe (+300°C/min)
WR Wodoszczelność całego buta
M Ochrona śródstopia
FO Odporność na działanie oleju i benzyny

Spełnia określone wymogi Istnieje możliwość spełnienia wymogu, jednak nie został on przewidziany

Oznaczenie na bucie

Obuwie ochronne
Normy · Oznaczenia

Podstawowe i dodatkowe wymogi dotyczące obuwia Obuwie ochronne
EN ISO 20345

Obuwie robocze
EN ISO 20347

Wymogi podstawowe wobec obuwia oraz odporność podnosków na uderzenia SB 
200 J

OB  
Brak wymagań

Dodatkowe wymogi: zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne, absorpcja energii na 
pięcie oraz odporność na działanie oleju napędowego S1

O1 
(bez odporności

na działanie paliw)
Dodatkowe wymogi: jak poprzednie, dodatkowo ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody S2 O2
Dodatkowe wymogi: jak poprzednio, dodatkowo odporność na przebicie*, wyprofilowana zewnętrzna podeszwa S3 O3

Podstawowe i dodatkowe wymogi dotyczące np. obuwia z PCW lub PU

Wymogi podstawowe wobec obuwia oraz odporność podnosków na uderzenia SB 
200 J

OB  
Brak wymagań

Dodatkowe wymogi: właściwości antystatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty, odporność 
na działanie oleju napędowego, odporność na przebicie*, wyprofilowana zewnętrzna podeszwa S5 O5

Wybór obuwia zależy od rodzaju ryzyka zawodowego. W przypadku wszystkich rodzajów obuwia mogą być zalecane dodatkowe wymogi (np. wymagania 
dotyczące izolacji przed ciepłem lub zimnem, odporności na penetrację lub rezystancji skrośnej w przypadku właściwości antystatycznych).
Takie obuwie posiada odpowiednie oznaczenie.
Zasady przeprowadzania testów pod kątem wszystkich podstawowych i dodatkowych wymogów są określone w normie EN ISO 20344.

Rozmiar

Numer artykułu

Data produkcji

Adres korespondencyjny producenta

Na przełomie roku 2021 i 2022 zostanie opublikowana nowelizacja serii norm EN ISO 20344. W przypadku pytań dotyczących zapowiadanych 
zmian lub uzupełnień prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Numer normy europejskiej

Logo producenta

Oznaczenie typu producenta

Symbol ochrony

Obuwie musi spełniać jeden z trzech poniższych wymogów, co musi też być wskazane przez oznakowanie w obuwiu.

Ozn. Badana właściwość Warunki testowe Współczynnik tarcia

SRA Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce pokrytej
roztworem laurylosiarczanu sodu

Poślizg pięty do przodu
Poślizg w przód na płaskiej powierzchni

Nie mniej niż 0,28
Nie mniej niż 0,32

SRB Właściwości antypoślizgowe na stalowym podłożu pokrytym gliceryną Poślizg pięty do przodu
Poślizg w przód na płaskiej powierzchni

Nie mniej niż 0,13
Nie mniej niż 0,18

SRC Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce pokrytej roztwo-
rem laurylosiarczanu sodu i na stalowej podłodze pokrytej gliceryną

Obejmuje wszystkie warunki testu 
wyszczególnione w a. i b.

Symbol CE
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Obuwie ochronne
Normy · Oznaczenia · ESD

* Odporność na przebicie
Uwaga: należy pamiętać, że w warunkach laboratoryjnych odporność 
na przebicie obuwia badano przy użyciu tępego gwoździa testowego 
o średnicy 4,5 mm przy użyciu siły 1100 N. Wyższe wartości siły lub 
cieńsze gwoździe mogą zwiększać ryzyko przebicia. W takich przypad-
kach konieczne jest zastosowanie alternatywnych środków zapobie-
gawczych.
Obecnie w przypadku obuwia ochronnego dostępne są dwa główne 
rodzaje wkładek antyprzebiciowych. Są to wkładki metalowe i wykona-
ne z materiałów niemetalowych. Oba te rodzaje spełniają minimalne wy-
magania w zakresie odporności na przebicie, o których mowa w normie 
podanej na obuwiu. Każdy z nich ma jednak dodatkowe zalety lub wady, 
w tym te, które przedstawiono poniżej: 
 
 

Wkładki metalowe — mniej podatne na uszkodzenia spowodowane 
ostrym kształtem przedmiotu (np. średnica, geometria, ostrość). Jednak 
ze względu na ograniczenia związane z budową obuwia nie obejmują 
one całej powierzchni styku buta z podłożem.
Wkładki niemetalowe — mogą być lżejsze i bardziej elastyczne oraz 
chronią większą powierzchnię w porównaniu z wkładkami metalowymi, 
jednak charakteryzują się większą podatnością na przebicie ze względu 
na kształt ostrego przedmiotu/ źródła zagrożenia (np. średnica, geome-
tria, ostrość).
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rodzaju wkładki antyprze-
biciowej w danym obuwiu, należy skontaktować się z producentem lub 
dostawcą, zgodnie z informacją dla użytkownika.

Ładunki elektrostatyczne
Kontrolowanie niepożądanych wyładowań elektrostatycznych odgry-
wa ważną rolę w przemyśle. Coraz więcej pracowników ma kontakt z 
procesami, materiałami lub przedmiotami wrażliwymi na wyładowania 
elektrostatyczne. Na każdym z tych stanowisk pracy w ramach systemu 
odprowadzania ładunków elektrostatycznych często wymagane jest 
noszenie obuwia ochronnego.

Niezależnie od metody pomiaru spełnienie wymogów różnych norm (np. 
EN ISO 20345, EN 61340) wymaga rezystancji skrośnej w zakresie od 
100 kΩ (1,0 x 105 Ω) do 100 MΩ (1 x 108 Ω). 
 
 

Wszystkie produkty z tym certyfikatem są w katalogu oznaczone 
symbolem ESD.

Produkty te spełniają także wymogi dotyczące obuwia antystatycznego 
zawarte w niemieckiej regule technicznej dla substancji 
niebezpiecznych (TRGS) 727 „Zapobieganie zapłonowi wskutek 
wyładowań elektrostatycznych”.

Niewielka rezystancja  
(obuwie przewodzące)

Rezystancja skrośna

Wysoka rezystancja  
(obuwie izolujące)Obuwie antystatyczne wg normy EN ISO 20345/ EN ISO 20347

Obuwie elektrostatyczne (ESD) zgodne  
z normą EN 6134043 i EN 6134051

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω (od 100 kΩ do 100 MΩ)

R = rezystancja elektryczna

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (od 100 kΩ do 1 GΩ) 

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

uvex 1 G2 – Science. Not Fiction. 

  

66%
 

40x

 

100%
 

10x

 

17x
 

33%

100% wydajności. Większa stabilność i bezpieczeństwo. 
Dłuższa żywotność.
Najnowsza generacja zewnętrznych podeszew z TPU oparta 
na technologii uvex xtended grip gwarantuje jeszcze lepsze 
właściwości użytkowe dzięki odpornemu na ścieranie 
profilowi zewnętrznej podeszwy, która nie ślizga się na 
gładkim lub mokrym podłożu. Rezultat: większa stabilność 
i bezpieczeństwo użytkownika podczas chodzenia. Mniejsze 
zużycie, a tym samym niższe koszty dzięki dłuższej 
żywotności.

Ścieranie uvex x-tended grip 

mniejsze niż określa norma

Przepuszczalność pary wodnej

lepsza niż minimalna wymagana 

wartość wg EN ISO 20345

Przenikanie wody

mniejsze niż minimalna wymagana 

wartość wg EN ISO 20345

Absorpcja wody

lepsza niż minimalna wymagana 

wartość wg EN ISO 20345

Współczynnik pary wodnej

lepszy niż minimalna wymagana 

wartość wg EN ISO 20345

Pod podwójnym obciążeniem

mniejsze ścieranie niż określa norma

100% wydajności. 100% komfortu noszenia.  
100% suchych stóp.  
Unikalna technologia uvex xdry knit zapewnia nadzwyczajny 
komfort noszenia i suchość stóp: 365 dni w roku, 7 dni 
w tygodniu, 24 godziny na dobę. Efekt ten uzyskano dzięki 
inteligentnemu połączeniu doskonałej oddychalności 
z właściwościami hydrofobowymi innowacyjnej cholewki 
uvex xdry knit. Pocenie się z powodu przegrzania stóp lub 
mokre stopy w wyniku gwałtownego przenikania wody 
z zewnątrz należą już do przeszłości. Niezależne testy 
przeprowadzone przez instytut PFI Pirmasens potwierdzają 
wyjątkowe właściwości technologii uvex xdry knit.

Większe bezpieczeństwo dzięki 
zoptymalizowanej antypoślizgowości

Zoptymalizowana 
antypoślizgowość ++  
Materiał TPU z 
gumowym 
 wykończeniem

Zoptymalizowana 
antypoślizgowość 
Materiał TPU

Zoptyma-
lizowane 
ścieranie

Zoptymalizowana 
antypoślizgowość ++  
Materiał TPU z  
gumowym 
wykończeniem
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Science. Not Fiction.  
uvex i-PUREnrj Technology

  

100%
 

66%
  

29%
  

59%

Większa stabilność. Mniejsze ryzyko 
kontuzji.  Więcej bezpieczeństwa. 

Doskonała stabilność i bezpieczne 
dopasowanie w bucie dzięki wyściełanej 
pianką części piętowej i dostosowanej 
gęstości technologii uvex iPUREnrj. 
Zmniejsza ryzyko kontuzji spowodowane 
skręceniem kostki.

Amortyzacja pod piętą

wyższa absorpcja energii 
niż określa norma  
EN ISO 20345:2011

Wysoki odzysk energii

odzysku energii  
pod piętą*

Amortyzacja w przedniej 
części stopy

silniejsza amortyzacja  
po przejściu 1000 km 
w porównaniu ze 
standardowymi 
podeszwami 
z poliuretanu*

Wysoki odzysk energii  

odzysku energii 
w przedniej części stopy*

 Amortyzują. Stabilizują. Oddają energię.

* Wszystkie zaznaczone wyniki udokumentowano w: protokole z badania nr L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019 r.

Dodatkowe 
informacje na stronie 
www.uvexsafety.
com/uvex1G2
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mniejsze odczuwane zmęczenie w porównaniu  
ze standardowymi podeszwami z poliuretanu

Mniejsze odczuwanie zmęczenia.  
Większa wygoda.  
Większa wydajność.



272

uvex 1 G2 planet

100% Performance.   
     25% recycled.*

by using 
recycled material 

Dodatkowe informacje 
na stronie  
www.uvexsafety.de/
uvex1G2planet

Od zewnętrznego materiału buta po podeszwę nowy uvex 1 G2 planet łączy w sobie zrównoważony rozwój 
i wydajność. Zawiera do 25% materiałów pochodzących z recyklingu w przeliczeniu na wagę, zgodnie z normą DIN 
EN ISO 14021:2016, bez utraty właściwości ochronnych i komfortu charakterystycznych dla modeli uvex 1 G2.

Wiele części buta, takich jak zewnętrzny materiał i wkładka, wykonano nawet w 100% z materiałów 
pochodzących z recyklingu. Do produkcji zewnętrznej podeszwy wykorzystujemy własne odpady PU:  
stanowią one do 10% materiału podeszwy uvex xtended grip planet.

*wg wyliczenia zgodnego z normą DIN EN ISO 14021:2016

by using 
recycled material 
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100%

40%

  

100%  

18%100%10% 100%

Technologia uvex i-PUREnrj

Amortyzują. Stabilizują. Oddają energię.

•  doskonała amortyzacja i odzysk energii

•  doskonała stabilność dzięki wyściełanej 
pianką części piętowej, która zmniejsza 
ryzyko kontuzji

              materiału 
sznurówek pochodzi 
z recyklingu

 
materiału pochodzącego 
z recyklingu 
w nadnosku z TPR

Odporność na penetrację 
dzięki wykorzystaniu

  
włókien pochodzących 
z recyklingu

Wkładka zapewniająca 
komfortowy mikroklimat

Dystansowa podszewka 
z siatki

podszewki wykonano 
z bambusa, 52% poliestru 
z recyklingu

poliestru i pianki PU  
pochodzących z recyklingu

uvex x-tended grip planet

zewnętrznej podeszwy z TPU  
wykonane z przetworzonych 
odpadów PU

uvex x-dry knit planet

PET z przetworzonych butelek  
w zewnętrznym materiale buta
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68232
68242

uvex 1 G2 planet Półbut Półbut
Nr art., szerokość 11 68232 68242
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 P SRC
Materiał zewnętrzny tkanina tkanina
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 G2 planet

uvex 1 G2 planet · Półbut S1 P SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekkie półbuty ochronne S1 P wykonane ze materiałów eko-
logicznych i pochodzących z recyklingu

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki la-
kiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki 

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi wła-
ściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pię-
ty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• w ergonomicznej zewnętrznej podeszwie xtended grip planet z TPU za-
wierającej do 10% przetworzonych odpadów PU z własnej produkcji wy-
korzystano najnowszą wiedzę z dziedziny biomechaniki — jest wyjątko-
wo stabilna, wykazuje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, a bież-
nik znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 
— kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

• spełniająca wymagania aktualnych norm bezpieczeństwa, wkładka an-
typrzebiciowa wykonana z materiału pochodzącego w 100% z recyklin-
gu, bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

• nadnosek z TPU wykonany w 40% z materiału pochodzącego z recy-
klingu chroni zewnętrzny materiał buta przed ścieraniem

Komfort:
• oddychająca podszewka wewnętrzna wykonana w 18% z bambusa 
i w 52% z przetworzonego poliestru zapewnia optymalne zarządzanie 
mikroklimatem

• tkaninę uvex xdry knit planet wykonano w 100% z recyklingowanych 
butelek PET

• wyjątkowy komfort noszenia dzięki zastosowaniu nowego, szerszego 
kopyta szewskiego 

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 
wykonanej z tkaniny

• wymienna wygodna wkładka antystatyczna, której zewnętrzną warstwę 
wykonano w 100% z recyklingowanych butelek PET oraz z pianki PU 
z przetworzonych odpadów produkcyjnych i recyklingowanego PU; 
z systemem transportu wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie 
i w przedniej części stopy oraz z dobrym podparciem łuku stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano głównie z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chro-
nić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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68427
68428
68429
68420

68437
68438
68439
68430

68447
68448
68449
68440

68457
68458
68459
68450

uvex 1 G2 Sandał Półbut perforowany Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 68427 68437 68447 68457
Nr art., szerokość 11 68428 68438 68448 68458
Nr art., szerokość 12 68429 68439 68449 68459
Nr art., szerokość 14 68420 68430 68440 68450
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S2 SRC S2 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

Obuwie ochronne
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC ·  
Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki sandał ochronny lub perforowany półbut ochronny S1, 
półbut lub trzewik ochronny S2

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut), indywidualnie regulo-
wany podwójny rzep (sandał)

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• w ergonomicznej zewnętrznej podeszwie xtended grip z TPU wykorzy-
stano najnowszą wiedzę z dziedziny biomechaniki — jest wyjątkowo 
stabilna, wykazuje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, a bieżnik 
znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 
— kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu 
szewskiemu użytemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z mikroweluru perforowanego (modele S1) oraz hydrofobowe-
go (modele S2)

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy 
oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy

• miękko wyściełany język przeciwpyłowy (półbut, trzewik sznurowany) 
i kołnierz

• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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68363
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68371
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68373
68374
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68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2 Półbut Sandał Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10 68341 68361 68371
Nr art., szerokość 11 68342 68362 68372
Nr art., szerokość 12 68343 68363 68373
Nr art., szerokość 14 68344 68364 68374
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC
Materiał zewnętrzny tkanina mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Sandał S1 P SRC · Perforowany półbut S1 P SRC · Półbut S1 P SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki sandał ochronny lub perforowany półbut ochronny S1 P
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut), indywidualnie regulo-
wany podwójny rzep (sandał)

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• w ergonomicznej zewnętrznej podeszwie xtended grip z TPU wykorzy-
stano najnowszą wiedzę z dziedziny biomechaniki — jest wyjątkowo 
stabilna, wykazuje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, a bieżnik 
znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 
— kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu 
szewskiemu użytemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 
wykonanej z doskonale oddychającej, wodoodpornej tkaniny uvex xdry 
knit (model 6834) lub perforowanego, zaawansowanego technologicz-
nie mikroweluru (modele 6836 i 6837)

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy 
oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac



68391
68392
68393
68394

68381
68382
68383
68384

68401
68402
68403
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uvex 1 G2 Półbut Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 68381 68401 68391
Nr art., szerokość 11 68382 68402 68392
Nr art., szerokość 12 68383 68403 68393
Nr art., szerokość 14 68384 - 68394
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S3
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut, modele od 68381 do 
68384)

• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) 
zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie 
i komfort (półbut, modele od 68401 do 68403)

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• w ergonomicznej zewnętrznej podeszwie xtended grip z TPU wykorzy-
stano najnowszą wiedzę z dziedziny biomechaniki — jest wyjątkowo 
stabilna, wykazuje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, a bieżnik 
znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 
— kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu 
szewskiemu użytemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie 
z zastosowaniem wodoodpornego, zaawansowanego mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy 
oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA



68287
68288
68289
68280

68267
68268

68297 
68298 
68299 
68290

68317 
68318 
68319 
68310

68329
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uvex 1 G2 Półbut perforowany Sandał Półbut perforowany Perforowany trzewik sznurowany Perforowany trzewik zapinany na rzep
Nr art., szerokość 10 68267 68287 68297 68317 -
Nr art., szerokość 11 68268 68288 68298 68318 -
Nr art., szerokość 12 - 68289 68299 68319 68329
Nr art., szerokość 14 - 68280 68290 68310 -
Norma 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
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 43 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para Para

Obuwie ochronne
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC ·  
Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC · Perforowany trzewik zapinany na rzep S1 SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekkie obuwie ochronne S1
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób 
uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut), indywidualnie 
regulowany podwójny rzep, który można optymalnie dopasować według 
wymagań użytkownika (sandał i trzewik zapinany na rzep)

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 
— kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu 
szewskiemu użytemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie 
z zastosowaniem zaawansowanego mikroweluru, perforacja

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy 
oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy

• miękko wyściełany język przeciwpyłowy (półbut, trzewik sznurowany) 
i kołnierz

• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego 

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac



68307 
68308 
68309 
68300

68337 
68338 
68339 
68330
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uvex 1 G2 Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 68307 68337
Nr art., szerokość 11 68308 68338
Nr art., szerokość 12 68309 68339
Nr art., szerokość 14 68300 68330
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie ochronne
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekkie obuwie ochronne S2
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 
— kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu 
szewskiemu użytemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikrowe-
luru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy 
oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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68467
68468
68469
68460

68487
68488
68489
68480

68477
68478
68479
68470

uvex 1 G2 Sandał Półbut perforowany Perforowany trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 68487 68467 68477
Nr art., szerokość 11 68488 68468 68478
Nr art., szerokość 12 68489 68469 68479
Nr art., szerokość 14 68480 68460 68470
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC ·  
Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC 
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki sandał ochronny, perforowany półbut lub trzewik 
ochronny S1

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut), indywidualnie regulo-
wany podwójny rzep (sandał)

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 
— kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu 
szewskiemu użytemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie 
z zastosowaniem zaawansowanego mikroweluru, perforacja

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy 
oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy

• miękko wyściełany język przeciwpyłowy (półbut, trzewik sznurowany) 
i kołnierz

• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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68507
68508
68509
68500

68497
68498
68499
68490

uvex 1 G2 Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 68497 68507
Nr art., szerokość 11 68498 68508
Nr art., szerokość 12 68499 68509
Nr art., szerokość 14 68490 68500
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie ochronne
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S2
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu 
— kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, 
brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu 
szewskiemu użytemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie 
z zastosowaniem wodoodpornego, zaawansowanego mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy 
oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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Designed  
 for Individuals

Teraz dostępne również jako obuwie robocze na stronie 287.

Winners at work — uvex 1 sport

Sportowy design
Sportowy design łączy się z przemyślaną 
funkcjonalnością: uvex 1 sport zachwyca 
młodzieżową nowoczesną stylistyką, 
modnym fasonem oraz niezrównanym 
komfortem. Cechy te wynikają z niewielkiej 
masy, zoptymalizowanych pod względem 
mikroklimatu materiałów hightech i 
ergonomicznej, elastycznej podeszwy 
zewnętrznej. 

uvex 1 sport — idealny towarzysz na co dzień 
i do pracy.

Wysoka oddychalność
Oddychający siateczkowy materiał zewnętrz-
ny z tkaniny zapewnia optymalną wentylację. 
Sportowy wygląd uvex 1 sport zwiększa moty-
wację do noszenia obuwia ochronnego.

Lekkie i ergonomiczne
Podeszwa uvex 1 sport
• Ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z 
poliuretanu o podwójnej gęstości do lekkich 
warunków pracy

• Rewelacyjny komfort noszenia
• Uniwersalność zastosowań na prawie 
każdym podłożu

• Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe 
(SRC)

• Odporność na ścieranie
• Spełniają wymagania ESD, rezystancja 
upływu < 35 MΩ

• Brak substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

Strona internetowa
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65971
65972
65973
65974

65991
65992
65993
65994

65987 
65988 
65989
65980

uvex 1 sport Półbut Półbut Półbut
Nr art., szerokość 10 65971 65987 65991
Nr art., szerokość 11 65972 65988 65992
Nr art., szerokość 12 65973 65989 65993
Nr art., szerokość 14 65974 65980 65994
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 P SRC S1 SRC S1 P SRC
Materiał zewnętrzny materiał tekstylny materiał tekstylny materiał tekstylny
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 43 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Półbut S1 SRC/S1 P SRC
Cechy ogólne: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1 i S1 P
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa wkładka 
antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta (półbut S1 P)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 
wykonanej z wysokiej jakości materiału

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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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 Półbut Półbut Półbut Półbut Półbut
Nr art., szerokość 10 65941 65947 65901 65961 65921
Nr art., szerokość 11 65942 65948 65902 65962 65922
Nr art., szerokość 12 65943 65949 65903 65963 65923
Nr art., szerokość 14 65944 65940 65904 65964 65924
Norma 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
Materiał zewnętrzny materiał tekstylny materiał tekstylny materiał tekstylny mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Półbut S3 SRC/S1 P SRC/S1 SRC
Cechy ogólne: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1, S1 P i S3
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa wkładka 
antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta (w półbucie S1 P i S3)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 
wykonanej z wysokiej jakości materiału

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

uvex 1 sport white Półbut Półbut Półbut
Nr art., szerokość 10 65807 65817 65821
Nr art., szerokość 11 65808 65818 65822
Nr art., szerokość 12 65809 65819 65823
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC S3 SRC
Materiał zewnętrzny mikrofibra mikrofibra mikrofibra
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 sport white

uvex 1 sport white · Półbut S2 SRC/S3 SRC
Cechy ogólne:
• nowoczesny, wyjątkowo lekki i elastyczny półbut ochronny S2 lub S3, 
niezawierający metalu

• cholewka z wodoodpornego, łatwego w czyszczeniu materiału z 
mikrofibry

• minimalna liczba szwów redukująca liczbę miejsc, w których mogą 
powstawać zanieczyszczenia

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób 
uczulonych na chrom

• możliwość prania ręcznego w temperaturze do 30°C
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o wyjątkowej amortyzacji i bardzo dobrych właściwościach 
antypoślizgowych 

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta (półbut S3)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia 

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce
• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękko wyściełany język przeciwpyłowy (półbut S3) i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac 
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65937
65938
65939

65957
65958
65959

uvex 1 sport NC Półbut Półbut
Nr art., szerokość 10 65937 65957
Nr art., szerokość 11 65938 65958
Nr art., szerokość 12 65939 65959
Norma EN ISO 20347:2012 EN ISO 20347:2012 

O1 FO SRC O1 FO SRC
Materiał zewnętrzny materiał tekstylny materiał tekstylny
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie robocze
uvex 1 sport NC

uvex 1 sport NC · Półbut O1 FO SRC
Cechy ogólne: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty robocze O1 bez 
podnoska

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęsto-
ści o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 
wykonanej z wysokiej jakości materiału

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac 
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1
2
3

Standard uvex climazone, 
idealny mikroklimat

Duża powierzchnia perforacji, 
materiał zewnętrzny o wysokiej 
zdolności oddychania i dystan-
sowa podszewka z siatki oraz 
komfortowa wkładka z systemem 
odprowadzania wilgoci zapew-
niają skuteczną wentylację i 
przeciwdziałają nieprzyjemnemu 
poceniu.

uvex 1 — nowa definicja wydajności

100% więcej amortyzacji, 
komfort w 3 wymiarach.

System amortyzacji uvex 1 Multi 
Layer składa się z dwuwarstwo-
wej podeszwy z poliuretanu uvex 1 
i komfortowej wkładki z optymalną 
amortyzacją przedniej części sto-
py i pięty, dzięki czemu wspomaga 
układ mięśniowoszkieletowy. 
Absorpcja energii pod piętą jest 
prawie 100% wyższa niż wymaga 
tego norma EN ISO 20345. To 
niezakłócony komfort chodzenia.

Rewelacyjna elastyczność.
Optymalny komfort użytkownika.

Ergonomiczny kształt podeszwy 
zewnętrznej wspomaga naturalny 
ruch i elastyczność stopy.

Wyjątkowa stabilność, niezawodna 
równowaga i bezpieczeństwo

Nieprzerwana stabilność jest czyn-
nikiem zapobiegającym wypadkom 
podczas pracy. Widoczna z zewnątrz, 
wkomponowana w formę podeszwy 
część piętowa zapewnia stabilność, 
prowadzenie i dodatkową ochronę. 
Wariant xtended support zapewnia 
dodatkowo funkcję wsparcia boczne-
go i bardziej rozbudowaną ochronę 
przed wygięciem i uderzeniem. 
Obydwa warianty podeszwy mocno 
obejmują stopę, nie pozbawiając jej 
jednak elastyczności.

Cholewka uvex monoskin. Brak 
ucisku i wygodne dopasowanie

Całkowicie pozbawiona metalu 
cholewka uvex monoskin z mikro-
fibry hightech, dzięki prawie bez-
szwowemu wykonaniu, zapewnia 
najwyższy komfort noszenia bez 
punktów ucisku podczas długich 
godzin pracy.

Specjalne ukształtowanie w stre-
fie stawów zapewnia optymalny 
skręt i wysoką elastyczność

Przegubowa wkładka 
umożliwiająca bezpieczne 
wchodzenie po drabinie.

Samoczyszczący bieżnik z optymalny-
mi właściwościami antypoślizgowymi 
(oznaczenie SRC)

Punkt obrotu ułatwia 
obracanie się w pozycji 
stojącej

Wyjątkowo odporne na ścieranie 
wstawki z TPU umożliwiają bezpieczne 
stawianie i przesuwanie stopy, co 
 pomaga w zapobieganiu wypadkom.
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85427
85428
85429
85420 85437

85438
85439
85430

65657
65658
65659

uvex 1 Sandał Półbut perforowany Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10 85427 85437 65657
Nr art., szerokość 11 85428 85438 65658
Nr art., szerokość 12 85429 85439 65659
Nr art., szerokość 14 85420 85430 -
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC
Cechy ogólne:
• wyjątkowo lekki, wszechstronny sandał ochronny S1 lub perforowany 
półbut ochronny

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie 
regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 8543)

• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelo-
tek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopaso-
wanie i komfort (półbut 6565) 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęsto-
ści o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom perforowanym i nowo zaprojektowanemu kopytu szew-
skiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac



290

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450

65667
65668
65669

uvex 1 Półbut Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 85447 65667 85457
Nr art., szerokość 11 85448 65668 85458
Nr art., szerokość 12 85449 65669 85459
Nr art., szerokość 14 85440 - 85450
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC S2 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S2 o szerokim zastosowa-
niu

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 8544)

• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelo-
tek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopaso-
wanie i komfort (półbut 6566)

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęsto-
ści o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA
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85617
85618

85647
85648

85607
85608

85627
85628

uvex 1 Sandał Półbut perforowany Półbut Perforowany trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 85607 85617 85627 85647
Nr art., szerokość 11 85608 85618 85628 85648
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S2 SRC S1 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43 od 35 do 43
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC ·  
Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Cechy ogólne:
• wyjątkowo lekkie obuwie ochronne o szerokim zastosowaniu
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób 
uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)
• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

 
Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęsto-
ści o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort: 
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom perforowanym (sandał) i nowo zaprojektowanemu ko-
pytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikrowe-
luru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język i kołnierz, półbut S2 z językiem przeciwpyło-
wym

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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85467
85468
85469

85477
85478
85479

uvex 1 Półbut perforowany Perforowany trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 85467 85477
Nr art., szerokość 11 85468 85478
Nr art., szerokość 12 85469 85479
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1

uvex 1 · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Cechy ogólne:
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1 o szero-
kim zastosowaniu

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkie-
go zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompak-
towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęsto-
ści o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddycha-
jącym materiałom perforowanym i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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85127
85128
85129

85117
85118
85119

uvex 1 xtended support Półbut perforowany Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10 85127 85117
Nr art., szerokość 11 85128 85118
Nr art., szerokość 12 85129 85119
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 xtended support

uvex 1 x-tended support · Perforowany półbut S1 SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 o szerokim zastoso-
waniu

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkie-
go zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompak-
towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie 
zabudowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę 
przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie 
prowadzenie stopy 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddycha-
jącym materiałom perforowanym i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części 
stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język 
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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85141
85142
85143

85191
85192
85193

85361
85362
85363

65681
65682
65683

uvex 1 xtended support Sandał Półbut perforowany Półbut perforowany Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10 85361 85141 65681 85191
Nr art., szerokość 11 85362 85142 65682 85192
Nr art., szerokość 12 85363 85143 65683 85193
Norma 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
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 xtended support

uvex 1 x-tended support · Sandał S1 P SRC · Perforowany półbut S1 P SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny lub sandał ochronny S1 
P o szerokim zastosowaniu

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
piankowej nakładce z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkie-
go zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 8514 i 8519)

• podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)
• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelo-
tek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopaso-
wanie i komfort (półbut 6568)

 
Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompak-
towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęsto-
ści o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudo-
wanej powierzchni; zapewnia dodatkową ochronę przed urazami kostki 

i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy (tylko 
modele półbutów)

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

 
Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddycha-
jącym materiałom perforowanym i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język 
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA
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85161
85162
85163

65671
65672
65673

85171
85172
85173

uvex 1 xtended support Półbut Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 85161 65671 85171
Nr art., szerokość 11 85162 65672 85172
Nr art., szerokość 12 85163 65673 85173
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 xtended support

uvex 1 x-tended support · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy ogólne: 
• wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S3 o szerokim zastosowaniu
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
piankowej nakładce z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem 
szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 8516)

• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki 
i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe 
dopasowanie i komfort (półbut 6567)

 
Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompak-
towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęsto-
ści o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie 
zabudowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę 
przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie 
prowadzenie stopy (półbut i trzewik)

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

 
Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddy-
chającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikro-
weluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części 
stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA
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uvex 1 business — połączenie stylu i bezpieczeństwa

Idealne do biura i hali produkcyjnej 
Ze spotkania prosto na linię produkcyjną? uvex łączy klasyczne cechy świata 
mody — obuwie Derby oraz Desert i Chelsea — z nową linią obuwia ochronnego. 
W obuwiu ochronnym uvex 1 business można wszystko — elegancko i zarazem 
bezpiecznie! Jego atrakcyjny wygląd pasuje najlepiej do stylu Smart Business i 
Casual, a nowa forma stalowego podnoska zapewnia swobodę ruchu palców i 
maksymalną ochronę. Gwarantują one przy tym zawsze pierwszorzędny komfort 
noszenia. Od rana do wieczora.

Zadowolenie użytkownika
Wyjątkowo lekkie obuwie ochronne o now-
oczesnym biznesowym wyglądzie dostępne 
w wersjach S2 i S3 w eleganckich kolorach 
czarnym, granatowym i szarym.

Gwarancja bezpieczeństwa
Bardzo szeroki stalowy podnosek, antyprze-
biciowa wkładka bez zawartości metalu oraz 
przekraczająca wymogi normy dotyczące 
amortyzacji (o prawie 100%) zewnętrzna po-
deszwa o właściwościach antypoślizgowych 
zapewniają idealną ochronę.

Oddychające materiały
Oddychający materiał bez zawartości chromu i 
komfortowa wkładka antystatyczna zapewnia-
ją przyjemny mikroklimat w bucie — także 
podczas dłuższego noszenia.

Komfortowe dopasowanie
Innowacyjny materiał mikrowelurowy z miękką 
wyściółką i wkładka z dodatkową amortyza-
cją pięty i przedniej części stopy gwarantują 
komfortowe użytkowanie bez ucisków.

* Dawniej BGR 191   

Rozwiązania orto-
pedyczne zgodne 
z DGUV 112191* i 
ÖNORM Z1259

Dodatkowe informacje 
na stronie  
www.uvexsafety.com/
uvex1business
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84281
84282
84283

84261
84262
84263

84697 
84698
84699 84271

84272 
84273

uvex 1 business Półbut Półbut Trzewik sznurowany Trzewiki z wysoką cholewką wsuwane
Nr art., szerokość 10 84697 84281 84271 84261
Nr art., szerokość 11 84698 84282 84272 84262
Nr art., szerokość 12 84699 84283 84273 84263
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki materiał tekstylny materiał tekstylny materiał tekstylny materiał tekstylny
Rozmiar od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 business

uvex 1 business · Półbut S2 SRC/S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC ·  
Trzewiki wsuwane S3 SRC
Cechy ogólne: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochronne 
S2 i S3 — bezpieczne, eleganckie, bardzo wygodne — w biznesowym 
stylu

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

 
Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• solidny, bardzo szeroki stalowy podnosek podnoszący komfort noszenia
• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o bardzo dobrych 
właściwościach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta (wariant S3)

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddy-
chającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• z zaawansowanego technologicznie mikroweluru, przyjemne uczucie 
miękkości bez miejsc ucisku — z miękko wyściełanym wyłożeniem 
cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części 
stopy

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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84301 
84302 
84303

84481 
84482 
84483

84491 
84492 
84493

uvex 1 business Półbut Półbut Półbut
Nr art., szerokość 10 84301 84481 84491
Nr art., szerokość 11 84302 84482 84492
Nr art., szerokość 12 84303 84483 84493
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki materiał tekstylny materiał tekstylny materiał tekstylny
Rozmiar od 39 do 52 od 39 do 52 od 39 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 1 business 

uvex 1 business · Półbut S3 SRC
Cechy ogólne: 
• nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S3 — 
bezpieczne, eleganckie, bardzo wygodne — w biznesowym stylu

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom (model 8430)

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

 
Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• solidny, bardzo szeroki stalowy podnosek podnoszący komfort nosze-
nia

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o bardzo dobrych 
właściwościach antypoślizgowych

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddy-
chającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• z zaawansowanego technologicznie mikroweluru (model 8430) lub 
miękkiej, hydrofobowej, gładkiej skóry licowej (modele 8448, 8449), 
przyjemne uczucie miękkości bez miejsc ucisku — z miękko wyścieła-
nym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części 
stopy

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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69788

6979869988

69898

uvex motion style Półbut perforowany Półbut perforowany Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 11 69898 69988 69788 69798
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S1 SRC S1 SRC S2 SRC S2 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki materiał tekstylny materiał tekstylny materiał tekstylny materiał tekstylny
Rozmiar od 36 do 50 od 36 do 50 od 36 do 50 od 36 do 50
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex motion style

uvex motion style · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC ·  
Trzewik sznurowany S2 SRC
Cechy ogólne:
• lekki półbut lub trzewik ochronny S1 lub S2 o sportowym designie
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania (półbut)

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• samoczyszcząca, lekka podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o 
najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i 
doskonałych właściwościach antypoślizgowych 

• niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex an-
titwist chroniący przed skręceniem kostki

 

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 
climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne z perforacją 
oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci 

• wykonane z zaawansowanego technologicznie mikroweluru
• przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku — z miękko 
wyściełanym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca 
optymalną amortyzację pięty i przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych  

Zastosowanie:
• do lekkich prac
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64963

uvex motion 3XL Półbut
Nr art. szerokość >15 64963
Norma EN ISO 20345:2011 

S3 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 50
Jednostka zamówienia Para

Obuwie ochronne
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Półbut S3 SRC
Cechy ogólne:
• wyjątkowo szeroki, innowacyjny półbut
• wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych 
na chrom

• podeszwa zewnętrzna z poliuretanu, z możliwością indywidualnego 
dopasowania dzięki dostępnym różnym modyfikacjom buta

• dużo miejsca na włożenie wkładki dla diabetyków 
 
Ochrona:
• spełnia wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ 
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

• wydłużony napiętek uvex antitwist zapewniający większą stabilność 
oraz ochronę przed skręceniem kostki

Komfort:
• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie 
mikroweluru

• miękko wyściełane wyłożenie cholewki lub kołnierz i wyściełany język 
chroniący przed pyłem

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania

• indywidualnie dobierana, antystatyczna wkładka EVA
 
Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 
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Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2

1 Dane pomiarowe dotyczą półbuta perforowanego w rozmiarze 42.

Doskonałe we wszystkich dziedzinach
Innowacyjna seria obuwia ochronnego uvex 2 o klasie bez-
pieczeństwa S3 i S1 P sprosta wszystkim wyzwaniom: 
optymalna amortyzacja, ergonomiczne dopasowanie, lekkość 
i najlepszy mikroklimat zapewniają maksymalną wydajność 
w codziennej pracy i na nowo definiują granice dla obuwia 
ochronnego.

Niezwykła lekkość 
Seria uvex 2 należy do najlżej-
szych modeli obuwia ochronnego 
S3 i S1 P przeznaczonego do 
pracy w trudnym terenie. 1

1 Komfortowa wkładka
2 Podeszwa środkowa z PU
3  Podeszwa zewnętrzna z PU lub gumy

Energooszczędność i lekkość 
Pomaga zredukować zmęczenie. 
System amortyzacji najwyższej 
klasy 
Mniejsze naprężenia przy każdym 
kroku. 
Niezawodna stabilność  
Maksymalna swoboda ruchu.

Brak ucisku i wygodne dopasowanie  
Dzięki budowie cholewki uvex 
monoskin. 
Anatomiczne dopasowanie 
Perfekcyjna optymalizacja. 
Komfort chodzenia z przyjemnym 
mikroklimatem  
Wysoka oddychalność dzięki 
systemowi uvex climazone.

100% lepsze niż nakazuje norma 
Dzięki absorpcji energii w ob-
szarze pięty na poziomie prawie 
40 J obuwie ochronne uvex 2 
zmniejsza obciążenie ciała. 

Wielowarstwowy system 
amortyzacji uvex 2 Multi 
Layer i antystatyczna wkładka 
komfortowa z amortyzacją pięty 
i przedniej części stopy chronią 
układ mięśniowoszkieletowy na 
twardym i trudnym podłożu.

Mimo antyprzebiciowej po-
deszwy środkowej absorpcja 
energii pod piętą jest około 100% 
wyższa niż wymaga tego norma 
EN ISO 20345. 
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Wysoka elastyczność 
Nieograniczona swoboda ruchu również w pozycji klęczącej dzięki 
elastycznej, niezawierającej metalu wkładce antyprzebiciowej. System 
szybkiego sznurowania uvex zapewnia łatwe regulowanie sznurowadeł 
i zachowanie komfortu stopy przez cały dzień2. 

Doskonała stabilność 
Nosek z odlewanego poliuretanu zapewnia niezawodną ochronę mate-
riału zewnętrznego oraz zapobiega zużyciu i otarciom podczas klękania. 
Widoczna z zewnątrz, wkomponowana w formę podeszwy część 
piętowa zapewnia stabilność, pewność w stawianiu stopy i dodatkową 
ochronę — nie pogarszając komfortu noszenia.

2 Właściwości zależą od modelu. Możliwość stosowania standardowych sznurowadeł (w zestawie).

Strona internetowa Wideo
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Technologia uvex 2 — MACSOLE®

Technologia gumy
MACSOLE®  

Guma znana jest z doskonałych 
właściwości wykorzystywanych 
w różnych obszarach zastosowań.  
Charakteryzuje się antypoślizgowością, 
trwałością, odpornością na ścieranie, 
przyczepnością, odpornością na ciepło 
i zimno, odpornością chemiczną 
i wysoką elastycznością. Korzystając 

Technologię gumy MACSOLE® już od ponad 20 lat z powodzeniem stosuje się 
w niezwykle innowacyjnych, wygodnych półbutach ochronnych przeznaczonych 
do zadań specjalnych, spełniających bardzo wysokie standardy jakości. Opatento-
wana mieszanka gumowa stworzona przez uvex safety group znajduje zastosowa-
nie zarówno w markach uvex, jak i Heckel, aby zapewnić optymalną ochronę.

Trwałość 
Podeszwa MACSOLE® jest wykonana 
z unikalnej, ekskluzywnej mieszanki 
gumowej, która zapewnia naszym 
produktom doskonałą trwałość 
i odporność na ścieranie.

Odporność na ekstremalne 
temperatury
Tylko guma jest odporna na temperatu-
rę nawet 300°C i spełnia dodatkowy 
wymóg HRO (odporność na kontakt 
z gorącym podłożem) normy dla obu-
wia ochronnego.

Antypoślizgowość
Ekskluzywna formuła sprawia, że 
antypoślizgowość gumy MACSOLE® 
znacznie przekracza wymagania 
wskazane w normie dotyczącej obuwia 
ochronnego.

Amortyzacja
Unikalna i ekskluzywna mieszanka 
gumowa stosowana w połączeniu 
z miękką podeszwą środkową z PU we 
wszystkich modelach MACSOLE® 
zapewnia doskonałą amortyzację 
i naturalną elastyczność. Modele 
MACSOLE® zmniejszają ryzyko 
wypadków oraz łagodzą uczucie 
zmęczenia nóg i stóp spowodowane 
chodzeniem i długotrwałym staniem.

z tych właściwości, uvex opracowuje 
nowe technologie gumowych 
podeszew marki MACSOLE®. 
Podeszwa MACSOLE® jest wykonana 
ze specjalnej stuprocentowej mieszanki 
gumowej, która jest owocem ciągłych 
badań prowadzonych w naszych 
laboratoriach badawczorozwojowych.

MACSOLE® jest zastrzeżoną marką firmy UVEX HECKEL s.a.s.
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65241 
65242 
65243

65251 
65252 
65253

uvex 2 STX MACSOLE® Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 65241 65251
Nr art., szerokość 11 65242 65252
Nr art., szerokość 12 65243 65253
Nr art., szerokość 14 - -
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 WR HI HRO SRC S3 WR HI HRO SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki Laminat sympatex® Laminat sympatex®
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

uvex 2 STX MACSOLE® · Półbut S3 WR HI HRO SRC ·  
Trzewik sznurowany S3 WR HI HRO SRC
Cechy ogólne: 
• lekki i elastyczny, wodoodporny półbut lub trzewik ochronny  
w wersji S3 WR

• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki pian-
kowej nakładce z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (modele od 65241 do 65243)

 
Ochrona:
• wodoodporny i oddychający dzięki zastosowaniu materiału sympatex® 
(oznaczenie WR)

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z poliuretanowej 
podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących 
oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej z technologią 
uvex MACSOLE®

• symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z nor-
mą w temperaturze +150°C)

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wy-
sokiej temperatury na poziomie do +300°C

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze 
kostki

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

 
Komfort:
• oddychający i jednocześnie wodoodporny dzięki zastosowaniu materia-
łu sympatex®

• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikrowe-
luru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• zwiększona elastyczność gumowej podeszwy uvex MACSOLE® przy 
niskich temperaturach

• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

Obuwie ochronne
uvex 2 STX MACSOLE®

sympatex® jest zastrzeżoną marką firmy sympatex Technologies GmbH. 
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65303

65221
65222
65223
65224

65311 
65312 
65313

65231 
65232 
65233 
65234

uvex 2 MACSOLE® Półbut Półbut Trzewik sznurowany Zimowy trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 65221 65311 65231 -
Nr art., szerokość 11 65222 65312 65232 -
Nr art., szerokość 12 65223 65313 65233 65303
Nr art., szerokość 14 65224 - 65234 -
Norma 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
Materiał zewnętrzny wodoodporna wierzchnia skóra licowa wodoodporna wierzchnia skóra licowa wodoodporna wierzchnia skóra licowa wodoodporna wierzchnia skóra licowa
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki ocieplana podszewka
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2 MACSOLE®

uvex 2 MACSOLE® · Półbut S3 HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC
Cechy ogólne:
• lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochronne S3
• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki pian-
kowej nakładce z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 6522)

• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) 
zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie 
i komfort (półbut 6531)

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z podeszwy środ-
kowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypośli-
zgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej z technologią uvex MACSOLE®

• ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI wg EN ISO 20345, tylko trze-
wik zimowy)

• symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z nor-
mą w temperaturze +150°C)

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wy-
sokiej temperatury na poziomie do +300°C

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze 
kostki

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa antyprzebi-
ciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności 
buta i jest pozbawiona mostków cieplnych

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• zwiększona elastyczność gumowej podeszwy uvex MACSOLE® przy 
niskich temperaturach

• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA
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65281 
65282 
65283 
65284

65291 
65292 
65293 
65294

65201 
65202 
65203 
65204

65211 
65212 
65213 
65214

uvex 2 MACSOLE® Sandał Półbut perforowany Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 65201 65211 65281 65291
Nr art., szerokość 11 65202 65212 65282 65292
Nr art., szerokość 12 65203 65213 65283 65293
Nr art., szerokość 14 65204 65214 65284 65294
Norma 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
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

uvex 2 MACSOLE® · Sandał S1 P HRO SRC · Perforowany półbut S1 P HRO SRC ·  
Półbut S3 HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC
Cechy ogólne: 
• lekkie i elastyczne obuwie ochronne
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób 
uczulonych na chrom

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
piankowej nakładce z poliuretanu

• podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie 
regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

 
Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z poliuretanowej 
podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących 
oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej z technologią 
uvex MACSOLE®

• symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z nor-
mą w temperaturze +150°C, dotyczy tylko modeli S3)

• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie 
wysokiej temperatury na poziomie do +300°C

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze 
kostki

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

 
Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikrowe-
luru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język przeciwpyłowy i kołnierz (modele S3)
• zwiększona elastyczność gumowej podeszwy uvex MACSOLE® przy 
niskich temperaturach 

• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

Obuwie ochronne
uvex 2 MACSOLE®
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65021
65022
65023
65024

65031
65032
65033
65034

uvex 2 Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 65021 65031
Nr art., szerokość 11 65022 65032
Nr art., szerokość 12 65023 65033
Nr art., szerokość 14 65024 65034
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC
Materiał zewnętrzny wodoodporna wierzchnia skóra licowa wodoodporna wierzchnia skóra licowa
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2

uvex 2 · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy ogólne:
• lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochronne S3
• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki pian-
kowej nakładce z poliuretanu

• indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego 
zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut) 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o 
podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo 
dobrą odpornością na poślizg

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze 
kostki

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki 
oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu 
szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wil-
goci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz 
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac
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65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

65001
65002
65003
65004

65011 
65012 
65013 
65014

uvex 2 Sandał Półbut perforowany Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 65001 65011 65081 65091
Nr art., szerokość 11 65002 65012 65082 65092
Nr art., szerokość 12 65003 65013 65083 65093
Nr art., szerokość 14 65004 65014 65084 65094
Norma 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
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2 

uvex 2 · Sandał S1 P SRC · Perforowany półbut S1 P SRC · Półbut S3 SRC ·  
Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy ogólne: 
• lekkie i elastyczne półbuty ochronne
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
piankowej nakładce z poliuretanu

• podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie 
regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, 
w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

 
Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompak-
towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o 
podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo 
dobrą odpornością na poślizg

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze 
kostki 
 

• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddy-
chającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji 
cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy 

• miękki wyściełany język przeciwpyłowy i kołnierz (modele S3)
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac
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   The  
essential 
 allrounder

Obuwie ochronne
uvex 2 construction 

Bezpieczny — innowacyjny 
— wytrzymały

Zwiększona widoczność
Odblaskowe paski boczne gwa-
rantują optymalną widoczność 
i bezpieczeństwo, zwłaszcza 
w słabo oświetlonym środowisku 
pracy.

Właściwości antypoślizgowe
Głęboki, samoczyszczący profil 
podeszwy charakteryzuje się 
doskonałą przyczepnością bez 
poślizgu, nawet na drabinach czy 
gładkich powierzchniach.

Technologia uvex waterstop
Technologia uvex waterstop 
niezawodnie chroni przed wnika-
niem wody cztery razy dłużej niż 
określono w normie.

Stabilność i ochrona kostki
Anatomiczny kształt części 
piętowej zapewnia stabilność 
i ochronę przed skręceniem 
kostki, szczególnie na nierównych 
powierzchniach.

Nowe obuwie uvex 2 construction zostało opracowane 
z myślą o szczególnych wyzwaniach branży budowlanej. 
Przemysł budowlany i produkcyjny może być wyjątkowo 
wymagający wobec pracowników i ich obuwia roboczego. 
Do wysokich wymagań mechanicznych dochodzą również 
ekstremalne warunki pogodowe.

Dzięki inteligentnej konstrukcji i innowacyjnym technologiom 
modele uvex 2 construction zapewniają niezawodną ochro-
nę, stabilność i wyjątkowy komfort.
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65131 
65132 
65133

65101 
65102 
65103

65121 
65122 
65123

uvex 2 construction Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 65101 65121 65131
Nr art., szerokość 11 65102 65122 65132
Nr art., szerokość 12 65103 65123 65133
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S3 SRC S3 SRC
Materiał zewnętrzny wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki materiał tekstylny materiał tekstylny materiał tekstylny
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

uvex 2 construction · Trzewik sznurowany S3 SRC
Cechy ogólne: 
• wytrzymały, lekki i nowoczesny trzewik ochronny S3 o szerokim 
dopasowaniu

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
piankowej nakładce z poliuretanu

• odporny na brud i działanie wysokich temperatur, łatwy w obsłudze 
system sznurowania

 
Ochrona:
• wodoodporna skóra z technologią uvex waterstop zapewnia 
niezawodną ochronę przed zachlapaniem w czasie deszczu i prac 
porządkowych

• niezawodna ochrona dla użytkownika i materiału: stalowa wkładka 
antyprzebiciowa

• wyściełana pianką i wykonana z poliuretanu część piętowa o anato-
micznym kształcie zapewnia stabilność i ochronę przed skręceniem 
kostki

• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompak-
towa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne 
dopasowanie

• ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o 
podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo 
dobrą odpornością na poślizg

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze 
kostki

• odblaskowe paski boczne dla optymalnej widoczności 

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddy-
chającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 
wykonanej z wodoodpornej skóry

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części 
stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
• rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta 
szewskiego

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

  Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach 
okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.

Obuwie ochronne
uvex 2 construction 
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uvex 2 xenova® — solidna różnorodność 

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Wytrzymałe obuwie ochronne z 
serii uvex 2 xenova® pozwala bez-
piecznie i wygodnie chodzić po 
każdej powierzchni. Obuwie uvex 
2 xenova® znakomicie sprawdza 
się w czasie pracy w pomieszcze-
niach, jak i na zewnątrz. Zastoso-
wanie: budowa maszyn i instalacji, 
obróbka metali, energetyka 
(wytwarzanie, dostawy i przesył), 

służby komunalne, utrzymanie 
dróg i autostrad, kolejnictwo, 
transport i logistyka, lotniska, 
niezależne wykonawstwo, usługi 
okołobudowlane oraz ogrodnic-
two i architektura krajobrazu. 
uvex 2 xenova® — uniwersalne 
obuwie do szerokiego spektrum 
zastosowań.

Nie zawierają metalu
Optymalne bezpieczeństwo w 
połączeniu z trwałym komfortem 
noszenia. uvex xenova® posiada 
lekkie i elastyczne elementy — 
podnosek bez zawartości metalu 

i, opcjonalnie, pozbawioną most-
ków cieplnych wkładkę antyprze-
biciową (również niezawierającą 
metalu).

Trend-setting  
                 all-rounder

Wygodne i lekkie
Obuwie ochronne uvex 2 xenova® 
zostało zaprojektowane ze szcze-
gólnym naciskiem na komfort 
chodzenia. Idealna amortyzacja, 

duża przewiewność, niska waga i 
rewelacyjne dopasowanie to efekt 
unikalnego połączenia technologii 
uvex. 

Imponująca różnorodność
Na bazie wysokogatunkowego 
czarnego mikroweluru lub skóry 
licowej, seria uvex 2 xenova® 
oferuje pełną gamę klas ochrony 
— S1, S1 P, S2 i S3 — oraz im-
ponującą różnorodność stylów z 

niebieskimi, zielonymi i czerwony-
mi akcentami kolorystycznymi. 
 
Zestawienie wszystkich modeli 
uvex 2 xenova® znajduje się na 
stronie 314.

Standard uvex climazone
Materiał zewnętrzny o wysokiej 
oddychalności, dystansowa pod-
szewka z siatki oraz komfortowa 
wkładka z systemem odprowa-
dzania wilgoci zapewniają sku-
teczną wentylację i przeciwdziała-
ją nieprzyjemnemu poceniu. 

System z możliwością zmiany 
wkładek uvex o 3 grubościach 
oraz nowo zaprojektowane kopyto 
szewskie zapewniające rewelacyj-
ne dopasowanie.

Lekka i wytrzymała podeszwa z 
poliuretanu o podwójnej gęstości, 
o wysokich właściwościach anty-
poślizgowych (SRC) i wielowar-
stwowej amortyzacji.

Dodatkowe informacje 
na stronie  
www.uvexsafety.com/
uvex2xenova
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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®

Zestawienie modeli

uvex 2 xenova® z materiałem zewnętrznym z mikroweluru

Sandał

Sandał

Półbut perforowany

Półbut perforowany z sys-
temem BOA® Fit

Półbut

uvex 2 xenova® z materiałem zewnętrznym ze skóry

Półbut

Trzewik sznurowany

Półbut

Trzewik sznurowany

Trzewik sznurowany 
z SYSTEMEM BOA® fit
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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® Sandał Sandał Sandał Sandał Sandał Sandał
Nr art., szerokość 10 95531 95537 95591 95597 95041 95047
Nr art., szerokość 11 95532 95538 95592 95598 95042 95048
Nr art., szerokość 12 95533 95539 95593 95599 95043 95049
Norma 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
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka

z siatki z siatki z siatki z siatki z siatki z siatki
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Sandał S1 SRC/S1 P SRC
Cechy ogólne:
• lekki i nowoczesny sandał ochronny S1 lub S1 P
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób 
uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• podwójne, indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
 
Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompakto-
wa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak 
przewodnictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, 
antyprzebiciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta (modele S1 P)

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych 

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność
 
Komfort:
• lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używa-
nemu do produkcji obuwia

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą 
substancji zabronionych 

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac
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95547
95548
95549

95057
95058
95059

95607
95608
95609

95581
95582
95583

uvex 2 xenova® Półbut perforowany Półbut perforowany Półbut perforowany Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10 95547 95581 95607 95057
Nr art., szerokość 11 95548 95582 95608 95058
Nr art., szerokość 12 95549 95583 95609 95059
Norma 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
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

uvex 2 xenova® · Perforowany półbut S1 SRC/S1 P SRC
Cechy ogólne:
• lekki i nowoczesny, perforowany półbut ochronny S1 lub S1 P
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób 
uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) 
zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie 
i komfort (półbut 9558) 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, antyprzebi-
ciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności 
buta (półbut 9558)

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
• lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom, materiałowi perforowanemu i nowo zaprojektowanemu 
kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany kołnierz i język

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA
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95577
95578
95579

95087
95088
95089

95687
95688
95689

uvex 2 xenova® Półbut Półbut Półbut
Nr art., szerokość 10 95577 95687 95087
Nr art., szerokość 11 95578 95688 95088
Nr art., szerokość 12 95579 95689 95089
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC S2 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Półbut S2 SRC
Cechy ogólne:
• lekki i nowoczesny półbut ochronny S2
• wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób 
uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
• lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz

Zrównoważony rozwój: 
• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac
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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® Półbut Półbut Półbut Półbut Półbut Półbut
Nr art., szerokość 10 95551 95557 95641 95647 95061 95067
Nr art., szerokość 11 95552 95558 95642 95648 95062 95068
Nr art., szerokość 12 95553 95559 95643 95649 95063 95069
Norma 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
Materiał zewnętrzny wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna 

skóra licowa skóra licowa skóra licowa skóra licowa skóra licowa skóra licowa
Materiał podszewki dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka

z siatki z siatki z siatki z siatki z siatki z siatki
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Półbut S2 SRC/S3 SRC
Cechy ogólne:
• wyjątkowo lekki, półbut ochronny S2 lub S3 o szerokim zastosowaniu
• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
skórzanej nakładce z poliuretanu (modele S3)

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• wygodny system sznurowania 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, antyprzebi-
ciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności 
buta (modele S3)

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
• lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

Wszystkie warianty S3 ze 
skórzanym nadnoskiem 
powlekanym PU
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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® Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 95691 95561 95567 95661 95667 95071 95077
Nr art., szerokość 11 95692 95562 95568 95662 95668 95072 95078
Nr art., szerokość 12 95693 95563 95569 95663 95669 95073 95079
Norma 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
Materiał zewnętrzny wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna 

skóra licowa skóra licowa skóra licowa skóra licowa skóra licowa skóra licowa skóra licowa
Materiał podszewki dystansowa dystansowa dystansowa dystansowa dystansowa dystansowa dystansowa

podszewka z siatki podszewka z siatki podszewka z siatki podszewka z siatki podszewka z siatki podszewka z siatki podszewka z siatki
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Trzewik sznurowany S2 SRC/S3 SRC
Cechy ogólne:
• wyjątkowo lekki sznurowany trzewik ochronny S2 lub S3 o szerokim 
zastosowaniu

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
skórzanej nakładce z poliuretanu (modele S3)

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• wygodny system sznurowania z dwoma parami haczyków do sznurowadeł
• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) 
zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie 
i komfort (trzewik sznurowany 9569) 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego

• spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, antyprzebi-
ciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności 
buta (modele S3) 

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność 

Komfort:
• lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

Wszystkie warianty S3 ze 
skórzanym nadnoskiem 
powlekanym PU
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uvex 2 trend — nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu
 

Dodaje kolorów do Twojego dnia. 
Hala montażowa, hala produkcyjna, prace wewnątrz i 
na zewnątrz:  
W nowej linii obuwia ochronnego uvex 2 trend wy-
korzystano wiele sprawdzonych technologii. Dzięki 
temu obuwie jest idealne do średnich warunków pracy 
(S1–S3). Napiętek uvex antitwist chroni przed skręce-
niem kostki, a wysokogatunkowe materiały podeszwy 
zewnętrznej wraz ze sportową stylistyką i efektownymi 
kolorami zwiększają zadowolenie użytkownika. Efekt: 
najwyższy komfort i bezpieczeństwo w codziennej 
pracy. 
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   Affordable  
       Quality and  
Comfort

Rozwiązania orto-
pedyczne zgodne 
z DGUV 112191* i 
ÖNORM Z1259

Stabilny nadnosek**
Bezpośrednio formowany wtry-
skowo nadnosek z poliuretanu w 
wariantach S3 skutecznie chroni 
cholewę przed zużyciem podczas 
wykonywania czynności w pozycji 
klęczącej.

Niezawodna ochrona przed 
skręceniem
Innowacyjny stabilizujący napiętek 
uvex antitwist zapewnia dodat-
kową równowagę i skutecznie 
zapobiega bolesnym skręceniom.

Sportowy design
Efektowne kolory i długie, elastyczne 
sznurówki nadają linii uvex 2 trend 
sportowego charakteru, zachęcając 
zarazem do ich noszenia.  

Lepsza widoczność
Elementy odblaskowe zapewniają 
lepszą widoczność nawet w słabym 
oświetleniu, podnosząc tym samym 
poziom bezpieczeństwa.

Przyjemny mikroklimat
Oddychający mikrowelurowy 
materiał bez zawartości chromu 
gwarantuje optymalny mikroklimat 
wewnątrz buta — także podczas 
długotrwałego noszenia.

Pierwszorzędny komfort 
noszenia
Podeszwa przystosowuje się 
do kształtu stopy i sprawia, że 
noszenie butów ochronnych jest 
przyjemne.

Właściwości antypoślizgowe
Ergonomiczna podeszwa zewnętrz-
na przystosowuje się do ruchu 
posuwistego stopy. Nowoczesny 
bieżnik podeszwy zewnętrznej 
zapewnia najlepszą przyczepność 
na prawie każdym podłożu.

* Wcześniej BGR 191      ** W wybranych modelach

Dodatkowe informacje 
na stronie  
www.uvexsafety.com/
uvex2trend
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69361
69362
69363

69367
69368
69369

69461
69462
69463

69061
69062
69063

S1 P S1

uvex 2 trend Sandał Sandał Sandał Sandał
Nr art., szerokość 10 69361 69367 69061 69461
Nr art., szerokość 11 69362 69368 69062 69462
Nr art., szerokość 12 69363 69369 69063 69463
Norma 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
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 36 do 52 od 36 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

uvex 2 trend · Sandał S1 SRC/S1 P SRC
Cechy ogólne:
• sportowy sandał ochronny S1 lub S1 P o szerokim dopasowaniu
• wykonane z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego 
mikroweluru, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• podwójne, indywidualnie regulowane zapięcie na rzep 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa (model S1 P), 
stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex antitwist do ochrony 
przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 
climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne z perforacją 
oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku — z miękko 
wyściełanym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

Obuwie ochronne
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 Półbut perforowany Półbut perforowany Półbut perforowany Półbut perforowany Półbut perforowany Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10 69371 69377 69381 69077 69081 69477
Nr art., szerokość 11 69372 69378 69382 69078 69082 69478
Nr art., szerokość 12 69373 69379 69383 69079 69083 69479
Norma 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
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka dystansowa podszewka

z siatki z siatki z siatki z siatki z siatki z siatki
Rozmiar od 36 do 52 od 36 do 52 od 36 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Perforowany półbut S1 SRC/S1 P SRC
Cechy ogólne:
• sportowy półbut ochronny S1 lub S1 P o szerokim dopasowaniu
• wykonane z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego 
mikroweluru, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) 
zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie 
i komfort (modele 6938 i 6908) 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa (model S1 P), 
stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex antitwist do ochrony 
przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 
climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne z perforacją 
oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku — z miękko 
wyściełanym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA
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69397
69398
69399

69497
69498
69499

69097
69098
69099

uvex 2 trend Półbut Półbut Półbut
Nr art., szerokość 10 69397 69097 69497
Nr art., szerokość 11 69398 69098 69498
Nr art., szerokość 12 69399 69099 69499
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S2 SRC S2 SRC S2 SRC
Materiał zewnętrzny mikrowelur mikrowelur mikrowelur
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 36 do 52 od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

uvex 2 trend · Półbut S2 SRC
Cechy ogólne:
• sportowy półbut ochronny S2 o szerokim dopasowaniu
• wykonane z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego 
mikroweluru, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze 

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex 
antitwist chroniący przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 
climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne oraz 
wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku — z miękko 
wyściełanym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac

Obuwie ochronne
uvex 2 trend
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69341
69342
69343

69351
69352
69353

69347
69348
69349

69357
69358
69359

uvex 2 trend Półbut Półbut Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 69341 69347 69351 69357
Nr art., szerokość 11 69342 69348 69352 69358
Nr art., szerokość 12 69343 69349 69353 69359
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 SRC S2 SRC S3 SRC S2 SRC
Materiał zewnętrzny miękka skóra licowa miękka skóra licowa miękka skóra licowa miękka skóra licowa
Materiał podszewki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar od 36 do 52 od 36 do 52 od 36 do 52 od 36 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Półbut S2/S3 SRC · Trzewik sznurowany S2/S3 SRC
Cechy ogólne:
• sportowy półbut lub sznurowany trzewik ochronny S2 i S3 o szerokim 
dopasowaniu

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• odporny na brud i działanie wysokich temperatur, łatwy w obsłudze 
system sznurowania

• piankowa nakładka nad podnoskiem chroniąca materiał zewnętrzny 
(model S3)

Ochrona:
• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa (model S3), 
stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex antitwist do ochrony 
przed skręceniem kostki

• ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej 
gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

• elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 
climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne oraz 
wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci

• przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku — z miękko 
wyściełanym wyłożeniem cholewki i wyściełanym językiem

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• do średnio ciężkich prac
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Hard work. 
 Easy going. 

uvex 3 – nowa definicja bezpieczeństwa i lekkości

uvex 3 opracowano specjalnie z myślą o ekstremalnych 
wymaganiach, do zastosowań w trudnych warunkach. 
Łączy niezbędną wytrzymałość ze sportowym, dyna-
micznym designem. Jest wyposażony w najnowsze 
technologie uvex i chroni użytkowników, zapewniając 
jednocześnie wiele komfortu. 

Nadzwyczajny poziom przekazywania 
 bodźców dotykowych 
Wysoka czułość i elastyczność podeszwy są 
szczególnie ważne podczas obsługi maszyn 
sterowanych nożnie.

Zrównoważony rozwój — wkładka wykona-
na z materiałów z recyklingu
Obuwie uvex 3 jest produkowane w sposób 
zrównoważony i bez użycia szkodliwych 
substancji, zgodnie z listą substancji zabronio-
nych. Wkładka jest wykonana w 100% z włó-
kien i pianki pochodzących z recyklingu.

Technologia uvex waterstop
Technologia uvex waterstop niezawodnie 
chroni przed wnikaniem wody cztery razy 
dłużej niż określono w normie.
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uvex bionom x
uvex bionom x zakłada, że przy tworzeniu nowych produktów należy łączyć podstawowe funkcje 
biomechaniczne ciała z funkcjami obuwia, aby ciało, obuwie i środowisko tworzyły harmonijną 
całość. Nasz organizm może chronić nas przed urazami tylko, jeżeli zachowuje optymalną spraw-
ność. Produkt uvex bionom x został opracowany wspólnie z naszym ekspertem ds. biomechaniki, 
dr. Calebem Wegenerem z uvex safety group w Australii.

uvex anklepro
Doskonała ochrona 
przed bolesnymi ura-
zami w okolicy kostki. 

uvex lacelock
Zoptymalizowany 
system sznurowa-
nia z haczykami 
blokującymi zapewnia 
większą stabilność.

Technologia uvex i-PUREnrj 
Nowa podeszwa poliuretanowa uvex iPUREnrj oddaje 
użytkownikowi energię za pośrednictwem całej po-
wierzchni i nadaje nowy wymiar amortyzacji i stabilności. 
Podeszwa uvex 3 wyjątkowo skutecznie niweluje uczucie 
zmęczenia dzięki odzyskowi odpowiednio 68% i 65% 
energii w przedniej części stopy i pod piętą oraz wysokiej 
amortyzacji na poziomie 44 dżuli.

Rozwiązania orto-
pedyczne zgodne 
z DGUV 112191* i 
ÖNORM Z1259

* Dawniej BGR 191       
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68741 
68742 
68743

uvex 3 Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 68741
Nr art., szerokość 11 68742
Nr art., szerokość 12 68743
Norma EN ISO 20345:2011 

S3 CI SRC
Materiał zewnętrzny wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki materiał tekstylny
Rozmiar od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para

uvex 3 · Trzewik sznurowany S3 CI SRC
Cechy ogólne:
• wytrzymały, nowoczesny i lekki trzewik ochronny o bardzo szerokim 
dopasowaniu

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
piankowej nakładce z poliuretanu

• lekki i odporny na brud system sznurowania 

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• innowacyjna konstrukcja uvex bionom x zapewnia biomechaniczną 
symbiozę między stopą, cholewką buta, podeszwą i podłożem 

• wodoodporna skóra z technologią uvex waterstop zapewnia niezawod-
ną ochronę przed zachlapaniem w czasie deszczu i prac porządkowych

• pianka uvex anklepro o wyjątkowych właściwościach amortyzujących 
chroni kostkę przed bolesnymi urazami

• haczyk blokujący uvex lacelock zapewnia pewne dopasowanie 
i większą stabilność podczas sznurowania

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa 
wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza 
elastyczności buta

• wyściełana pianką i wykonana z poliuretanu część piętowa o anatomicz-
nym kształcie zapewnia stabilność i ochronę przed skręceniem kostki

• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie 

• ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o 
podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo 
dobrą odpornością na poślizg

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze 
kostki

• elementy odblaskowe dla optymalnej widoczności

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 
wykonanej z wodoodpornej skóry

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękko wyściełany język przeciwpyłowy ze skóry i kołnierz wykonany 
z tkaniny odpornej na ścieranie

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• prace w trudnych warunkach

Obuwie ochronne
uvex 3

  Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach 
okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.
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68721 
68722 
68723

68731 
68732 
68733

uvex 3 Trzewik sznurowany Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10 68721 68731
Nr art., szerokość 11 68722 68732
Nr art., szerokość 12 68723 68733
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 CI SRC S3 CI SRC
Materiał zewnętrzny wodoodporna skóra licowa wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki materiał tekstylny materiał tekstylny
Rozmiar od 38 do 52 od 38 do 52
Jednostka zamówienia Para Para

uvex 3 · Trzewik sznurowany S3 CI SRC
Cechy ogólne:
• wytrzymały, nowoczesny i lekki trzewik ochronny o bardzo szerokim 
dopasowaniu

• wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają 
silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki 
lakiernicze

• większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki 
piankowej nakładce z poliuretanu

• lekki i odporny na brud system sznurowania 

Ochrona:
• nowoczesna technologia podeszwy uvex iPUREnrj z najlepszymi 
właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i 
pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i 
optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty

• innowacyjna konstrukcja uvex bionom x zapewnia biomechaniczną 
symbiozę między stopą, cholewką buta, podeszwą i podłożem 

• wodoodporna skóra z technologią uvex waterstop zapewnia niezawod-
ną ochronę przed zachlapaniem w czasie deszczu i prac porządkowych

• pianka uvex anklepro o wyjątkowych właściwościach amortyzujących 
chroni kostkę przed bolesnymi urazami

• haczyk blokujący uvex lacelock zapewnia pewne dopasowanie 
i większą stabilność podczas sznurowania

• spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
• niezawodna ochrona dla użytkownika i materiału: stalowa wkładka 
antyprzebiciowa

• wyściełana pianką i wykonana z poliuretanu część piętowa 
o anatomicznym kształcie zapewnia stabilność i ochronę przed 
skręceniem kostki

• podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu — kompaktowa 
budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewod-
nictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie

• ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o 
podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo 
dobrą odpornością na poślizg

• bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze 
kostki

• elementy odblaskowe dla optymalnej widoczności

Komfort:
• wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychają-
cym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu 
używanemu do produkcji obuwia

• wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce 
wykonanej z wodoodpornej skóry

• wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

• miękko wyściełany, skórzany język przeciwpyłowy i kołnierz wykonany 
ze skóry perforowanej

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• prace w trudnych warunkach

Obuwie ochronne
uvex 3

  Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach 
okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.
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84062
84072

uvex quatro STX Półbut Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 11 84062 84072
Norma EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 

S3 WR HI CI HRO SRC S3 WR HI CI HRO SRC
Materiał zewnętrzny wodoodporna mocna skóra nappa wodoodporna mocna skóra nappa
Materiał podszewki Laminat sympatex® Laminat sympatex®
Rozmiar od 38 do 48 od 38 do 48
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie ochronne
uvex quatro STX

uvex quatro STX · Półbut S3 WR HI CI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 WR HI CI HRO SRC 
Cechy ogólne:
• trwały i nowoczesny, wodoodporny, sznurowany półbut lub trzewik 
ochronny w wersji S3 WR o bardzo szerokim dopasowaniu

• nieskomplikowany system wiązania odporny na gromadzenie się brudu
• bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z piankowym oblaniem dodat-
kowo chroniącym materiał w obszarze palców

 
Ochrona:
• wodoodporny i oddychający dzięki zastosowaniu materiału sympatex® 
(oznaczenie WR)

• dwukomponentowa podeszwa zbudowana z amortyzującej poliuretano-
wej podeszwy środkowej i wytrzymałej zewnętrznej podeszwy gumowej 
o właściwościach antypoślizgowych

• odporna na działanie większości substancji chemicznych i na przecięcia 
podeszwa zewnętrzna, która optymalnie chroni przed wysoką i niską 
temperaturą 

• niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa, stalowy podno-
sek i stabilizujący napiętek chroniący przed skręceniem kostki

• symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z nor-
mą w temperaturze +150°C)

• oznaczenie CI oznacza izolację buta przed zimnem
• symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wy-
sokiej temperatury na poziomie do +300°C

Komfort:
• idealny mikroklimat dla stóp dzięki uvex climazone: oddychająca pod-
szewka z membrany sympatex® oraz wkładka klimatyczna z systemem 
transportu wilgoci

• oddychający i jednocześnie wodoodporny dzięki zastosowaniu 
materiału sympatex®

• miękki wyściełany kołnierz (trzewik), miękko wyściełane wyłożenie 
cholewki (półbut) i wyściełany język chroniący przed pyłem

• wyjmowana wkładka antystatyczna zapewniająca optymalne wsparcie 
stopy

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych

Zastosowanie:
• prace w trudnych warunkach

  Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach 
okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.

sympatex® jest zastrzeżoną marką firmy sympatex Technologies GmbH.
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84022 84032 84039

84002 84012

uvex quatro STX Półbut Trzewik sznurowany Buty zimowe Buty zimowe Buty zimowe
Nr art., szerokość 11 84002 84012 84022 84032 84039
Norma 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
Materiał zewnętrzny wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna wodoodporna 

wytrzymała skórzana cholewka wytrzymała skórzana cholewka wytrzymała skórzana cholewka wytrzymała skórzana cholewka wytrzymała skórzana cholewka
Materiał podszewki materiał tekstylny materiał tekstylny kożuszek tekstylny kożuszek tekstylny kożuszek tekstylny
Rozmiar od 38 do 50 od 38 do 50 od 38 do 50 od 38 do 50 od 38 do 50
Jednostka zamówienia Para Para Para Para Para

Obuwie ochronne
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC · Zimowy trzewik  
sznurowany S3 CI SRC · Zimowy trzewik na zamek S3 CI SRC/S2 CI SRC
Cechy ogólne:
• wytrzymałe, nowoczesne obuwie ochronne o bardzo szerokim dopaso-
waniu

• nieskomplikowany system wiązania odporny na gromadzenie się brudu 
(modele sznurowane)

Ochrona:
• bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z piankowym oblaniem dodat-
kowo chroniącym materiał w obszarze palców

• podeszwa w stylu outdoorowym zapewnia wysoką stabilność dzięki 
podparciu pięty, wsparciu w strefie stawów i grubemu samoczyszczące-
mu bieżnikowi o doskonałej przyczepności

• niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa, stalowy podno-
sek i stabilizujący napiętek uvex antitwist chroniący przed skręceniem 
kostki

• ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI wg EN ISO 20345) (modele 
zimowe)

Komfort:
• zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex 
climazone: oddychająca podszewka z tkaniny i wkładka absorpcyjna z 
systemem odprowadzania wilgoci 

• miękki wyściełany kołnierz (trzewik), miękko wyściełane wyłożenie 
cholewki (półbut) i wyściełany język chroniący przed pyłem

• wygodne zakładanie i zdejmowanie dzięki wewnętrznemu zamkowi 
błyskawicznemu (84032, 84039)

• antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca 
optymalną amortyzację pięty i przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój: 
• wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby 
chronić zasoby naturalne

• bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji 
zabronionych 

Zastosowanie:
• prace w trudnych warunkach

  Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach 
okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.
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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

Akcesoria — wkładki Wkładka uvex 1 G2, Wkładka uvex 1 sport, Wkładka Wkładka Wkładka Wkładka 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®
Nr art., szerokość 10 94907 95797 95177 95157 95187 95347
Nr art., szerokość 11 94908 95798 95178 95158 95188 95348
Nr art., szerokość 12 94909 95799 95179 95159 95189 95349
Nr art., szerokość 14 94900 95790 - - - 95340
Wykonanie do uvex 1 G2, uvex 3 do uvex 1 sport, do uvex 1 sport NC do uvex 1 business do uvex 2 trend do uvex 1, uvex 2,

uvex 1 sport white uvex 2 construction,
uvex 2 xenova®

Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52 od 39 do 52 od 36 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para Para Para Para

Obuwie ochronne
Akcesoria · Wkładki

Wkładka zapewniająca komfort klimatyczny 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®

• ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy
• wykonana z oddychających, wchłaniających wilgoć i szybko 

wysychających materiałów
• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała

• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie łuku stopy
• możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C



LOW

  

MEDIUM

  

HIGH
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95954
95956

Akcesoria — wkładki Komfortowa wkładka uvex tuneup Komfortowa wkładka uvex tuneup Komfortowa wkładka uvex tuneup
Nr art., podparcie łuku stopy niskie 95281 95284 95287
Nr art., podparcie łuku stopy średnie 95282 95285 95288
Nr art., podparcie łuku stopy wysokie 95283 95286 95289
Wykonanie certyfikowane na zgodność z normą EN ISO 20345:2011 uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® uvex 1 sport uvex 1 G2
do obuwia ochronnego
Rozmiar od 35 do 52 od 35 do 52 od 35 do 52
Jednostka zamówienia Para Para Para

Akcesoria — wkładki Wkładka uvex quatro pro, uvex origin Wkładka uvex motion style
Nr art., szerokość 11 95954 95956
Wykonanie do uvex quatro pro, uvex origin do uvex motion style
Rozmiar od 38 do 50 od 36 do 50
Jednostka zamówienia Para Para

Obuwie ochronne
Akcesoria · Wkładki

Komfortowa wkładka uvex tune-up
Antystatyczna wkładka profilowana do obuwia ochronnego. Zwiększa komfort noszenia, poprawia ergonomię dzięki optymalnemu podparciu łuku 
stopy i przyczynia się do redukcji zmęczenia stóp.

• trzy wersje podparcia łuku stopy: 
wysokie, średnie, niskie

• bardzo dobra amortyzacja zapewnia przyjemność chodzenia
• redukuje objawy zmęczenia
• zapobiega uciskom
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia 
 

• oddychający i wchłaniający wilgoć materiał
• działanie antybakteryjne
• właściwości antystatyczne
• odpowiednie do obuwia antystatycznego
• możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C
• certyfikat zgodności następujących serii obuwia uvex

Nr art. 95283 
Nr art. 95286
Nr art. 95289
Rozmiary 35–52

Nr art. 95282
Nr art. 95285
Nr art. 95288
Rozmiary 35–52

Nr art. 95281
Nr art. 95284
Nr art. 95287
Rozmiary 35–52

Komfortowa wkładka climatic uvex 3D hydroflex® foam
• pełna amortyzacja stopy dzięki dodatkowym elementom amortyzującym 
w strefach pięty i przedniej części stopy gwarantuje wygodę w strefach 
szczególnie narażonych na obciążenie

• materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
• perforacja zapewniająca lepszą wentylację

• strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
• niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
• właściwości antystatyczne
• podparcie łuku stopy
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uvex nano shoe add on
Nr art. 9698100
Pojemność 100 ml
Jednostka zamówienia Sztuka

uvex nano shoe add in
Nr art. 9698300
Pojemność 125 ml
Jednostka zamówienia Sztuka

Obuwie ochronne
uvex care system

uvex nano shoe add on  
Impregnat do ochrony obuwia przed przenikaniem wilgoci i przed plamami 
Sposób działania
Impregnat na bazie wody uvex 
nano shoe add on tworzy bez-
barwną, niewidoczną warstwę na 
skórzanej lub tekstylnej powierzch-
ni wierzchniej i chroni obuwie 
przed przenikaniem wilgoci i popla-
mieniem wodą lub olejem.
Chociaż preparat nie zawiera 
nanocząsteczek, technologiczny 
knowhow wywodzi się z chemicz-
nej nanotechnologii: impregnat 
uvex nano shoe add on tak wygła-
dza powierzchnię buta, że wilgoć 
po prostu się z niej ześlizguje. 
Impregnacja nie wpływa na wygląd 
ani zdolność oddychania  

zewnętrznego materiału niezależ-
nie od tego, czy to zamsz, skóra 
licowa czy materiały tekstylne. Nie 
zawiera agresywnych substancji 
czynnych, które mogłyby uszko-
dzić powierzchnię obuwia. 

Efekty stosowania
• Ochrona przed przenikaniem 
wilgoci: 
Przenikanie wilgoci przez zaim-
pregnowaną powierzchnię skó-
rzaną lub tekstylną jest znacznie 
mniejsze. Woda i oleje ześlizgują 
się z powierzchni. 

• Zachowanie oddychalności: 
Impregnat uvex nano shoe add 
on nie wpływa na zdolność 
oddychania materiału zewnętrz-
nego obuwia. 

• Ułatwianie czyszczenia: 
Powierzchnie obuwia zaim-
pregnowane preparatem uvex 
nano shoe add on można łatwo 
czyścić, ponieważ plamy z wody 
i oleju nie wnikają głęboko w 
materiał.

• Trwałe przeciwdziałanie ponow-
nemu zanieczyszczeniu: 
Regularne stosowanie skutecz-
nie przeciwdziała ponownemu 
zanieczyszczeniu cieczami na 
bazie wody i oleju.

• Brak widocznych lub wyczuwal-
nych zmian na powierzchni: 
Bezbarwny impregnat uvex nano 
shoe add nie wpływa na wygląd 
ani na strukturę powierzchni. 
Impregnat uvex nano shoe add 
on nie zawiera formaldehydów, 
fenoli ani nanocząsteczek.

Stosowanie
• Dokładnie oczyścić powierzch-
nię skórzaną lub tekstylną

• Wstrząsnąć preparat przed 
użyciem, następnie spryskać 
nim równomiernie materiał, aby 
powstała cienka warstwa na 
powierzchni (należy uważać, aby 
nie powstały krople)

• W razie potrzeby zetrzeć nad-
miar cieczy ściereczką

• Pozostawić do wyschnięcia w 
temperaturze pokojowej na co 
najmniej 12 godzin

• W celu odświeżenia postępować 
tak samo jak podczas pierwszej 
impregnacji

uvex nano shoe add in 
Przeciwzapachowy i przeciwgrzybiczny środek do dezynfekcji obuwia 
Sposób działania
Preparat do obuwia uvex nano 
shoe add in wykorzystuje specjal-
nie opracowane technologie do 
kontrolowanego uwalniania sub-
stancji czynnych w celu uzyskania 
trwałego efektu: 
Zawarte w środku do dezynfek-
cji substancje antybakteryjne i 
grzybobójcze aktywnie i trwale 
eliminują bakterie i grzyby. Mimo, 
że preparat nie zawiera nanoczą-
steczek, wykorzystany knowhow 
wywodzi się z chemicznej nano-
technologii: 

Do dezynfekcji obuwia stosowane 
są tylko dopuszczone substan-
cje czynne, używane od lat w 
kosmetyce (brak formaldehydów 
i fenoli). 

Efekty stosowania
• Ochrona przed zapachami: 
Regularne stosowanie uvex nano 
shoe add in zapobiega powsta-
waniu nieprzyjemnych zapachów. 
W odróżnieniu od dezodorantów 
środek ten nie tłumi, ale zwalcza 
przyczynę zapachów, jaką są 
bakterie. 

• Ciągłe usuwanie nieprzyjemnego 
zapachu:  
Środek przywraca neutralny 
zapach butów po ich noszeniu. 

• Eliminacja grzybów: 
Dermatofity i drożdżaki zaliczają 
się do najczęstszych przyczyn 
dolegliwości skórnych na sto-
pach („grzybica stóp”). Preparat 
do obuwia uvex nano shoe add 
in eliminuje znajdujące się w 
butach grzyby i zapobiega ich 
ponownemu rozwojowi. 

Stosowanie
• Możliwość stosowania na po-
wierzchni wewnętrznej każdego 
obuwia

• Spryskać wnętrze buta środkiem 
do obuwia uvex nano shoe add 
in (około 5–10 dawek) na świe-
żym powietrzu. Poczekać około 
15 minut. Po wyschnięciu obuwie 
nadaje się do użytku.

• Zalecany sposób użycia w 
przypadku mocno zużytych 
butów: stosować trzy aplikacje 
na tydzień.

• Regularne stosowanie zapobie-
ga nieprzyjemnym zapachom i 
rozwojowi grzybów

Zasada działania preparatu nano shoe add on

Materiał zewnętrzny

Para wodna i ciepło

Impregnat nano shoe add on

Podeszwa lub powierzchnie wewnętrzne buta

Mikroorganizmy (np. w kroplach 
potu) są eliminowane przez 
substancje czynne zawarte w 
środku do dezynfekcji obuwia.

Zasada działania nano shoe add in
Kontrolowane uwalnianie bakteriobójczych środków chroniących przed 
nieprzyjemnym zapachem stóp oraz grzybicą

Preparat nano 
shoe add in

WodaO leje itp.
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94756 94766

98754

Obuwie ochronne NORA S5 SRC
Nr art. 94756 94766
Norma EN ISO 20345:2011 S5 SRC EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiał zewnętrzny PCW PCW
Rozmiar od 37 do 48 od 36 do 47
Jednostka zamówienia Para Para

Skarpety uvex z wyściółką trykotową
Nr art. 98754
Rozmiar od 39/40 do 47/48
Jednostka zamówienia Para

Obuwie ochronne
But polimerowy · Akcesoria

Obuwie ochronne NORA S5 SRC
Cechy ogólne:
• wysoki but ochronny z PCW

Ochrona:
• wolne od zmiękczaczy zawartych na liście kan-
dydackiej SVHC do rozporządzenia REACH

• odporność na oleje, smary, paliwa, zasady, 
kwasy i środki dezynfekujące

• ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką 
antyprzebiciową

• wzmocnienie w obszarze palców i pięty, 
 dodatkowa ochrona kostki

• właściwości antystatyczne

Komfort:
• anatomiczny kształt zapobiega zmęczeniu 
stóp

• wysokość cholewki 33 cm (w rozmiarze 42)
• możliwość skrócenia długiej cholewki wg 
 indywidualnych potrzeb

• anatomicznie wyprofilowana wkładka
• kształt ułatwiający ściąganie

Skarpety uvex z wyściółką 
trykotową
• przyjazne dla skóry
• wyjątkowo wysoki poziom absorpcji wilgoci
• możliwość prania w temperaturze 30°C
• elastyczność
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Obuwie ochronne
Zestawienie

Nr art. Kolekcja Wkładka wymienna Strona
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 xtended support 95347 295
65672 uvex 1 xtended support 95348 295
65673 uvex 1 xtended support 95349 295
65681 uvex 1 xtended support 95347 294
65682 uvex 1 xtended support 95348 294
65683 uvex 1 xtended 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

Nr art. Kolekcja Wkładka wymienna Strona
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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Nr art. Kolekcja Wkładka wymienna Strona
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 xtended support 95347 293
85118 uvex 1 xtended support 95348 293
85119 uvex 1 xtended support 95349 293
85127 uvex 1 xtended support 95347 293
85128 uvex 1 xtended support 95348 293
85129 uvex 1 xtended support 95349 293
85141 uvex 1 xtended support 95347 294
85142 uvex 1 xtended support 95348 294
85143 uvex 1 xtended support 95349 294
85161 uvex 1 xtended support 95347 295
85162 uvex 1 xtended support 95348 295
85163 uvex 1 xtended support 95349 295
85171 uvex 1 xtended support 95347 295
85172 uvex 1 xtended support 95348 295
85173 uvex 1 xtended support 95349 295
85191 uvex 1 xtended support 95347 294
85192 uvex 1 xtended support 95348 294
85193 uvex 1 xtended support 95349 294
85361 uvex 1 xtended support 95347 294
85362 uvex 1 xtended support 95348 294
85363 uvex 1 xtended 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 Akcesoria — 341
94766 Akcesoria — 341
94900 Wkładki — 338
94907 Wkładki — 338
94908 Wkładki — 338
94909 Wkładki — 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

Nr art. Kolekcja Wkładka wymienna Strona
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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Nr art. Kolekcja Wkładka wymienna Strona
95799 Wkładki — 338
95954 Wkładki — 339
95956 Wkładki — 339
9698100 uvex nano shoe add on — 340
9698300 uvex nano shoe add in — 340
98754 Akcesoria — 341

Nr art. Kolekcja Wkładka wymienna Strona
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 Wkładki — 338
95158 Wkładki — 338
95159 Wkładki — 338
95177 Wkładki — 338
95178 Wkładki — 338
95179 Wkładki — 338
95187 Wkładki — 338
95188 Wkładki — 338
95189 Wkładki — 338
95281 Wkładki — 339
95282 Wkładki — 339
95283 Wkładki — 339
95284 Wkładki — 339
95285 Wkładki — 339
95286 Wkładki — 339
95287 Wkładki — 339
95288 Wkładki — 339
95289 Wkładki — 339
95340 Wkładki — 338
95347 Wkładki — 338
95348 Wkładki — 338
95349 Wkładki — 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 Wkładki — 338
95797 Wkładki — 338
95798 Wkładki — 338
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uvex academy
Przemysłowe obuwie ochronne

Nastawione na aspekty praktyczne seminarium ułatwia 
określenie niezbędnego wyposażenia ochronnego 
pracowników i dobranie odpowiedniej ochrony stóp na 
podstawie analizy zagrożeń
•   podstawowe informacje dotyczą-

ce obszarów stosowania obuwia 
ochronnego

•   informacje dotyczące norm, różnic 
między wymaganiami nadrzędnymi i 
drugorzędnymi oraz ich stosowania

•   opis oznaczeń umieszczonych na 
obuwiu ochronnym oraz znaczenie 
poszczególnych kodów

•   identyfikacja oraz ocena zagro-
żeń, opracowanie strategii analizy 
ryzyka oraz właściwy dobór środków 
ochrony 

•   materiałoznawstwo, techniki produk-
cji i obszary zastosowania, m.in. 
– materiały zewnętrzne/ materiały  
   podszewki 
– podeszwy zewnętrzne 
– podnosek 
– wkładki antyprzebiciowe

•   dobór właściwego obuwia ochronne-
go do danego zastosowania

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników, np. 
specjaliści ds. BHP, specjaliści ds. za-
kupów oraz przedstawiciele związków 
zawodowych.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.de, telefonicznie 
pod numerem +49 911 9736-1710 lub na adres email academy@uvex.de 

Dodatkowe  
informacje na stronie  
uvexacademy.com



Skorzystaj z naszej wiedzy.

Akademia uvex organizuje szkolenia dla początkujących 
oraz szkolenia dokształcające związane ze środkami 
 ochrony indywidualnej oraz z bezpieczeństwem pracy.

Wszystkie proponowane przez nas szkolenia mogą być 
również przeprowadzone jako seminaria wewnętrzne lub 
firmowe. Na życzenie organizujemy seminaria zgodnie  
z indywidualnymi wymaganiami.

•  ochrona przed promieniowaniem laserowym
•  ochrona oczu (więcej informacji: strona 61)
•   korekcyjne okulary ochronne
•  ochrona słuchu
•  ochrona rąk
•  ochrona stóp (więcej informacji: strona 339)
•  praktyka

Dodatkowe informacje na 
stronie uvexacademy.com                Akademia uvex to  

kompetentny partner
do prowadzenia szkoleń.
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UVEX SAFETY Polska
sp. z o.o. sp. k. 
Większyce, ul. Głogowska 3A 
47-208 Reńska Wieś  
POLAND

T: +48 77 482 62 58 
F: +48 77 482 62 57 
E: uvex@uvex-integra.pl 
I: uvex-safety.pl

protecting planet
Do produkcji tego katalogu uvex używa przyjaznego dla środowiska papieru maku-
laturowego Steinbeis. W porównaniu z papierem z włókien pierwotnych oznacza to 
znaczną oszczędność zasobów przy drukowaniu katalogu:

Druk jest certyfikowany jako neutralny dla klimatu.

Drewno 
2.885 kg

Woda 
28.846 l

Energia 
10.805 kWh

Emisja CO2 
1.541 kg




