
Hełmy ochronne



96

Uniwersalność i�komfort na najwyższym poziomie. 
Funkcjonalny hełm ochronny uvex perfexxion jest wyjątkowo 
uniwersalny. Może być używany jako przemysłowy hełm 
ochronny, kask alpinistyczny lub rowerowy, który spełnia 
wszystkie odpowiednie normy — dzięki idealnemu dopaso-
waniu do głowy i�optymalnej regulacji temperatury jest 
 szczególnie wygodny.

Innowacyjna ochrona głowy. Znacznie wyższy komfort użytkownika.
uvex i-gonomics wiąże się z maksymalną funkcjonalnością i�najwyższym komfortem. Ten innowacyjny system stosowany 
w�produktach jest lekki, zapewnia doskonałe dopasowanie do ciała oraz pozwala na optymalną regulację temperatury. 
 Hełmy ochronne są zauważalnie wygodniejsze, dzięki czemu zapewniają twojemu zespołowi 100-procentową ochronę i 
 skuteczność.

uvex i-gonomics

uvex perfexxion
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masa 4,7 
 Wysoki komfort, większa skuteczność

• Metoda badania: ważenie hełmu / 
certyfikowane wzorce 

• Wynik testu: 628 g / 3 certyfikowane 
wzorce = 209 g

4,33

mikroklimat 4,6
Mniejsza potliwość, większa wygoda 

• Metoda badania: test wentylacji 
w�komorze klimatycznej

• Wynik testu: współczynnik parowania = 65%  

siła 3,7 
Niezawodna ochrona głowy, 
optymalne właściwości 
absorpcyjne

• Metoda badania: amortyzowanie 
wstrząsów spowodowanych 
uderzeniami w�górną część 
i�boczne części hełmu

• Wynik testu: siła resztkowa 
w�części górnej = 4,7 kN,
opóźnienie hamowania = 90 g

Siła resztkowa

Opóźnienie hamowania

Indeks RI oblicza się przy użyciu wartości 
średniej z trzech wartości indeksu (IV): siły, 
masy i�temperatury; w zakresie od 0 (= wynik 
słaby) do 5 (= wynik doskonały).

Indeks RIIndeks RI

0

600 g

5

180 g

0

10 %

5

70 %

0

10 kN

5

3 kN

0

300 g

5

0 g



uvex pheos E

98

Przegląd norm
EN 397 · EN 50365

EN 397 — Przemysłowe hełmy ochronne
Ochrona przed spadającymi przedmiotami i�następstwami, takimi jak uraz mózgu i�pęknięcie czaszki

Wymagania: wszystkie hełmy ochronne zgodne z�normą 
EN�397 muszą spełniać te wymagania:
•  pochłanianie wstrząsów spowodowanych uderzeniami od 

góry, 
•  odporność na przebicie (ostrymi przedmiotami),
• odporność na ogień
•  mocowanie paska podbródkowego: zwalnianie paska pod-

bródkowego przy minimalnej sile 150�N i�maksymalnej sile 
250�N.

Wymagania opcjonalne: hełm ochronny zgodny z�normą 
EN�397 może spełniać te wymagania; nie jest to jednak 
 wymóg bezwzględny:
• bardzo niska temperatura (–20°C lub –30°C),
• bardzo wysoka temperatura (+150°C),
• izolacja elektryczna (440 V),
• ochrona przed stopionym metalem (MM),
• deformacja boczna.

EN 50365 — Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i�zapobieganie przepływowi prądu o�niebezpiecznym 
 natężeniu przez głowę

Wymagania: 
•  Wszystkie hełmy ochronne muszą także spełniać wymaga-

nia normy EN 397
•  Ochrona przed prądem przemiennym o�napięciu do 1000 

V (AC) lub prądem stałym o�napięciu do 1500 V (DC) 
•  Hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać części 

 przewodzących prąd
•  Wywietrzniki (jeśli są) nie mogą umożliwiać kontaktu 

z�częściami pod napięciem

Bardzo niska 
temperatura 
(–20°C lub –30°C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Bardzo wysoka 
temperatura 
(+150°C)

uvex thermo boss

Izolacja elektryczna 
(440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Ochrona przed 
stopionym metalem 
(MM)

uvex pheos

Deformacja boczna



uvex pheos alpine

uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Ogólne informacje o�normach
EN 12492 · EN 14052

EN 12492 — Kaski dla alpinistów
Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki

Wymagania: 
•  Absorpcja wstrząsów, w części pionowej, czołowej, 

 bocznej, grzbietowej
• Odporność na przebicie
•  Element mocujący (zwolnienie paska podbródkowego przy 

sile wynoszącej co najmniej 500�N)
•  Wytrzymałość mocowania: maksymalne dopuszczalne 

 wydłużenie paska — 25�mm
•  Skuteczność mocowania: kask nie może zsunąć się 

z� głowy

EN 14052 — Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne
Ochrona użytkownika przed spadającymi obiektami i�uderzeniami bocznymi oraz następstwami, takimi jak 
urazy mózgu, pęknięcia czaszki lub urazy karku

Wymagania: 
•  Pochłanianie wstrząsów spowodowanych uderzeniami od 

góry i�z�boków
• Odporność na przebicie z�góry i�z�boków
•  Wytrzymałość systemu mocowań: zwalnianie paska 

 podbródkowego przy sile o�wartości minimalnej 150�N 
i�maksymalnej 250 N

•  Skuteczność systemu mocowań: podczas testów na prze-
bicie i�amortyzowanie wstrząsów hełm musi pozostawać 
na głowie testowej

• Odporność na ogień

Kask ochronny zgodny z�normą EN 14052 może spełniać te 
wymagania; nie jest to jednak wymóg bezwzględny.

Opcjonalnie:
• ochrona przed niską temperaturą (–20°C, –30°C, –40°C),
• ochrona wysoką temperaturą (+150°C),
• ochrona przed promieniowaniem cieplnym,
• izolacja elektryczna,
• ochrona przed stopionym metalem (MM).
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uvex perfexxion
Regulowana ochrona głowy dla optymalnego komfortu

Doskonałe dopasowanie 
dzięki możliwości dopasowania 
hełmu do obwodu i�wysokości głowy

Brak wzrostu temperatury
Sześć wywietrzników 
pozwalających na 
optymalną cyrkulację 
powietrza.

Elastyczność użytkowania
Mechanizm mocujący umożliwia 
użycie hełmu w�charakterze hełmu 
przemysłowego (EN 14052), 
alpinistycznego (EN 12492) lub dla 
rowerzystów (EN 1078)

Zwiększony komfort
dzięki wyściółce 

i�siatce od wewnątrz

Hełm uvex perfexxion spełnia wszystkie obowiązujące 
normy ochronne do użytku jako hełm przemysłowy lub 
jako kask alpinistyczny lub rowerowy, a�dzięki optymal-
nej regulacji temperatury i ergonomicznemu dopasowa-
niu jest wyjątkowo wygodny.

Przemysłowe hełmy 
ochronne

(EN 14052)

Kaski dla 
rowerzystów
(EN 1078)
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Hełmy ochronne
uvex perfexxion

uvex perfexxion
• Połączenie norm EN 14052, 12492 i�1078
• Hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów, 

nauszników i�oświetlenia marki uvex
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• Dodatkowe szczeliny boczne umożliwiające mocowanie opcjonalnych 

akcesoriów
•  Zgodność z�następującymi normami: 

EN 14052 — Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne
EN�12492 — Kaski dla alpinistów
EN 1078 – Kaski dla rowerzystów

•  Sześć różnych wywietrzników zapewniających skuteczną wentylację
• Więźba regulowana za pomocą pokrętła umożliwiająca dokładne 

dopasowanie hełmu do obwodu i�wysokości głowy
• Więźba z�siatką wewnętrzną zwiększającą komfort
• Optymalne dopasowanie dzięki dwóm rozmiarom (M i�L)
• Dodatkowy pasek podbródkowy nie jest potrzebny – proste połączenie 

przemysłowego hełmu wg normy EN 14052 i kasku alpinistycznego 
(wg normy EN 12492)/kasku dla rowerzystów (wg normy EN 1078) 
dzięki mechanizmowi mocowania

Zestaw uvex perfexxion reflex
• Zestaw naklejek odblaskowych
• Możliwość łatwego przymocowania
• Przeznaczone do hełmów ochronnych uvex perfexxion

uvex perfexxion
Nr art. 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Kolor biały biały z�logo biały biały z�logo czarny czarny z�logo czarny czarny z�logo
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
Norma EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078

Rozmiary M M L L M M L L
(od 52 cm do 57�cm) (od 52 cm do 57�cm) (od 58 cm do 63�cm) (od 58 cm do 63�cm) (od 52 cm do 57�cm) (od 52 cm do 57�cm) (od 58 cm do 63�cm) (od 58 cm do 63�cm)

Opakowanie 1 1 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 6 6 6 6 6 6 6 6
zbiorczym

zestaw uvex perfexxion reflex
Nr art. 9790.083
Opakowanie 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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 uvex pheos IES
System IES umożliwia pewne mocowanie okularów ochronnych.

Integrated Eyewear System
Część nosowa okularów uvex 
pheos łączy się z�zatrzaskiem 
mocującym i�wsuwa 
w�wewnętrzną część hełmu.

Funkcjonalność systemu 
uvex pheos IES
Okulary ochronne można 
schować w�schowku w�hełmie. 
Jeśli wymaga się stosowania 
okularów, można je szybko i 
w�łatwy sposób nasunąć na 
oczy.

Większe bezpieczeństwo
Dzięki unikalnej konstrukcji siły wywierane na 
hełm nie są przenoszone na okulary, zapewnia-
jąc najlepszą możliwą ochronę użytkownika.

Wysoka elastyczność
Szybki okularów uvex pheos wykonano w 
 technologii duo-spherical, co zapewnia szerokie 
pole widzenia i�optymalne dopasowanie do 
kształtu twarzy. Ponadto dostępne są one 
w�różnych kolorach i�powłokach.

Łatwość użytkowania
System zatrzasków pozwalający na montaż 
 okularów ochronnych umożliwia ich łatwe zdej-
mowanie na potrzeby czyszczenia lub wymiany 
i�zakładanie.

Połączenie hełmu ochronnego ze środkami ochrony wzroku 
wymaga odpowiedniego ustawienia względem skorupy 
 helmu. Jeśli hełm zmieni swoje położenie pod wpływem 
gwałtownego ruchu, skutkuje to przesunięciem wizjera, co 
może stanowić zagrożenie, ponieważ powoduje to zmianę 
warunków oświetlenia.

IES (Integrated Eyewear System) to zintegrowany system 
ochrony wzroku. Za jego sprawą okulary ochronne uvex 
pheos można schować do wnętrza hełmu uvex pheos lub 
nałożyć je na nos. Element przesuwny jest przegubowy, co 
oznacza, że ruch hełmu nie powoduje zmiany położenia 
 okularów ochronnych.

2013
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Hełmy ochronne
 uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

uvex pheos IES
• Hełm ochronny z�systemem IES i�szczelinami pozwalającymi na przymocowanie wizjerów, 

nauszników oraz oświetlenia uvex
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie nauszników
• Spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące ochrony w�bardzo 

niskich temperaturach (–30°C) oraz przed rozpryskami stopionego metalu (MM)
• Trzy różne wywietrzniki zapewniające skuteczną wentylację
• Więźba z�pokrętłem zapadkowym do regulacji obwodu — opcjonalnie możliwość montażu 

okularów ochronnych uvex pheos, uvex pheos lub uvex i-works  
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący optymalne dopasowanie 

i�komfort

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• Hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów, nauszników i�oświetlenia 

marki uvex
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie nauszników
• Spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące ochrony w�bardzo 

niskich temperaturach (–30°C) oraz przed rozpryskami stopionego metalu (MM)
• Trzy różne wywietrzniki zapewniające skuteczną wentylację
• Standardowa więźba zapewniająca wygodę i�dokładne dopasowanie (uvex pheos B)
• Więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego umożliwia dopasowanie hełmu do 

 obwodu głowy (uvex pheos B-WR)
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący optymalne dopasowanie 

i�komfort

uvex pheos IES
Nr art. 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski
Wersja z�długim daszkiem i�systemem IES (Integrated Eyewear System) 
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
Rozmiary od 55 cm od 55 cm od 55 cm od 55 cm od 55 cm

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25 25
zbiorczym

uvex pheos B
Nr art. 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony niebieski czarny
Wersja z�długim z�długim z�długim z�długim z�długim z�długim 

daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem
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
Rozmiary od 51 cm od 51 cm od 51 cm od 51 cm od 51 cm od 51 cm

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25 25 25
zbiorczym

uvex pheos B-WR
Nr art. 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski czarny
Wersja z�długim z�długim z�długim z�długim z�długim z�długim z�długim 

daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem
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
Rozmiary od 52 cm od 52 cm od 52 cm od 52 cm od 52 cm od 52 cm od 52 cm

do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25 25 25 25
zbiorczym

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

2013
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Hełmy ochronne
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

 uvex pheos B-S-WR
• Hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów, 

nauszników i�oświetlenia marki uvex
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• Spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania 

dotyczące ochrony w�bardzo niskich temperaturach (–30°C) oraz 
przed rozpryskami stopionego metalu (MM)

• Trzy różne wywietrzniki zapewniające skuteczną wentylację

• Więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego umożliwia 
dopasowanie hełmu do obwodu głowy 

• Krótszy daszek zapewniający dobrą widoczność do góry
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący 

optymalne dopasowanie i�komfort

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• Hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów, nauszników 

i�oświetlenia marki uvex
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie nauszników
• Doskonałe rozwiązanie dla elektryków dzięki całkowicie zamkniętej skorupie
• Spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące ochrony 

w�bardzo niskich temperaturach (–30°C) oraz przed rozpryskami stopionego 
metalu (MM) i�jest zgodny z�normą EN 50365 (1000 V AC)

• Standardowa więźba zapewniająca wygodę i�dokładne dopasowanie (uvex pheos E)
• Więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego umożliwia dopasowanie 

hełmu do obwodu głowy (uvex pheos E-WR)
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący optymalne 

dopasowanie i�komfort

uvex pheos B-S-WR
Nr art. 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Kolor biały żółty czerwony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z�krótkim daszkiem z�krótkim daszkiem z�krótkim daszkiem z�krótkim daszkiem z�krótkim daszkiem z�krótkim daszkiem
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
Rozmiary od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25 25 25
zbiorczym

uvex pheos E
Nr art. 9770.020 9770.120
Kolor biały żółty
Wersja z�długim daszkiem z�długim daszkiem
Norma EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC)
–30°C, MM –30°C, MM

Rozmiary od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25
zbiorczym

uvex pheos E-WR
Nr art. 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
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
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

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)
–30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM

Rozmiary od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opako waniu 5 5 5 5 5 5
zbiorczym

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Hełmy ochronne
uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

uvex pheos E-S-WR
• Hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów, 

nauszników i�oświetlenia marki uvex
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• Doskonałe rozwiązanie dla elektryków dzięki całkowicie zamkniętej 

skorupie

• Spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania 
dotyczące ochrony w�bardzo niskich temperaturach (–30°C) oraz 
przed rozpryskami stopionego metalu (MM) i�jest zgodny z�normą EN 
50365 (1000 V AC)

• Więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego umożliwia 
dopasowanie hełmu do obwodu głowy 

• Krótszy daszek zapewniający dobrą widoczność do góry
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący 

optymalne dopasowanie i�komfort

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• Spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania 

dotyczące ochrony przed rozpryskami stopionego metalu (MM)
• Przeznaczony do nieograniczonego stosowania tak jak w przypadku 

urządzeń grup I i II w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
(zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE)

• Trzy różne wywietrzniki zapewniające skuteczną wentylację
• Standardowa więźba zapewniająca wygodę i�dokładne dopasowanie 
• (uvex�9870 antistatic)
• Więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego umożliwia 

dopasowanie hełmu do obwodu głowy (uvex 9870 antistatic-WR)
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący 

optymalne dopasowanie i�komfort

uvex pheos E-S-WR
Nr art. 9770.031 9770.131 9770.231 9770.331 9770.431 9770.531 9770.832 9770.931
Kolor biały żółty pomarańczowy czerwony zielony niebieski ciemnoszary czarny
Wersja z�krótkim z�krótkim z�krótkim z�krótkim z�krótkim z�krótkim z�krótkim z�krótkim 

daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem daszkiem
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

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)
–30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM –30°C, MM

Rozmiary od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 5 5 5 5 5 5 5 5
zbiorczym

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
Nr art. 9780.020 9780.030 9780.550
Kolor biały biały błękitny
Wersja z�długim daszkiem z�długim daszkiem z�długim daszkiem
Norma EN 397 EN 397 EN 397 

Dyrektywa ATEX Dyrektywa ATEX Dyrektywa ATEX
94/9/WE 94/9/WE 94/9/WE

Rozmiary od 51 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25
zbiorczym

9780.0309780.020 9780.550

9770.8329770.1319770.031
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Hełmy  ochronne
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• wielofunkcyjny hełm przeznaczony do pracy na wysokości oraz akcji 

ratunkowych
• połączenie cech przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397) oraz 

kasków wspinaczkowych (EN 12492)
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• opcjonalne mocowania latarek czołowych, gogli ochronnych i�maski 

ochronnej
• spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania 

dotyczące ochrony w�bardzo niskich temperaturach (–30°C)
• przynitowany pasek podbródkowy z�czteropunktowym mocowaniem 

spełniający wymagania normy EN�12492
• pasek podbródkowy (nr art. 9790.005) spełniający wymagania normy 

EN�397 dołączony do zestawu
• lekka skorupa hełmu z�tworzywa ABS zapewnia skuteczną ochronę 

i�wytrzymałość

• pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem 
gwarantuje optymalne dopasowanie i�wysoki poziom 
komfortu

• więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego 
umożliwia dopasowanie hełmu do obwodu głowy 

• Krótszy daszek zapewniający dobrą widoczność do góry
• dostarczany standardowo z�czarną opaską PU 

(nr art. 9760.009); opcjonalnie dostępna lekka opaska
ze skóry syntetycznej (nr art. 9760.005)

uvex pheos alpine
Nr art. 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
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
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
–30°C –30°C –30°C –30°C –30°C –30°C –30°C

Rozmiary od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 6 6 6 6 6 6 6
zbiorczym

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Hełmy ochronne
uvex pheos forest · Odblaskowe paski

uvex pheos reflex — zestaw L
(możliwość wyboru koloru)

uvex pheos reflex — 
 zestaw M
• zestaw naklejek odblaskowych
• bardzo duża jasność dzięki folii 

pryzmatyczna
• możliwość łatwego przymocowania
• dopasowane do wszystkich modeli 

hełmów ochronnych uvex pheos i�uvex 
pheos alpine

uvex pheos reflex — zestaw L
• hełm ochronny z�zestawem 

odblaskowych naklejek
• hełmy są dostarczane 

z�przymocowanymi naklejkami
• hełmy dostosowane do 

wymagań klienta nie podlegają 
zwrotowi

Zestaw do prac leśnych uvex pheos forestry
• Zestaw opracowany specjalnie z�myślą o�pracach leśnych. Składa się 

z�hełmu ochronnego uvex pheos B-WR 9772.230, nauszników 
uvex�dBex 3000.165 oraz osłony twarzy z�metalowej siatki 9790.044

• Spełnia wymagania norm EN 166, 1731, 352-1 i�397 oraz dodatkowe 
wymagania dotyczące ochrony w�bardzo niskich temperaturach 
(–30°C)

• Siatkowy wizjer, który można zablokować w�danej pozycji, chroni 
użytkownika przed ciałami obcymi przy jednoczesnym zapewnieniu 
dobrej widoczności 

• Nauszniki do hełmu ochronnego gwarantują kompleksową ochronę
• Trzy różne wywietrzniki zapewniające skuteczną wentylację
• Więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego umożliwia 

dopasowanie hełmu do obwodu głowy 

  Uwaga:
Jeżeli zestaw ma być użytkowany bez środków ochrony słuchu, 
konieczne jest zastosowanie dodatkowych adapterów mocujących 
wizjer (nr art. 9790.042).

uvex pheos reflex — zestaw M
Nr art. 9790.018
Opakowanie 1

  Prosimy skontaktować się 
z�naszym działem obsługi 
klienta pod numerem 
+48 77 482 62 58.

uvex pheos reflex — zestaw L
Nr art. Kolor Wersja
9772.026 biały uvex pheos B z�naklejką odblaskową
9772.126 żółty uvex pheos B z�naklejką odblaskową
9772.226 pomarańczowy uvex pheos B z�naklejką odblaskową
9772.326 czerwony uvex pheos B z�naklejką odblaskową
9772.526 niebieski uvex pheos B z�naklejką odblaskową
9772.926 czarny uvex pheos B z�naklejką odblaskową
9772.035 biały uvex pheos B-WR z�naklejką odblaskową
9772.138 żółty uvex pheos B-WR z�naklejką odblaskową
9772.236 pomarańczowy uvex pheos B-WR z�naklejką odblaskową
9772.538 niebieski uvex pheos B-WR z�naklejką odblaskową
9772.936 czarny uvex pheos B-WR z�naklejką odblaskową
9772.038 biały uvex pheos B-S-WR z�naklejką odblaskową
9772.137 żółty uvex pheos B-S-WR z�naklejką odblaskową
9772.537 niebieski uvex pheos B-S-WR z�naklejką odblaskową
9770.026 biały uvex pheos E z�naklejką odblaskową
9770.126 żółty uvex pheos E z�naklejką odblaskową
9770.036 biały uvex pheos E-WR z�naklejką odblaskową
9770.136 żółty uvex pheos E-WR z�naklejką odblaskową

Zestaw do prac leśnych uvex pheos forestry
Nr art. 9774.233
Wersja kompletny zestaw do prac leśnych
Norma EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166

–30°C
Kolor pomarańczowy 
Rozmiary od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1
Liczba w�opakowaniu 25
zbiorczym

Poszczególne elementy zestawu uvex pheos forestry
Nr art. Opakowanie
9790.040 ramka 1 szt.
9790.044 Siatkowy wizjer (metalowy) lub 1 szt.
9790.043 Siatkowy wizjer (nylonowy) 1 szt.
3000.165 Nauszniki z�mocowaniem do kasku uvex dBex 3000H 1 para
9790.042 Adapter (do mocowania bez nauszników) 1 para

9790.018

9774.233
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Hełmy ochronne
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów 

i�nauszników 
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania 

dotyczące ochrony w�bardzo niskich temperaturach (–30°C)
• Trzy różne wywietrzniki zapewniające skuteczną wentylację

• standardowa więźba zapewnia wygodę i�dokładne dopasowanie 
(uvex airwing B)

• Więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego umożliwia 
dopasowanie hełmu do obwodu głowy (uvex airwing B-WR)

• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący 
optymalne dopasowanie i�komfort

uvex super boss
• hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów 

i�nauszników 
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania 

dotyczące ochrony w�bardzo niskich temperaturach (–20°C)
• standardowa więźba zapewnia wygodę i�dokładne dopasowanie 
• regulowane boczne szczeliny wentylacyjne
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący 

optymalne dopasowanie i�komfort

uvex airwing B
Nr art. 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
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
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

–30°C –30°C –30°C –30°C –30°C –30°C –30°C
Rozmiary od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25 25 25 25
zbiorczym

uvex airwing B-WR
Nr art. 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
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
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

–30°C –30°C –30°C –30°C –30°C –30°C
Rozmiary od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25 25 25
zbiorczym

uvex super boss
Nr art. 9750.020 9750.120 9750.520
Kolor biały żółty niebieski
Wersja z�długim daszkiem z�długim daszkiem z�długim daszkiem
Norma EN 397 EN 397 EN 397 

–20°C –20°C –20°C
Rozmiary od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25
zbiorczym

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920

9750.020 9750.5209750.120
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Hełmy ochronne
 uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów 

i�nauszników 
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania 

dotyczące ochrony w�bardzo niskich temperaturach (–30°C)
• Trzy różne wywietrzniki zapewniające skuteczną wentylację

• standardowa więźba zapewnia wygodę i�dokładne dopasowanie 
(uvex�airwing B-S)

• Więźba regulowana za pomocą pokrętła zapadkowego umożliwia 
dopasowanie hełmu do obwodu głowy (uvex airwing B-S-WR)

• Krótszy daszek zapewniający dobrą widoczność do góry
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący 

optymalne dopasowanie i�komfort

uvex thermo boss
• hełm ochronny ze szczelinami umożliwiającymi mocowanie wizjerów 

i�nauszników 
• skorupa hełmu wykonana z�termoodpornego poliwęglanu pozwala na 

użytkowanie hełmu w�wysokiej temperaturze otoczenia
• Boczne adaptery Euroslot (30�mm) pozwalające na przymocowanie 

nauszników
• spełnia wymagania normy EN 397 i�wymagania dodatkowe (440 V AC) 

+150°C
• standardowa więźba zapewnia wygodę i�dokładne dopasowanie 
• Pasek tekstylny z�sześciopunktowym mocowaniem gwarantujący 

optymalne dopasowanie i�komfort

uvex airwing B-S
Nr art. 9762.021 9762.121 9762.221 9762.321 9762.421 9762.521
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
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

–30°C –30°C –30°C –30°C –30°C –30°C
Rozmiary od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm od 51 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25 25 25
zbiorczym

uvex airwing B-S-WR
Nr art. 9762.031 9762.131 9762.231 9762.331 9762.431 9762.531
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
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

–30°C –30°C –30°C –30°C –30°C –30°C
Rozmiary od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25 25 25
zbiorczym

uvex thermo boss
Nr art. 9754.000 9754.100 9754.300
Kolor biały żółty czerwony
Wersja z�długim daszkiem z�długim daszkiem z�długim daszkiem
Norma EN 397 EN 397 EN 397 

+150°C +150°C +150°C
440 V AC 440 V AC 440 V AC

Rozmiary od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm od 52 cm do 61 cm
Opakowanie 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25
zbiorczym

9754.000 9754.3009754.100

9762.021 9762.121 9762.221

9762.331 9762.431 9762.531



110

Hełmy ochronne
 system uvex pheos visor

 uvex pheos visor
• poliwęglanowe wizjery z�powłoką uvex 

supravision excellence
• dostępne z�dwoma różnymi mocowaniami: 

mechanicznymi uchwytami lub 
automatycznymi zamkami magnetycznymi

• wizjery 9906.002 i�9906.003 są 
kompatybilne z�hełmami ochronnymi E-S-WR 
i�uvex pheos B-S-WR oraz hełmami uvex 
pheos alpine przeznaczonymi do prac 
wysokościowych (adapter wizjera, nr art. 
9790.067, jest wymagany w�przypadku 
hełmu uvex pheos alpine)

• wizjery uvex pheos SLB 1 i�uvex pheos SLB 2 
można stosować z�hełmami ochronnymi uvex 
pheos E-S-WR

• wizjer 9906.002 można stosować z 
nausznikami uvex pheos K2H 
(mechanicznymi), nr art. 2600.204

• wizjer 9906.003 można stosować z 
nausznikami uvex pheos K2H (magnetyczny), 
nr art. 2600.205

• wymienne szybki
• spełnia wymagania norm EN 166 i�EN 170 

oraz posiada certyfikat dopuszczający do 
stosowania w�obszarach zastosowań 3 
(ciecze) i�9 (stopiony metal i�gorące ciała stałe)

• wizjery uvex pheos SLB 1 (nr art. 9906.005 i 
9906.006) posiadają certyfikaty zgodności z 
normą GS-ET 29 jako wizjery klasy 1 
przeznaczone do ochrony przed łukiem 
elektrycznym (4 kA)

• wizjery uvex pheos SLB 2 (nr art. 9906.007 i 
9906.008) posiadają certyfikaty zgodności z 
normą GS-ET 29 jako wizjery klasy 2 
przeznaczone do ochrony przed łukiem 
elektrycznym (7 kA)

 Hełm nie jest dołączony do zestawu!

uvex pheos uvex pheos magnetic
Nr art. 9906.002 9906.003
Wymienne szybki 9906.013 9906.013
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

z�mechanicznymi uchwytami z�magnetycznymi uchwytami
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Mocowanie czarny czarny

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Szybka PC, bezbarwna PC, bezbarwna

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196

Opakowanie 1 1

uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 1 magnetic
Nr art. 9906.005 9906.006
Wymienne szybki 9906.012 9906.012
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

certyfikowany jako wizjer klasy 1 do ochrony przed certyfikowany jako wizjer klasy 1 do ochrony przed
łukiem elektrycznym, z�uchwytami mechanicznymi łukiem elektrycznym, z�uchwytami magnetycznymi

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Mocowanie czarny czarny

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Szybka PC, bezbarwna PC, bezbarwna

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196

Opakowanie 1 1

uvex pheos SLB 2 uvex pheos SLB 2 magnetic
Nr art. 9906.007 9906.008
Wymienne szybki 9906.017 9906.017
Wersja uvex supravision excellence uvex supravision excellence

certyfikowany jako wizjer klasy 2 do ochrony przed certyfikowany jako wizjer klasy 2 do ochrony przed
łukiem elektrycznym łukiem elektrycznym
z�uchwytami mechanicznymi i�ochronnikiem brody z�uchwytami magnetycznymi i�ochronnikiem brody

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Mocowanie czarny czarny

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Szybka PC, niebieska PC, niebieska

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196

Opakowanie 1 1

9906.005
9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006
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Hełmy ochronne
system uvex pheos visor

system uvex pheos visor
Adapter do wizjera Adapter do kasku

Nr art. 9790.067  9790.078
Wersja do łączenia Adapter do mocowania nauszników

z�hełmem ochronnym uvex pheos alpine do hełmu uvex pheos K2H magnet
do prac wysokościowych (2600.205)
(wizjer niedołączony do zestawu)

Opakowanie 1 1 para

Filtr przeciwsłoneczny/osłona Etui z�mikrofibry
przeciwdeszczowa

Nr art. 9790.074 9954.326
Wersja do ochrony przed słońcem i�deszczem; worek do przechowywania i�transportu

brak możliwości stosowania wizjerów i�kasków uvex,
z�wizjerami uvex pheos SLB 1 oraz czarny
uvex pheos SLB 2

Opakowanie 1 1

wizjery uvex pheos w�połączeniu z�hełmami ochronnymi uvex

Nr art. Mocowanie wizjera Wizjer Ochrona Odpowiednie hełmy Nauszniki ochronne

9906.002 mechaniczne poliwęglanowy, 
bezbarwny

przed czynnikami 
mechanicznymi 
(np. iskrami, 
odłamkami)

wszystkie hełmy 
uvex pheos 
z�krótkim daszkiem

uvex pheos alpine 
(z�adapterem 
wizjera 9790.067)

2600.204

9906.003 magnetyczne poliwęglanowy, 
bezbarwny

przed czynnikami 
mechanicznymi 
(np. iskrami, 
odłamkami)

2600.205

9906.005 mechaniczne poliwęglanowy, 
bezbarwny 
z�absorberem UV

przed łukiem 
elektrycznym do 
4�kA

uvex pheos 
E-S-WR na życzenie.

9906.006 magnetyczne poliwęglanowy, 
bezbarwny 
z�absorberem UV

przed łukiem 
elektrycznym do 
4�kA

9906.007 mechaniczne poliwęglanowy, 
niebieski 
z absorberem UV 
i�osłoną brody

przed łukiem 
elektrycznym do 
7�kA

9906.008 magnetyczne poliwęglanowy, 
niebieski 
z absorberem UV 
i�osłoną brody

przed łukiem 
elektrycznym do 
7�kA

9790.067

9790.074

9954.362

9790.078
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Hełmy ochronne
Wizjery uvex

 uvex 9790
• wytrzymały poliwęglanowy wizjer do przemysłowych hełmów 

ochronnych uvex oraz nauszników ochronnych 2H, uvex 3H i 
uvex�3200H

• do połączenia hełmu z�wizjerem wymagane są dodatkowe adaptery 
(nr art. 9924.010)

 Hełm, wspornik hełmu i�nauszniki nie są dołączone do zestawu.

uvex 9725 · uvex 9726
• wizjery wykonane z�poliwęglanu i�octanu celulozy ze specjalnymi 

adapterami pozwalającymi na montaż do bocznych szczelin hełmu
• łatwowymienne szybki
• brak możliwości połączenia z�ochronnikami słuchu

 Hełm nie jest dołączony do zestawu!

Szybka
Nr art. 9790.048
Wersja niepowlekane

Klasa 8, ochrona przed następstwami wyładowań łukowych
Norma EN 166, EN 170
Szybka PC, bezbarwna, UV 400

2C-1,2 W 1 A 89 CE
Opakowanie 1

Wspornik kasku
Nr art. 9790.047
Mocowanie czarny

EN 166 389 A CE
Opakowanie 1

Adapter
Nr art. 9924.010
Wersja Adapter mocujący

bez nauszników
Opakowanie 1

Wizjery
Nr art. 9725.514 9726.014
Wymienne szybki 9050.517 9723.017
Wersja powłoka chroniąca przed zaparowaniem niepowlekane

od wewnątrz Grubość materiału: 1 mm
Grubość materiału: 1 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Mocowanie czarny czarny

W 166 3-F DIN CE 0196 W 166 3-B DIN CE 0196
Szybka CA, bezbarwna, UV 380 PC, bezbarwna, UV 400

W 1 FN DIN CE W 1 B DIN CE
Opakowanie 1 1

9790.047

9790.048
9924.010

9725.514
9726.014
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Ochrona twarzy · Gogle o�szerokim polu widzenia mocowane do hełmów

uvex 9705 · uvex 9706
• wizjer z�octanu celulozy ze zintegrowaną 

osłoną na czoło
• łatwowymienne szybki
• brak możliwości stosowania z�hełmami 

ochronnymi
• regulowany mechanizm podnoszący
• możliwość łatwego dostosowania do obwodu 

głowy dzięki poręcznemu pokrętłu

uvex 9707 · uvex 9708
• wizjer z�octanu celulozy ze zintegrowaną 

osłoną na czoło i�dodatkową polistyrenową 
osłoną głowy chroniącą przed uderzeniami

• łatwowymienne szybki
• regulowany mechanizm podnoszący
• możliwość łatwego dostosowania do obwodu 

głowy dzięki poręcznemu pokrętłu

Wizjery
Nr art. 9705.014 9706.514 9707.014 9708.514
Wymienne szybki 9060.017 9050.517 9060.017 9050.517
Wersja niepowlekane powłoka chroniąca przed niepowlekane powłoka chroniąca przed

zaparowaniem od zaparowaniem od
wewnątrz wewnątrz

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Mocowanie czarny czarny czarny czarny

W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196
Szybka CA, bezbarwna, UV 380 CA, bezbarwna, UV 380 CA, bezbarwna, UV 380 CA, bezbarwna, UV 380

W 1 F DIN CE W 1 FN DIN CE W 1 F DIN CE  W 1 F DIN CE  
Opakowanie 1 1 1 1

gogle uvex z�mocowaniem 
do hełmu

  Hełm i�nauszniki nie są dołączone do 
zestawu!

  Do przymocowania gogli bez nauszników 
wymaga się zastosowania dodatkowych 
adapterów: Nr art. 9924.010

uvex ultrasonic
Nr art. 9302.510
Wersja uvex supravision extreme

zmniejszona skuteczność wentylacji
Norma EN 166, EN 170
Mocowanie niebieskie, szare

W 166 349 B CE
Szybka PC, bezbarwna, UV 400

2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Opakowanie 4

uvex ultravision
Nr art. 9301.544
Wersja ochrona przed zaparowaniem
Norma EN 166, EN 170
Mocowanie szare, przezroczyste

W 166 34 F CE
Szybka CA, bezbarwna, UV 380

2-1,2 W 1 FN DIN CE
Opakowanie 1

9705.014 9707.014

9706.514 9708.514

9301.544

9302.510
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Akcesoria

9790.065
z�hełmem ochronnym
(hełm niedołączony do 
zestawu)

Czapka zimowa uvex · Kominiarka uvex
• czapka zimowa przeznaczona do stosowania ze wszystkimi hełmami 

uvex
• wiatro- i�wodoszczelny materiał zewnętrzny
• pasek odblaskowy na obwodzie
• siatka z�boku zwiększa ochronę użytkownika przed wpływami 

otoczenia (obszar uszu)
• ciepła wyściółka z polaru
• kominiarka uvex to doskonałe uzupełnienie czapki zimowej — płynna 

regulacja dzięki mocowaniu na rzep

osłona szyi uvex · osłona szyi uvex cooling
• osłona na szyję uvex chroni przed deszczem, pyłem, odłamkami 

i�światłem słonecznym
• do stosowania ze wszystkimi hełmami uvex
• z�mocowaniem 9772.002 pozwalającym na przymocowanie osłony szyi 

do skorupy hełmu uvex pheos
• osłona szyi z�funkcją chłodzenia: chroni przed światłem słonecznym 

i�zapewnia chłodzenie przez odparowywanie potu przez od dwóch do 
ośmiu godzin; posiada właściwości antybakteryjne

Czapki papierowe · Czapki zimowe
Czapka papierowa Czapki zimowe

Nr art. 9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012
Wersja Higieniczne czapki wykonane Czapka zimowa do Czapka zimowa Czapka zimowa Czapka zimowa do

z�miękkiego, wygodnego noszenia pod noszenia noszenia noszenia pod hełmem
polaru hełmem, z�dzianiny (WIN) pod hełmem pod hełmem z�dzianiny (Alaska)

Kolor biały czarny czarny czarny czarny
Rozmiary uniwersalny uniwersalny od S do M od L do XL uniwersalny
Opakowanie 100 10 10 10 10
Liczba w�opakowaniu 800 10 10 10 10
zbiorczym

9790.076
z�hełmem ochronnym
(hełm niedołączony do 
zestawu)

9790.075
z�hełmem ochronnym
(hełm niedołączony 
do zestawu)

czapka zimowa uvex kominiarka uvex osłona szyi uvex osłona szyi uvex cooling
Nr art. 9790.065 9790.068 9790.066 9790.075 9790.076 9790.086
Wersja poliester/polar poliester/polar polar poliester poliester poliester
Kolor żółty fluorescencyjny pomarańczowy fluorescencyjny czarny pomarańczowy żółty żółty
Rozmiary uniwersalny uniwersalny uniwersalny uniwersalny uniwersalny uniwersalny
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 10 10 10 50 50 50
zbiorczym

9790.086
z�hełmem ochronnym
(hełm niedołączony do zestawu)9790.068

9790.066

9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012

9790.086
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Akcesoria

Akcesoria do hełmów uvex super boss
i�uvex thermo boss

Więźba do hełmów uvex Opaska do hełmu uvex super boss
super boss i�uvex thermo boss i�uvex thermo boss

Nr art. 9790.000 9790.004
Wersja z�paskiem tekstylnym skóra

z�sześciopunktowym mocowaniem
z�opaską

Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

Akcesoria do hełmu uvex pheos IES
Więźba IES Opaska do hełmu
do hełmu uvex pheos więźba IES

Nr art. 9772.001 9760.007
Wersja więźba z�tworzywa sztucznego materiał tekstylny/pianka

z�mocowaniem uvex pheos
Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

Akcesoria do hełmów uvex pheos E-WR
i�uvex pheos alpine

Więźba Więźba
do hełmu uvex pheos E-WR do hełmu uvex pheos alpine

Nr art. 9760.012 9760.011
Wersja z�paskiem tekstylnym z�paskiem tekstylnym

z�sześciopunktowym mocowaniem z�sześciopunktowym mocowaniem
z�opaską z�opaską

Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

Opaska do hełmu uvex pheos alpine Wkładka z�pokrętłem
i�uvex pheos E-WR zapadkowym

Nr art. 9760.009 9760.014
Wersja skóra PU poliester
Opakowanie 1 10
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

Akcesoria do hełmów uvex pheos, uvex 
airwing i�uvex 9780 antistatic

Więźba do Więźba do hełmów uvex pheos i
uvex pheos i�uvex airwing uvex airwing z�pokrętłem (nie
ze standardowym osprzętem dotyczy hełmów uvex pheos E-WR)

Nr art. 9760.000 9760.001
Wersja z�paskiem tekstylnym z z�paskiem tekstylnym z

sześciopunktowym sześciopunktowym
mocowaniem z�opaską mocowaniem z�opaską

Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

Więźba do Opaska do hełmu uvex pheos,
uvex 9780 antistatic uvex pheos alpine, uvex 9780
z�pokrętłem antistatic i�uvex airwing

Nr art. 9780.001 9760.005
Wersja z�paskiem tekstylnym skóra syntetyczna

z�sześciopunktowym mocowaniem
z�opaską

Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

9760.000

9760.0119760.012

9760.001

9780.001

9790.000
9790.004

9772.001

9760.007

9760.009 9760.014

9760.005
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Akcesoria

Akcesoria do hełmów uvex pheos, uvex 
pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 
 antistatic, uvex super boss i�uvex thermo 
boss

Skórzane paski podbródkowe do hełmu uvex pheos
(nieprzeznaczone do hełmów pheos IES i�pheos E), uvex pheos alpine,
uvex airwing, uvex superboss i�uvex thermo boss

Nr art. 9790.005
Wersja wytrzymała wersja wykonana ze skóry, z�oczkami z�tworzywa

sztucznego i�funkcją regulacji
Opakowanie 10
Liczba w�opakowaniu 10
zbiorczym

Paski podbródkowe z�klipsami Skórzany pasek podbródkowy do
do hełmu uvex airwing hełmu uvex pheos IES i

uvex 9780 antistatic
Nr art. 9790.007 9790.035
Wersja pasek tekstylny z wytrzymała wersja ze skóry

�szybkozwalniaczem, oczkami z oczkami z�tworzywa sztucznego;
tworzywa sztucznego i osłoną możliwość regulacji długości
brody; możliwość regulacji długości

Opakowanie 1 10
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

Paski podbródkowe z�klipsami do hełmu uvex pheos (nie do modelu
uvex pheos alpine) i�uvex 9780 antistatisch

Nr art. 9790.021
Wersja tworzywo sztuczne
Opakowanie 1
Liczba w�opakowaniu 10
zbiorczym

Mocowanie IES z�elementem Uchwyt na ołówek do hełmu 
przesuwnym do hełmu uvex pheos
uvex pheos IES

Nr art. 9772.002 9790.023
Wersja tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne
Opakowanie 10 1
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

Mocowanie IES z�elementem Mocowanie IES z�elementem
przesuwnym uvex pheos s do przesuwnym uvex i-works do
hełmu uvex pheos IES hełmu uvex pheos IES

Nr art. 9790.084 9790.085
Wersja tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne
Opakowanie 10 10
Liczba w�opakowaniu 10 10
zbiorczym

Uchwyt na gogle do hełmu uvex pheos/mocowanie paska
podbródkowego do hełmu uvex pheos alpine

Nr art. 9790.022
Wersja tworzywo sztuczne
Opakowanie 1
Liczba w�opakowaniu 10
zbiorczym

torba do Zestaw zaślepek do hełmu
przechowywania i�transportu
hełmów uvex

Nr art. 9790.071 9790.077
Wersja nylon tworzywo sztuczne
Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu – 50
zbiorczym

9790.035

9790.007

9790.021

9790.005

9790.023

9790.022

9772.002

9790.085

9790.084

9790.071
Nr 
We
Opp
Lic
zbi

9790.077
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Akcesoria: latarki czołowe

Latarka czołowa LED KS-6001-DUO
• Latarka czołowa LED z�dwoma trybami świecenia
• zasilanie: akumulator litowy, 

czas ładowania <7 godzin
• strumień świetlny: maks. 55 lm
• natężenie źródła światła:  wiązka awaryjna >200 lx,

wiązka normalna >1400 lx
• czas świecenia:  wiązka awaryjna >80 godzin,

wiązka normalna >11 godzin
• temperatura robocza: od –20°C do +60°C
• ładowarka w�zestawie
• stopień ochrony IP67 

(wodoszczelna do głębokości 1 m)

Latarka czołowa LED u-cap 
sport 
• Latarka czołowa LED z�dwoma osobnymi 

reflektorami zapewniającymi szeroką wiązkę światła 
oraz oświetlenie na dużą odległość

• zasilanie: 3 x bateria AAA 
(niedołączone do zestawu)

• strumień świetlny: maks. 100 lm
• strumień świetlny: od 3 do 80 m (zależnie od trybu 

świecenia)
• czas świecenia: od 30 do 150 m (zależnie od trybu 

świecenia)
• temperatura robocza: od –20°C do +45°C
• proste mocowanie do chroniącej przed uderzeniami 

czapki uvex u-cap za pomocą magnesu
• adapter do czapki do chroniącej przed uderzeniami 

i�pasek w�zestawie
• stopień ochrony IP 66 (ochrona przed pyłem i�silną 

strugą wody)

adapter do hełmu uvex pheos 
• Adapter do latarki czołowej LED u-cap sport 

pozwalający na jej przymocowanie do hełmów uvex 
pheos, uvex pheos alpine i�uvex perfexxion

  Wszystkie latarki czołowe 
uvex z�diodami LED można 
mocować w�przedniej 
szczelinie hełmów uvex 
pheos, uvex pheos alpine, 
uvex 9780 antistatic i�uvex 
perfexxion.

Latarka czołowa LED pheos Lights · pheos Lights EX 
• Latarka czołowa LED na hełm z�dwoma osobnymi 

reflektorami zapewniającymi szeroką wiązkę 
światła oraz oświetlenie na dużą odległość

• niewielkie wymiary, opracowana z�myślą o�systemie 
uvex pheos visor

• cztery różne tryby robocze
• zasilanie: akumulator 1,7 Ah-Li-Ion
• strumień świetlny: maks. 115 lm

• strumień świetlny: min. 55 lm
• czas świecenia: 25 godzin
• temperatura robocza: od –20°C do +60°C
• ładowarka sieciowa i�micro-USB dołączone do 

zestawu
• 9790.063: certyfikat ATEX II 2G Ex ib IIC T4
• stopień ochrony IP 67 (pyło- i�wodoszczelność)

Latarka czołowa LED KS-6001-DUO
Nr art. 9790.029
Wersja do hełmów uvex pheos, uvex pheos alpine,

uvex 9780 antistatic i�uvex perfexxion
Opakowanie 1 szt.

Latarka czołowa LED uvex u-cap sport
Nr art. 9790.064
Wersja do czapki uvex u-cap sport
Opakowanie 1

adapter do hełmu uvex pheos
Nr art. 9790.069
Wersja do latarki czołowej LED uvex u-cap sport,

umożliwiająca jej przymocowanie do hełmów
uvex pheos, uvex pheos alpine i�uvex perfexxion

Opakowanie 1

Latarka czołowa LED pheos Lights Latarka czołowa LED pheos Lights EX
Nr art. 9790.062 9790.063

do hełmów uvex pheos i�uvex perfexxion do hełmów uvex pheos — ATEX
Opakowanie 1 1

9790.062
9790.063

9790.064

9790.029

9790.069
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Akcesoria
uvex pheos 

9760.000 Więźba standardowa

9760.001 Więźba z�pokrętłami regulacyjnymi

9760.011 Więźba do hełmu pheos alpine

9760.012 Więźba do hełmu uvex pheos E-WR 

9772.001 Więźba IES 

9780.001 Więźba z�pokrętłami regulacyjnymi

9760.009 Opaska do hełmów uvex pheos alpine i�
uvex pheos E-WR

9760.007 Opaska IES

9760.005 Opaska ze skóry syntetycznej

9790.035 Skórzane paski podbródkowe IES

9790.005 Skórzane paski podbródkowe 

9790.021 Paski podbródkowe z�klipsami

9790.023 Uchwyt na długopis 

9772.002 Mocowanie

9790.022 Uchwyt na gogle, mocowanie paska podbródkowego

9790.065 Czapka zimowa, żółta fluorescencyjna

9790.066 Kominiarka

9790.068 Czapka zimowa, pomarańczowa fluorescencyjna

9790.075 Osłona szyi, pomarańczowa

9790.076 Osłona szyi, żółta 

9790.086 osłona szyi uvex cooling

9906.002  uvex pheos visor9906.003
9906.005  wizjer uvex pheos SLB19906.006
9906.007  wizjer uvex pheos SLB29906.008

2600.201 uvex K1H

2600.202 uvex K2H

9790.062 Latarka czołowa LED pheos Lights

9790.063 Latarka czołowa LED pheos Lights EX

9790.029 Latarka czołowa LED KS-6001 Duo 

9790.064 Latarka czołowa LED u-cap sport 

9790.069 adapter do hełmu uvex pheos

■ dostarczane standardowo ■ kompatybilne – niekompatybilne
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Akcesoria
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760.000 Więźba standardowa

9760.001 Więźba z�pokrętłami regulacyjnymi

9790.000 Więźba do hełmów uvex super boss/uvex thermo boss

9760.005 Opaska

9790.004 Opaska do hełmów uvex super boss/uvex thermo boss

9790.005 Skórzane paski podbródkowe

9790.007 Paski podbródkowe z�klipsami

9790.065 Czapka zimowa, żółta

9790.066 Kominiarka

9790.068 Czapka zimowa, pomarańczowa

9790.075 Osłona szyi, pomarańczowa

9790.076 Osłona szyi, żółta

9790.086 Osłona szyi uvex cooling

9790.047 Mocowanie do hełmu 9790

9790.048 Szybka wizjera, PC

2600.201 uvex K1H

2600.202 uvex K2H

■ dostarczane standardowo ■ kompatybilne – niekompatybilne
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Hełmy ochronne dostosowane do wizerunku firmy
Hełmy ochronne na zamówienie

Oferujemy możliwość dostosowania wszystkich hełmów uvex i�czapek ochronnych 
do wizerunku firmy. 
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy skontaktować się z�centrum obsługi klienta 
uvex.
Tel. +48 77 482 62 58 · E-Mail: uvex@uvex-integra.pl

Nadruk na hełmie
(od 1 do 5 kolorów)
Miejsca przeznaczone do nadruków (uvex pheos)

Jak bardzo chcesz się  wyróżniać?
Z przyjemnością udzielimy Ci porady w�zakresie możliwości technicz-
nych związanych z�personalizacją hełmów ochronnych.

Hafty
Miejsca przeznaczone do zamieszczenia haftów (uvex pheos) 

Uwaga:
• minimalne zamówienie: 25 czapek
• kolejne zamówienie: 25 sztuk
• maksymalna liczba kolorów w�hafcie: 14
• czapka tekstylna w�kolorze niestandardowym: od 1000 sztuk
• do utworzenia szablonu wymagane są pliki grafiki wektorowej 

(.eps, .ai) oraz plik obrazu (.jpg, .pdf)

Modyfikacja hełmów uvex pheos, uvex airwing, 
uvex superboss, uvex thermoboss

uvex pheos alpine

Kolor niestandardowy od 300 sztuk — za opłatą
od 600 sztuk — bez dodatkowej opłaty

od 600 sztuk
bez dodatkowej 
opłaty

nowy wariant:

–  standardowy kolor jako 
wariant (dla elektryka lub 
chemika)

od 300 sztuk

–  standardowy kolor, skrócony 
daszek

od 100 sztuk

–  standardowy hełm, inna 
część wewnętrzna, 
z�paskiem podbródkowym

od 25 sztuk

Wykończenie: nadruk, naklejka, 
zestaw folii odblaskowych

od 25 sztuk
kolejne zamówienie:  25 sztuk

Personalizacja czapek ochronnych

Kolor niestandardowy od 1000 sztuk

nowy wariant:

– z�kolorem standardowym od 600 sztuk

Wykończenie: haft, nadruk od 25 sztuk
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uvex u-cap sport
Gwarancja ochrony głowy i�sportowe wzornictwo

Zintegrowane elementy o�strukturze 
plastra miodu absorbujące uderzenia 
Specjalnie opracowana struktura 
plastra miodu ze zintegrowanymi 
elementami amortyzującymi zapewnia 
pełną ochronę zgodnie z�normą EN 812.

Latarka czołowa mocowana na magnes
• Łatwość użycia: magnetyczne mocowanie 

pozwala na szybkie przymocowanie do czapki 
u-cap sport i�demontaż

• Wiązkę można ustawić w dowolnej pozycji dzięki 
ruchomemu przegubowi, co zapewnia optymalne 
oświetlenie

• Przełączanie pomiędzy różnymi trybami 
oświetlenia

Płynna regulacja 
Czapkę ochronną uvex 
u-cap sport można szybko 
i łatwo dopasować do 
głowy za pomocą 
regulowanego zapięcia na 
rzep.

Niezawodna ochrona, która cieszy oko: uvex u-cap sport to innowacyjna, 
odporna na uderzenia czapka z daszkiem spełniająca wymagania normy 
EN 812. Twarda skorupa o�ergonomicznym kształcie ze zintegrowanymi 
elementami amortyzującymi zapewnia bezpieczeństwo i optymalną wygo-
dę. Aby zapewnić członkom zespołu jednolity wizerunek, model ten jest 
również dostępny jako standardowa czapka z�daszkiem przeznaczona dla 
osób pracujących w�miejscach, w�których ochrona głowy nie jest obo-
wiązkowa.

Pancerna konstrukcja zapewnia 
elastyczność

Pancerna konstrukcja czapki uvex u-cap 
sport zapewnia dodatkową elastyczność 
i�ergonomiczne dopasowanie do różnych 
kształtów i wielkości głowy. Przedłużone 

wycięcie w okolicy ucha ułatwia 
używanie czapki w�połączeniu 

z�ochronnikami słuchu
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uvex u-cap sport
Rozwiązania do wszystkich zastosowań

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Nr art. 9794.409 9794.403 9794.404 9794.442 9794.422 9794.424
Wersja z�krótkim daszkiem z�krótkim daszkiem i�więźbą z�siatką
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
Rozmiary od 52 cm do 54 cm od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 cm do 54 cm od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 60 60 60 60 60 60
zbiorczym

Nr art. 9794.400 9794.401 9794.402 9794.443 9794.423 9794.425
Wersja z�długim daszkiem z�długim daszkiem i�więźbą z�siatką
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
Rozmiary od 52 cm do 54 cm od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 cm do 54 cm od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 60 60 60 60 60 60
zbiorczym

więźba do czapki uvex u-cap sport
więźba do czapki uvex u-cap sport
Nr art. 9794.415
Wersja miękka, wygodna więźba z�siatki

zwiększa komfort noszenia czapek ochronnych uvex u-cap sport
Norma EN 812
Kolor czarny
Rozmiary uniwersalny
Opakowanie 1
Liczba w�opakowaniu 60
zbiorczym

Czapka z�daszkiem
Czapka z�daszkiem
Nr art. 9794.110 9794.111
Wersja z�długim daszkiem z�krótkim daszkiem

bez twardej skorupy bez twardej skorupy
Kolor czarny czarny
Rozmiary od 55 cm do 63 cm od 55 cm do 63 cm
Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu 60 60
zbiorczym

9794.400
9794.401
9794.402

9794.443
9794.423
9794.425

9794.110

9794.409
9794.403
9794.404

9794.442
9794.422
9794.424

9794.415
9794.111
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uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Nr art. 9794.407 9794.408
Wersja z�długim daszkiem
Norma EN 812 EN 812
Kolor granatowa granatowa
Rozmiary od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie 1 1
Liczba w�opakowaniu 60 60
zbiorczym

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent
Nr art. 9794.430 9794.420 9794.421
Wersja z�krótkim daszkiem i�siatką
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny
Rozmiary od 52 cm do 54 cm od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 60 60 60
zbiorczym

Nr art. 9794.444 9794.416 9794.417
Wersja z�krótkim daszkiem, siatką i�siatką wewnętrzną

dla lepszej wentylacji
Norma EN 812 EN 812 EN 812
Kolor czarny czarny czarny
Rozmiary od 52 cm do 54 cm od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 60 60 60
zbiorczym

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
Nr art. 9794.482 9794.480 9794.481 9794.492 9794.490 9794.491
Wersja z�krótkim daszkiem w�kolorach sygnałowych zgodnymi z�normą EN 471 — lepsza widoczność i�bezpieczeństwo użytkownika
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor żółty fluorescencyjny żółty fluorescencyjny żółty fluorescencyjny pomarańczowy fluorescencyjny pomarańczowy fluorescencyjny pomarańczowy fluorescencyjny
Rozmiary od 52 cm do 54 cm od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm od 52 cm do 54 cm od 55 cm do 59 cm od 60 do 63 cm
Opakowanie 1 1 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 60 60 60 60 60 60
zbiorczym

9794.407
9794.408

9794.430
9794.420
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417

9794.490
9794.491
9794.492

9794.480
9794.481
9794.482
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic

  Czapki ochronne spełniające wymagania normy EN 812 zapewniają ochronę 
przed obrażeniami spowodowanymi uderzeniami o�przedmioty nieruchome. Nie 
zapewniają one jednak dostatecznej ochrony przed spadającymi przedmiotami, 
dlatego mogą być stosowane tylko w�sytuacjach, w których zgodnie z�normą 
EN�397 hełm ochronny nie jest obowiązkowy. 

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz
• wysokiej jakości czapka ochronna 

o�atrakcyjnym wyglądzie 
• chroni przed otarciami i�uderzeniami
• zintegrowany pasek odblaskowy na daszku 

i�elementy tekstylne
• kolory elementów tekstylnych zgodne 

z�wymaganiami normy EN�471, doskonała 
widoczność i�bezpieczeństwo użytkownika
(uvex u-cap hi-viz)

• elastyczna skorupa z�tworzywa sztucznego 
dostosowuje się do kształtu i�wielkości głowy

• wkładka z�pianki zwiększa komfort 
(uvex�u-cap basic)

• wygodna więźba zwiększa funkcjonalność 
i�maksymalny komfort użytkownika (uvex 
u-cap premium)

• płynna regulacja za pomocą paska

uvex u-cap premium
Nr art. 9794.300 9794.301 9794.310 9794.311
Wersja z�długim daszkiem z�krótkim daszkiem z�długim daszkiem z�krótkim daszkiem
Norma EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Kolor antracytowy antracytowy antracytowy antracytowy
Rozmiary uniwersalny uniwersalny uniwersalny uniwersalny
Opakowanie 1 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25 25
zbiorczym

uvex u-cap basic uvex u-cap hi-viz
Nr art. 9794.200 9794.800 9794.900
Wersja z�długim daszkiem i�wkładką z�pianki z�długim daszkiem i�elementami tekstylnymi

w�kolorach sygnałowych wg normy EN 471
Norma EN 812 EN 812, EN 471
Kolor antracytowy żółty fluorescencyjny pomarańczowy fluorescencyjny
Rozmiary uniwersalny uniwersalny uniwersalny
Opakowanie 1 1 1
Liczba w�opakowaniu 25 25 25
zbiorczym

9794.300

9794.310
9794.200

9794.301

9794.311

9794.800

9794.900
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Hełmy ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
3000.165 Wspornik hełmu 107
9050.517 Wymienne szybki, CA, z�powłoką 

zapobiegającą zaparowaniu
bezbarwne 112/113

9060.017 Wymienne szybki, CA bezbarwne 113
9301.544 uvex ultravision Gogle uvex o�szerokim polu widzenia z�mocowaniem do 

hełmu, szary
113

9302.510 uvex ultrasonic Gogle uvex o�szerokim polu widzenia z�mocowaniem do 
hełmu, niebieski, szary

113

9705.014 Wizjer ochronny z�octanu celulozy bezbarwny 113
9706.514 Wizjer ochronny z�octanu celulozy z�powłoką chroniącą 

przed zaparowaniem, bezbarwny
113

9707.014 Wizjer ochronny z�octanu celulozy bezbarwny 113
9708.514 Wizjer ochronny z�octanu celulozy z�powłoką chroniącą 

przed zaparowaniem, bezbarwny
113

9720.020 uvex perfexxion Hełm ochronny biały 101
9720.030 uvex perfexxion Hełm ochronny biały 101
9720.120 uvex perfexxion Hełm ochronny żółty 101
9720.130 uvex perfexxion Hełm ochronny żółty 101
9720.220 uvex perfexxion Hełm ochronny pomarańczowy 101
9720.230 uvex perfexxion Hełm ochronny pomarańczowy 101
9720.920 uvex perfexxion Hełm ochronny czarny 101
9720.930 uvex perfexxion Hełm ochronny czarny 101
9723.017 Wymienne szybki, PC bezbarwny 112
9725.514 Wizjer z�octanu celulozy z�powłoką 

chroniącą przed zaparowaniem, 
bezbarwny

bezbarwna 112

9726.014 Wizjer poliwęglanowy bezbarwny 112
9750.020 uvex super boss Hełm ochronny biały 108
9750.120 uvex super boss Hełm ochronny żółty 108
9750.520 uvex super boss Hełm ochronny niebieski 108
9754.000 uvex thermo boss Hełm ochronny biały 109
9754.100 uvex thermo boss Hełm ochronny żółty 109
9754.300 uvex thermo boss Hełm ochronny czerwony 109
9760.000 Akcesoria Więźba standardowa 115
9760.001 Akcesoria Więźba z�pokrętłami regulacyjnymi 115
9760.005 Akcesoria Opaska ze skóry syntetycznej 115
9760.007 Akcesoria Opaska tekstylna/piankowa 115
9760.009 Akcesoria Opaska, PU/skóra 115
9760.011 uvex pheos alpine Więźba 115
9760.012 uvex pheos E-WR Więźba 115
9762.020 uvex airwing B Hełm ochronny biały 108
9762.021 uvex airwing B-S Hełm ochronny biały 109
9762.030 uvex airwing B-WR Hełm ochronny biały 108
9762.031 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny biały 109
9762.120 uvex airwing B Hełm ochronny żółty 108
9762.121 uvex airwing B-S Hełm ochronny żółty 109
9762.130 uvex airwing B-WR Hełm ochronny żółty 108
9762.131 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny żółty 109
9762.220 uvex airwing B Hełm ochronny pomarańczowy 108
9762.221 uvex airwing B-S Hełm ochronny pomarańczowy 109
9762.230 uvex airwing B-WR Hełm ochronny pomarańczowy 108
9762.231 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny pomarańczowy 109
9762.320 uvex airwing B Hełm ochronny czerwony 108
9762.321 uvex airwing B-S Hełm ochronny czerwony 109
9762.330 uvex airwing B-WR Hełm ochronny czerwony 108
9762.331 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny czerwony 109
9762.420 uvex airwing B Hełm ochronny zielony 108
9762.421 uvex airwing B-S Hełm ochronny zielony 109
9762.430 uvex airwing B-WR Hełm ochronny zielony 108
9762.431 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny zielony 109
9762.520 uvex airwing B Hełm ochronny niebieski 108
9762.521 uvex airwing B-S Hełm ochronny niebieski 109
9762.530 uvex airwing B-WR Hełm ochronny niebieski 108

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9762.531 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny niebieski 109
9762.920 uvex airwing B Hełm ochronny czarny 108
9770.020 uvex pheos E Hełm ochronny biały 104
9770.026 uvex pheos E Hełm ochronny z�odblaskową 

 naklejką
biały 107

9770.030 uvex pheos E-WR Hełm ochronny biały 104
9770.031 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny biały 105
9770.036 uvex pheos E-WR Hełm ochronny z�odblaskową 

 naklejką
biały 107

9770.120 uvex pheos E Hełm ochronny żółty 104
9770.126 uvex pheos E Hełm ochronny z�odblaskową 

 naklejką
żółty 107

9770.130 uvex pheos E-WR Hełm ochronny żółty 104
9770.131 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny żółty 105
9770.136 uvex pheos E-WR Hełm ochronny z�odblaskową 

 naklejką
żółty 107

9770.230 uvex pheos E-WR Hełm ochronny pomarańczowy 104
9770.231 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny pomarańczowy 105
9770.330 uvex pheos E-WR Hełm ochronny czerwony 104
9770.331 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny czerwony 105
9770.430 uvex pheos E-WR Hełm ochronny zielony 104
9770.431 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny zielony 105
9770.530 uvex pheos E-WR Hełm ochronny niebieski 104
9770.531 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny niebieski 105
9770.832 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny ciemnoszary 105
9770.931 uvex pheos E-S-WR Hełm ochronny czarny 105
9772.001 Akcesoria Więźba IES 115
9772.002 Akcesoria Mocowanie 116
9772.020 uvex pheos B Hełm ochronny biały 103
9772.026 uvex pheos B Hełm ochronny z�odblaskową 

 naklejką
biały 107

9772.030 uvex pheos B-WR Hełm ochronny biały 103
9772.031 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny biały 104
9772.035 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z�odblaskową 

naklejką
biały 107

9772.038 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z�odblaskową 
naklejką

biały 107

9772.040 uvex pheos IES Hełm ochronny biały 103
9772.120 uvex pheos B Hełm ochronny żółty 103
9772.126 uvex pheos B Hełm ochronny z�odblaskową 

 naklejką
żółty 107

9772.130 uvex pheos B-WR Hełm ochronny żółty 103
9772.131 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny żółty 104
9772.137 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z�odblaskową 

 naklejką
żółty 107

9772.138 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z�odblaskową 
 naklejką

żółty 107

9772.140 uvex pheos IES Hełm ochronny żółty 103
9772.220 uvex pheos B Hełm ochronny pomarańczowy 103
9772.226 uvex pheos B Hełm ochronny z�odblaskową 

 naklejką
pomarańczowy 107

9772.230 uvex pheos B-WR Hełm ochronny pomarańczowy 103
9772.236 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z�odblaskową 

naklejką
pomarańczowy 107

9772.240 uvex pheos IES Hełm ochronny pomarańczowy 103
9772.320 uvex pheos B Hełm ochronny czerwony 103
9772.326 uvex pheos B Hełm ochronny z�odblaskową 

naklejką
czerwony 107

9772.330 uvex pheos B-WR Hełm ochronny czerwony 103
9772.332 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny czerwony 104
9772.340 uvex pheos IES Hełm ochronny czerwony 103
9772.430 uvex pheos B-WR Hełm ochronny zielony 103
9772.520 uvex pheos B Hełm ochronny niebieski 103
9772.526 uvex pheos B Hełm ochronny z�odblaskową 

naklejką
czerwony 107

9772.530 uvex pheos B-WR Hełm ochronny niebieski 103
9772.531 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny niebieski 104
9772.537 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny z�odblaskową 

naklejką
niebieski 107

9772.538 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z�odblaskową 
naklejką

niebieski 107

9772.540 uvex pheos IES Hełm ochronny niebieski 103
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Hełmy ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9772.832 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny ciemnoszary 104
9772.920 uvex pheos B Hełm ochronny czarny 103
9772.926 uvex pheos B Hełm ochronny z�odblaskową 

naklejką
czarny 107

9772.930 uvex pheos B-WR Hełm ochronny czarny 103
9772.932 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny czarny 104
9772.936 uvex pheos B-WR Hełm ochronny z�odblaskową 

naklejką
czarny 107

9773.050 uvex pheos alpine Hełm ochronny biały 106
9773.150 uvex pheos alpine Hełm ochronny żółty 106
9773.250 uvex pheos alpine Hełm ochronny pomarańczowy 106
9773.350 uvex pheos alpine Hełm ochronny czerwony 106
9773.450 uvex pheos alpine Hełm ochronny zielony 106
9773.550 uvex pheos alpine Hełm ochronny niebieski 106
9773.950 uvex pheos alpine Hełm ochronny czarny 106
9774.233 uvex pheos Zestaw do prac w�leśnictwie pomarańczowy 117
9780.001 Akcesoria Więźba z�pokrętłami regulacyjnymi 115
9780.020 uvex 9780 antistatic Hełm ochronny biały 105
9780.030 uvex 9780 antistatic-WR Hełm ochronny biały 105
9780.550 uvex 9780 antistatic-WR Hełm ochronny błękitny 105
9790.000 Akcesoria Więźba 115
9790.004 Akcesoria Opaska, skóra 115
9790.005 Akcesoria Skórzane paski podbródkowe 116
9790.006 Akcesoria Czapka papierowa biały 114
9790.007 Akcesoria Paski podbródkowe z�klipsami 116
9790.010 Akcesoria Czapka zimowa czarny 114
9790.012 Akcesoria Czapka zimowa czarny 114
9790.015 Akcesoria Czapka zimowa czarny 114
9790.016 Akcesoria Czapka zimowa czarny 114
9790.018 uvex pheos reflex-

zestaw M
Zestaw naklejek odblaskowych 107

9790.021 Akcesoria Paski podbródkowe z�klipsami 116
9790.022 Akcesoria Uchwyt na gogle/mocowanie paska 

podbródkowego
116

9790.023 Akcesoria Uchwyt na długopis 116
9790.029 Akcesoria Latarka czołowa LED KS-6001-DUO 117
9790.035 Akcesoria Skórzane paski podbródkowe 116
9790.040 Akcesoria Wspornik kasku 107
9790.042 Akcesoria Adapter do mocowania bez nauszników 107
9790.043 Akcesoria Siatkowy wizjer (nylonowy) 107
9790.044 Akcesoria Siatkowy wizjer (metalowy) 107
9790.047 Akcesoria Wspornik kasku czarny 112
9790.048 Akcesoria Szybka wizjera, PC bezbarwna 112
9790.062 Akcesoria Latarka czołowa LED pheos Lights 117
9790.063 Akcesoria Latarka czołowa LED pheos Lights EX 117
9790.064 Akcesoria Latarka czołowa LED u-cap sport 117
9790.065 Akcesoria Czapka zimowa żółty 

fluorescencyjny
114

9790.066 Akcesoria Kominiarka czarny 114
9790.067 Akcesoria Adapter do wizjera czarny 111
9790.068 Akcesoria Czapka zimowa pomarańczowy 

fluorescencyjny
114

9790.069 Akcesoria Adapter do mocowania latarki czołowej 
LED u-cap sport

117

9790.071 Akcesoria Torba na hełmu 116
9790.074 Akcesoria Filtr przeciwsłoneczny/osłona 

przeciwdeszczowa
111

9790.075 Akcesoria Osłona szyi pomarańczowy 114
9790.076 Akcesoria Osłona szyi żółty 114
9790.077 Akcesoria Zestaw zaślepek do szczelin 

w�hełmie
116

9790.078 Akcesoria Adapter do hełmu 111
9790.083 uvex perfexxion Zestaw naklejek odblaskowych 101
9790.084 Akcesoria Mocowanie IES z�elementem 

przesuwnym
116

9790.085 Akcesoria Mocowanie IES z�elementem 
przesuwnym

116

Nr art. Nazwa Opis Kolor Strona
9790.086 Akcesoria Osłona szyi z�funkcją chłodzenia 114
9794.110 Czapka z�daszkiem z�długim daszkiem, 

rozmiar 55–63 cm
czarny 122

9794.111 Czapka z�daszkiem z�krótkim daszkiem, 
rozmiar 55–63 cm

czarny 122

9794.200 uvex u-cap basic Podstawowa czapka ochronna antracytowy 124
9794.300 uvex u-cap premium Czapka ochronna z�długim 

daszkiem
antracytowy 124

9794.301 uvex u-cap premium Czapka ochronna z�krótkim 
daszkiem

antracytowy 124

9794.310 uvex u-cap premium Czapka ochronna z�długim 
daszkiem

antracytowy 124

9794.311 uvex u-cap premium Czapka ochronna z�krótkim 
daszkiem

antracytowy 124

9794.400 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 52–54 cm czarny 122
9794.401 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm czarny 122
9794.402 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmczarny 122
9794.403 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm czarny 122
9794.404 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmczarny 122
9794.407 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm granatowa 123
9794.408 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmgranatowa 123
9794.409 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 52–54 cm czarny 122
9794.415 uvex u-cap sport Więźba czarny 122
9794.416 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm czarny 123
9794.417 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmczarny 123
9794.420 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm czarny 123
9794.421 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmczarny 123
9794.422 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm czarny 122
9794.423 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm czarny 122
9794.424 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmczarny 122
9794.425 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmczarny 122
9794.430 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, rozmiar 52–54 cm czarny 123
9794.442 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 52–54 cm czarny 122
9794.443 uvex u-cap sport Czapka ochronna, rozmiar 52–54 cm czarny 122
9794.444 uvex u-cap sport vent Czapka ochronna, rozmiar 52–54 cm czarny 123
9794.480 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm żółty 

fluorescencyjny
123

9794.481 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmżółty 
fluorescencyjny

123

9794.482 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, rozmiar 52–54 cm żółty 
fluorescencyjny

123

9794.490 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, rozmiar 55–59 cm pomarańczowy 
fluorescencyjny

123

9794.491 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, rozmiar 60–63 cmpomarańczowy 
fluorescencyjny

123

9794.492 uvex u-cap sport hi-viz Czapka ochronna, rozmiar 52–54 cm pomarańczowy 
fluorescencyjny

123

9794.800 uvex u-cap hi-viz Czapka ochronna z�długim daszkiem żółty 
fluorescencyjny

124

9794.900 uvex u-cap hi-viz Czapka ochronna z�długim daszkiem pomarańczowy 
fluorescencyjny

124

9906.002 uvex pheos Wizjer bezbarwna 110
9906.003 uvex pheos magnetic Wizjer bezbarwna 110
9906.005 uvex pheos SLB 1 Wizjer bezbarwna 110
9906.006 uvex pheos SLB 1 

magnetic
Wizjer bezbarwna 110

9906.007 uvex pheos SLB 2 Wizjer niebieski 110
9906.008 uvex pheos SLB 2 

magnetic
Wizjer niebieski 110

9906.012 Wymienne szybki bezbarwna 110
9906.013 Wymienne szybki bezbarwna 110
9906.017 Wymienne szybki niebieski 110
9924.010 Akcesoria Adapter czarny 112
9954.362 Akcesoria Torba na wizjery uvex czarny 111
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