
Osłony i ochrona twarzy
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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
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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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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


