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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Protecţie individuală pentru ochi de la uvex

Colecţia
uvex oferă o multitudine de rame pentru ochelari de protecţie cu dioptrii.

Informaţii suplimentare găsiţi la paginile următoare din catalog sau puteţi contacta direct experţii uvex. 

Ochelarii de protecţie cu dioptrii uvex sunt adaptaţi indivi-
dual la vederea defi citară a purtătorului de ochelari şi oferă 
în acelaşi timp cea mai bună protecţie posibilă la locul de 
muncă. 

Ochelarii sunt certifi caţi şi marcaţi conform EN 166, drept 
urmare pot fi  folosiți în locuri de muncă cu obligaţie de 
purtare a ochelarilor de protecţie. În calitate de ochelari de 
protecţie, aceştia protejează nu doar ochii (împotriva radi-
aţiei UV, particulelor care zboară, prafului şi multe altele), ci 
sunt în acelaşi timp şi un ajutor de vedere, deoarece lentilele 
ochelarilor au efect dioptric. 

uvex oferă un spectru larg de materiale de cea mai 
bună calitate pentru lentile, tipuri de focalizare şi 
rame. Astfel, un schimb între ochelarii purtaţi în 
privat şi ochelarii de protecţie puşi la dispoziţie de 
către angajator este astfel mai uşor, lucru care 
sporeşte acceptarea purtării acestora. 

Sistemul de calitate complex uvex garantează cea 
mai bună versiune de execuţie optică şi tehnică. 
Materialele utilizate (lentile, rame, tocuri etc.) 
nu conţin substanţe nocive şi sunt verifi cate 
periodic. 

uvex RX 
Colecţie de bază din plastic

•  în diverse forme, mărimi şi culori

uvex RX 
Colecţie de bază din metal

•  în diverse forme, mărimi şi culori

uvex RX ti

• din titan de înaltă calitate
• extrem de stabili
• greutate redusă 
• hipoalergenici 

uvex RX cb

Adecvaţi pentru persoane cu 
• podul plat al nasului
• pomeţi înalţi 
• tâmple late 

uvex RX cd

•  ochelari de protecţie cu
design sport

uvex RX sp

•  ochelari de protecţie cu design 
wrap-around pentru lentile sport 
anatomice

uvex fl ip up

•  pentru locuri de muncă cu cerin-
ţe speciale

uvex RX goggle

•  ochelari de protecţie tip google cu 
fi xare etanşă pentru lentile directe 
cu prescripţie, cu dioptrii individuale

•  calitate optică optimă
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Protecţie individuală pentru ochi de la uvex

Stabiliţi o întâlnire prin telefon sau 
e-mail şi lăsaţi-vă consiliat(ă) pe tema 
ochelari de protecţie cu dioptrii de 
către experţii uvex.

Specialiştii noştri uvex vă prezin-
tă cu plăcere personal colecţia 
noastră uvex, în compania dvs., 
şi efectuează împreună cu dvs. o 
analiză a locului de muncă pentru a 
găsi produsele optime pentru dvs. şi 
angajaţii dvs.

După alegerea ochelarilor la faţa 
locului sau la unul dintre partenerii 
de service uvex în domeniul 
opticii, ochelarii de protecţie cu 
dioptrii vor fi  disponibili în scurt 
timp pentru dvs. 

Vă rugăm să ne contactaţi, 
fără obligaţii, pentru informaţii 
suplimentare. 

Serviciile noastre – 
avantajele dvs.
uvex oferă servicii maxime cu fl exi-
bilitate maximă. Specialiştii noştri vă 
oferă cu plăcere consiliere cu privire la 
soluţii profesionale şi fl exibile, adapta-
te individual la cerinţele companiei dvs. 

Datorită colecţiei noastre diversifi cate
uvex, găsim o pereche de ochelari de 
protecţie cu dioptrii pentru fi ecare 
dintre angajaţii dvs.

Experţii uvex:
• servicii la faţa locului din partea unor opticieni calificaţi şi specializaţi 
• consilieri calificaţi în serviciul uvex pentru clienţi
• reţea complexă de parteneri de service uvex în domeniul opticii, în Germania, 

Austria şi Elveţia, precum şi în alte ţări europene.

Flexibilitate uvex:
• consiliere cu privire la produse şi ajustări la cerere în unitate
• sunt posibile programări şi pentru schimbul de dimineaţă, de după-amiază sau de noapte
• posibilitate optimă de planificare datorită instrumentului de planificare uvex online

Know-how uvex:
• experienţă de decenii în domeniul opticii şi dezvoltare continuă a produselor
• ofertă de cursuri / seminarii practice pentru angajaţii dvs. (de ex. medici specializaţi 

în medicina muncii, specialişti în domeniul securităţii muncii) 
• calitate „Made in uvex”: produse de primă clasă cu un lanţ valoric din cadrul 

companiei şi concentrare pe locaţii de producţie în Germania / Europa

Paşii pentru obţinerea unei perechi de ochelari de protecţie cu dioptrii

uvex ca partener pentru echipament individual de protecţie
Vederea noastră merită să fi e protejată şi în cadrul multor 
activităţi din viaţa noastră profesională există multe pericole 
drastice care o pun în pericol. uvex nu face niciun com-
promis atunci când este vorba despre protecţia ochilor şi 
oferă o protecţie fi abilă prin ochelari de protecţie individuali, 
ajustaţi. 

Experienţa de decenii şi tehnologiile inovatoare constituie 
baza pentru produsele uvex, care sunt realizate conform 
celor mai stricte standarde de siguranţă. În afară de sigu-
ranţă, uvex garantează şi un grad sporit de conform şi cali-
tate. Echipamentul de protecţie care se potriveşte perfect 
este purtat cu plăcere şi protejează în mod fi abil angajaţii. 

Stabilirea unei întâlniri
şi consiliere

Analiza locului de muncă
şi găsirea produselor

Ochelari de protecţie cu
dioptrii, gata realizaţi



       UVEX 
SERVICE NETWORK
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Competenţă de service uvex la nivel internaţional

Informaţii suplimentare găsiţi la paginile următoare din catalog sau puteţi contacta direct experţii uvex. 

Potrivire perfectă pe tot globul
Multe rame pot fi  adaptate anatomic la diverse forme ale capului şi 
asigură o poziţionare perfectă, de ex. pentru 

Colecţiile noastre uvex RX cb şi uvex RX cd îndeplinesc 
cerinţele standard cu privire la câmpul vizual şi zona de 
acoperire, pe lângă capul de testare european şi pentru 
cel asiatic.

Indiferent în ce ţară îşi are sediul compania dvs., uvex se străduieşte să vă asigure dvs. şi angajaţilor dvs. ochelari de 
protecţie uvex cu dioptrii. În acest scop, oferim o reţea internaţională uvex cu locaţii de producţie şi parteneri de service în 
multe ţări, reţea care este continuu extinsă. 

  +40 742 122 277 
  Sales_romania@uvex.de

Informaţii suplimentare 
obţineţi la:

Parteneri de service şi
opticieni

pomeţi
înalţi

podul plat
al nasului

tâmple
late

Asia
Emiratele Arabe Unite (>80)
China

Europa
Germania (>2.000)
Austria (>50)
Elveţia (>300)
Franţa (>500)
Olanda 
Belgia (>200)
Luxemburg 
Marea Britanie (>500)
Italia 
Polonia (>20)
Cehia 
Slovacia 
Ungaria 
Slovenia 
Croaţia 
Bulgaria 
România 
Rusia (>20)
Turcia
Danemarca (>100)
Norvegia (>150)
Suedia (>200)
Finlanda (>100)

Africa
Africa de Sud (>128)
Nigeria
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Aplicaţia uvex RX
Consilierul virtual pentru ochelari de protecţie cu dioptrii

Selecţie optimă a produselor – 
comod, cu o apăsare pe buton.

Ce avantaje oferă diversele tipuri de lentile şi straturi 
de acoperire ale ochelarilor de protecţie cu dioptrii 
inovatori uvex? Cu ajutorul aplicaţiei uvex RX, extrem 
de practică, găsiţi foarte simplu produsul optim pentru 
cerinţele dvs. 

Astfel puteţi testa, de exemplu, printr-o simplă apăsare 
pe buton, ce efect au anumite fi ltre asupra caracte-
risticilor optice ale ochelarilor. Sau puteţi vizualiza 
înregistrări video sugestive cu privire la modul în care 
este testată stabilitatea lentilelor în teste de impact. 
Pentru informaţii detaliate pot fi  descărcate şi broşuri 
complexe ale produselor.

Perspectivă realistă
Aplicaţia uvex RX vă permite, de 
exemplu, să experimentaţi în mod 
realist vederea cu ochelari cu lentile 
progresive.

Informaţii diverse
Care sunt ochelarii de protecţie cu 
dioptrii optimi pentru nevoile dvs.? 
Aplicaţia uvex RX vă oferă informaţii 
complexe: de la detalii inovatoare ale 
produselor, până la înregistrări video 
cu teste de impact.

Totul într-un loc
Aplicaţia uvex RX 
facilitează alegerea 
produselor.

www.uvex-safety.
com/uvex_app/
uvex-rx
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Colecţia de bază - rame din plastic

uvex RX 5503
• rame din plastic cu formă clasică a lentilelor
• protecţie laterală transparentă cu acoperire integrată pentru marginea ochilor 
• potrivire bună datorită şeii nazale cu formă anatomică

uvex RX 5503
Nr. art. 6109219 6109203 6109204
Nr. ref. 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Dimensiune lentilă 50 mm 54 mm 54 mm
Lăţimea şeii nazale 17 mm 17 mm 17 mm
Culoare antracit antracit verde, gri
Caracteristici speciale braţe metalice cu balamale cu arc
Marcaj ramă W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE

uvex RX 5506
• ramă din plastic cu formă confortabilă
• protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea 

superioară integrate în designul ramei 
• potrivire bună datorită şeii nazale cu formă anatomică

uvex RX 5506
Nr. art. 6109210
Nr. ref. 5506 1725 56/18
Dimensiune lentilă 56 mm
Lăţimea şeii nazale 18 mm
Culoare gri deschis, translucid
Marcaj ramă W 166 F CE

uvex RX 5502
• ramă din plastic cu potrivire etanşă
• protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-

oară integrate în designul ramei
• protecţie împotriva particulelor în partea inferioară, datorită marginii cu 

formă specială a ramei
• potrivire bună datorită şeii nazale cu formă anatomică
• braţe cu lungime reglabilă individual în patru trepte, cu capete ale 

braţelor ajustabile, moi şi confortabile

uvex RX 5502
Nr. art. 6108215
Nr. ref. 5502 1725 56/15
Dimensiune lentilă 56 mm
Lăţimea şeii nazale 15 mm
Culoare gri
Marcaj ramă W 166 F CE

6109219
6109203 6109204

61092106108215
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uvex RX 5504
• ramă din plastic cu lentile de formă ovală
• protecţie laterală transparentă cu acoperire integrată pentru marginea ochilor
• potrivire bună datorită şeii nazale cu formă anatomică

uvex RX 5504
Nr. art. 6109206 6109207
Nr. ref. 5504 1300 55/20 5504 1525 55/20
Dimensiune lentilă 55 mm 55 mm
Lăţimea şeii nazale 20 mm 20 mm
Culoare antracit gri, translucid
Caracteristici speciale braţe metalice cu balamale cu arc
Marcaj ramă W 166 FT CE W 166 FT CE

Ochelari de protecţie cu dioptrii
Colecţia de bază - rame din plastic

6109206 6109207
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uvex RX 5109
• ramă metalică cu formă modernă, rotundă
• protecţie laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită perniţelor pentru nas 

şi a capetelor braţelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX 5109
Nr. art. 6109114
Nr. ref. 5109 6100 50/19
Dimensiune lentilă 50 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm
Culoare auriu
Marcaj ramă W 166 FT CE

uvex RX 5110
• ramă metalică cu formă clasică, cu colţuri
• protecţie laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită perniţelor pentru nas 

şi a capetelor braţelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX 5110
Nr. art. 6109115
Nr. ref. 5110 1300 55/17
Dimensiune lentilă 55 mm
Lăţimea şeii nazale 17 mm
Culoare antracit
Marcaj ramă W 166 FT CE

uvex RX 5111
• ramă metalică mare cu design retro cu punte dublă
• protecţie laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită perniţelor pentru nas 

şi a capetelor braţelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX 5111
Nr. art. 6109116
Nr. ref. 5111 1800 57/19
Dimensiune lentilă 57 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm
Culoare argintiu
Marcaj ramă W 166 FT CE

Ochelari de protecţie cu dioptrii
Colecţia de bază - rame metalice

6109114

6109115

6109116
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Colecţia de bază - rame metalice

uvex RX 5102
• ramă metalică cu formă la modă, stil aviator
• protecţie laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat 

anatomic şi a capetelor uşor ajustabile ale braţelor

uvex RX 5102
Nr. art. 6109100 6109101
Nr. ref. 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Dimensiune lentilă 51 mm 53 mm
Lăţimea şeii nazale 20 mm 20 mm
Culoare metal, mat metal, mat
Marcaj ramă W 166 FT CE W 166 FT CE

uvex RX 5103
• ramă metalică cu design clasic şi punte dublă
• protecţie laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită perniţelor pentru nas şi a capetelor  

braţelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX 5103
Nr. art. 6109104 6109105
Nr. ref. 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Dimensiune lentilă 53 mm 55 mm
Lăţimea şeii nazale 17 mm 17 mm
Culoare metal, mat metal, mat
Marcaj ramă W 166 FT CE W 166 FT CE

uvex RX 5101
• ramă metalică cu design clasic şi punte dublă
• protecţie laterală din ţesătură metalică, pentru o bună circulaţie a aerului
• potrivire foarte bună datorită perniţelor pentru nas care pot fi ajustate 

anatomic 
• braţe cu balamale cu arc şi capete uşor ajustabile ale braţelor

uvex RX 5101
Nr. art. 6109103
Nr. ref. 5101 1018 56/17
Dimensiune lentilă 56 mm
Lăţimea şeii nazale 17 mm
Culoare negru, argintiu
Marcaj ramă W 166 FT CE

uvex RX 5106
• ramă metalică cu design clasic
• protecţie laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat 

anatomic şi a capetelor uşor ajustabile ale braţelor

uvex RX 5106
Nr. art. 6109108 6109109
Nr. ref. 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Dimensiune lentilă 50 mm 52 mm
Lăţimea şeii nazale 20 mm 20 mm
Culoare metal, mat metal, mat
Marcaj ramă W 166 FT CE W 166 FT CE

uvex RX 5108
• ramă metalică cu formă îngustă, expresivă
• protecţie laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat 

anatomic şi a capetelor uşor ajustabile ale braţelor

uvex RX 5108
Nr. art. 6109112 6109113
Nr. ref. 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Dimensiune lentilă 54 mm 56 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm 19 mm
Culoare albastru oţel albastru oţel
Marcaj ramă W 166 FT CE W 166 FT CE

6109100 
6109101

6109108
6109109

6109104 
6109105

6109112 
6109113

6109103
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX ti

uvex RX ti 5900
• ramă din titan cu lentile de formă ovală
• protecţie laterală transparentă
• rama este uşoară, hipoalergenică şi rezistentă la coroziune
• potrivire foarte bună datorită perniţelor moi pentru nas care pot fi

ajustate anatomic şi a capetelor uşor ajustabile ale braţelor

uvex RX ti 5901
• ramă din titan cu design clasic
• protecţie laterală transparentă
• rama este uşoară, hipoalergenică şi rezistentă la coroziune
• potrivire foarte bună datorită perniţelor moi pentru nas care pot fi

ajustate anatomic şi a capetelor uşor ajustabile ale braţelor

uvex RX ti 5902
• ramă din titan cu formă îngustă, expresivă
• protecţie laterală transparentă
• parte mediană uşoară, hipoalergenică, din titan pur şi braţe flexibile

din beta titan
• potrivire foarte bună datorită perniţelor moi pentru nas care pot fi

ajustate anatomic şi a capetelor uşor ajustabile ale braţelor

uvex RX ti 5902
Nr. art. 6109402
Nr. ref. 5902 1600 52/19
Dimensiune lentilă 52 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm
Culoare albastru titan
Marcaj ramă W 166 FT CE

uvex RX ti 5900
Nr. art. 6109400
Nr. ref. 5900 1600 49/20
Dimensiune lentilă 49 mm
Lăţimea şeii nazale 20 mm
Culoare albastru titan
Marcaj ramă W 166 FT CE

uvex RX ti 5901
Nr. art. 6109401
Nr. ref. 5901 1600 50/20
Dimensiune lentilă 50 mm
Lăţimea şeii nazale 20 mm
Culoare albastru titan
Marcaj ramă W 166 FT CE

6109400

6109401

6109402
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX cb

uvex RX cb 5580
• ramă lată din plastic cu potrivire optimizată
• protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea 

superioară integrate în designul ramei
• capete ale braţelor uşor ajustabile, moi şi confortabile
• model foarte potrivit pentru persoane cu podul plat al nasului, pomeţi 

înalţi şi/sau tâmple late
• model testat pentru utilizarea cu cap de testare asiatic 2M, 

DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581
• ramă din plastic cu lăţime maximă a tâmplelor
• protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea 

superioară integrate în designul ramei
• capete ale braţelor uşor ajustabile, moi şi confortabile
• model foarte potrivit pentru persoane cu podul plat al nasului, pomeţi 

înalţi şi/sau tâmple late
• model testat pentru utilizarea cu cap de testare asiatic 2M, 

DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580
Nr. art. 6109232
Nr. ref. 5580 3015 57/14
Dimensiune lentilă 57 mm
Lăţimea şeii nazale 14 mm
Culoare albastru închis, gri
Marcaj ramă W 166 F CE

uvex RX cb 5581
Nr. art. 6109233
Nr. ref. 5581 1542 58/14
Dimensiune lentilă 58 mm
Lăţimea şeii nazale 14 mm
Culoare gri, roşu închis
Marcaj ramă W 166 F CE

6109232

6109233
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Opţiuni de lentile pentru rame din plastic/metal din colecţia de bază · uvex RX ti · uvex RX cb

Tip de focalizare Versiune Parametri pentru centrarea lentilelor

Descriere
Înălţime specifică

Dimensiunea cutiei

Ochelari monofocali

–  corecţia unui defect de vedere la distanţă 
mare, mică sau intermediară

Monofocal, monofocal HD Monofocal HD ≥ mijlocul lentilei

Linia vizuală principală

Interval de corecţie certificat

Lentile confort
Confort pentru aproape
– versiune de execuţie cu zonă pentru aproape extinsă
– ideal pentru zone de lucru de la 30 cm până la cca 2 m

Confort pentru distanţă
–  calcularea corecţiei individuale pentru distanţe 

definite (1 m, 2 m sau 4 m)

Monofocal Relax
–  sprijin la acomodare prin creşterea corecţiei cu + 0,5 

dioptrii în partea inferioară a lentilei

Confort pentru aproape Standard, 
confort pentru aproape Optima
pentru versiuni de execuţie consultaţi pagina 30

min. 17 mm

Linia vizuală principală

Confort pentru distanţă Optima
min. 17 mm

Linia vizuală zero

Monofocal Relax
min. 15 mm

Linia vizuală zero

Interval de corecţie certificat

Bifocal şi bifocal Comfort
–  corecţia defectului de vedere pentru distanţă şi pentru aproape
–  segment vizibil încorporat pentru zona de aproape
–  trecere bruscă de la zona pentru distanţă la zona pentru aproape, 

la marginea părţii pentru aproape
–  bifocal: Bine toleraţi imediat de „începători”, deoarece marginea 

vizibilă ajută la orientare

Pentru versiunea de execuţie Bifocal Comfort consultaţi pagina 31

Bifocal

Bifocal
Comfort

Lăţimea părţii pentru aproape 28 mm

Interval de corecţie certificat

Bifocal Comfort (doar CR 39 şi PC)
+4,5 până la -10,0 dioptrii
la valoare maximă
cil. +/- 6,0 dioptrii
Ad. +3,0

Lentile progresive
–  corecţia defectului de vedere la distanţă, aproape şi 

distanţă intermediară
–  zonă pentru distanţă intermediară şi aproape încorpo-

rată invizibil
–  trecere continuă de la zona pentru distanţă la zona 

pentru aproape

Progresiv Standard
–  zonă convenţională pentru distanţă şi pentru aproape
–  zonă progresivă lungă, îngustă

min. 23 mm

Linia vizuală zero

Progresiv Pro Work
– zonă mare pentru distanţă
– zonă progresivă lată
– zonă optimizată pentru aproape

min. 20 mm

Linia vizuală zero

Progresiv Piccolo
–  zonă confortabilă pentru distanţă şi pentru aproape
–  zonă de progresie scurtată, de aceea adecvate 

pentru rame plate

min. 17 mm

Linia vizuală zero

Progresiv Top One
– foarte confortabil, zonă mare pentru distanţă şi pentru aproape
– zonă de progresie lată, confortabilă
– zonele neclare din margine sunt minimizate

min. 19 mm

Linia vizuală zero

Progresiv Optima, 
Optima HD

Progresiv
OR

Progresiv Optima, Optima HD, progresiv OR
– lentilă individuală de ultimă generaţie
–  câmp vizual lat, foarte confortabil, în toate zonele
–  caracteristici optime de redare datorită zonelor de progresie 

încorporate pe partea interioară
>> pentru versiunea de execuţie HD consultaţi pagina 30
>> pentru versiunea de execuţie OR consultaţi pagina 31

Optima şi progresiv OR min. 17 mm

Optima HD min. 16 mm
(în funcţie de lungimea coridorului)

Linia vizuală zero

Interval de corecţie certificat

Progresiv OR (numai CR 39 şi PC)
+4,5 până la -10,0 dioptrii
la valoare maximă
cil. +/- 6,0 dioptrii
Ad. +3,0

Material Îmbunătăţiri, opţional

Material plastic Silicat Simplu Multi Super UV blue Variomatic
maroCR 39 HI 1,6 HI 1,67 Policarbonat Trivex Sticlă călită ET ET ET protect Nuanţare

HD indisponibil

incl. strat de 
acoperire dur

disponibil
doar cu SET

recomandare:
de la +/– 4,0 dpt.

incl. strat de 
acoperire dur

disponibil
doar cu SET

recomandare:
de la +/– 6,0 dpt.

incl. strat de 
acoperire dur

incl. strat de 
acoperire dur doar 

monofocal

doar 
monofocal

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar 
HI 1,67 sau 

PC

doar 
policarbonat 

sau Trivex

+ 10,0 până la – 10,0 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 8,0 dpt.

+ 12,0 până la – 13,0 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 8,0 dpt.

+ 13,0 până la – 14,5 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 8,0 dpt.

+ 9,5 până la – 12,0 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ±8,0 dpt.

+ 8,0 până la – 11,0 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 7,0 dpt.

+ 7,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ±4,0 dpt.

+ 7,5 până la – 8,5 dpt. la
valoare maximă

 cil. ± 6,0 dpt.

Standard/
Optima doar Optima doar Optima Standard/

Optima doar Optima
nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar 
HI 1,67 sau 

PC

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar 
HI 1,67 sau 

PC

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar 
HI 1,67 sau 

PC

+ 9,0 până la – 7,5 
dpt. 

la valoare maximă
 cil. ± 6,0 dpt.

+ 8,0 până la – 8,0 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 6,0 dpt.

+ 9,0 până la – 10,0 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 6,0 dpt.

+ 9,0 până la – 4,5 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 6,0 dpt.

+ 7,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 4,5 
dpt. la valoare 

maximă
 cil. ± 4,0 dpt.

doar bifocal doar bifocal
nu pentru 
sticlă căli-

tă

+ 7,0 până la – 8,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 8,5 până la – 10,5 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 8,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 10,0 până la – 10,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 4,0
Ad. + 3,0

nu pentru 
sticlă căli-

tă
doar policarbonat

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar 
HI 1,67 sau 

PC

doar 
policarbonat 

sau Trivex

doar policarbonat

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar 
HI 1,67 sau 

PC
doar policarbonat

doar Optima 
şi Optima HD

doar Optima 
şi Optima HD

doar Optima 
şi Optima HD

doar 
Optima

doar 
Optima

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar 
HI 1,67 sau 

PC

doar 
policarbonat 

sau Trivex

+ 6,0 până la – 10,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 9,5 până la – 12,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 10,0 până la – 12,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 9,5 până la – 10,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 6,0 până la – 13,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare 

maximă
cil. ± 4,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 7,5 până la – 10,0 dpt. 
la

valoare maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Opţiuni de lentile pentru rame din plastic/metal din colecţia de bază · uvex RX ti · uvex RX cb

  Acest tabel prezintă valorile maxime de corecţie care sunt verificate şi certificate pentru versiunile corespunză-
toare de lentile. În funcţie de dimensiunea ramelor şi de parametrii de centrare, este posibil ca fezabilitatea să fie 
limitată.

  La determinarea punctelor de vizibilitate, vă rugăm să luaţi în considerare indicarea liniei vizuale.

Tip de focalizare Versiune Parametri pentru centrarea lentilelor

Descriere
Înălţime specifică

Dimensiunea cutiei

Ochelari monofocali

–  corecţia unui defect de vedere la distanţă  
mare, mică sau intermediară

Monofocal, monofocal HD Monofocal HD ≥ mijlocul lentilei

Linia vizuală principală

Interval de corecţie certificat

Lentile confort
Confort pentru aproape
– versiune de execuţie cu zonă pentru aproape extinsă
– ideal pentru zone de lucru de la 30 cm până la cca 2 m

Confort pentru distanţă
–  calcularea corecţiei individuale pentru distanţe  

definite (1 m, 2 m sau 4 m)

Monofocal Relax
–  sprijin la acomodare prin creşterea corecţiei cu + 0,5 

dioptrii în partea inferioară a lentilei

Confort pentru aproape Standard,  
confort pentru aproape Optima
pentru versiuni de execuţie consultaţi pagina 30

min. 17 mm

Linia vizuală principală

Confort pentru distanţă Optima
min. 17 mm

Linia vizuală zero

Monofocal Relax
min. 15 mm

Linia vizuală zero

Interval de corecţie certificat

Bifocal şi bifocal Comfort
–  corecţia defectului de vedere pentru distanţă şi pentru aproape
–  segment vizibil încorporat pentru zona de aproape
–  trecere bruscă de la zona pentru distanţă la zona pentru aproape, 

la marginea părţii pentru aproape
–  bifocal: Bine toleraţi imediat de „începători”, deoarece marginea  

vizibilă ajută la orientare

Pentru versiunea de execuţie Bifocal Comfort consultaţi pagina 31

Bifocal

Bifocal
Comfort

Lăţimea părţii pentru aproape 28 mm

Interval de corecţie certificat

Bifocal Comfort (doar CR 39 şi PC)
+4,5 până la -10,0 dioptrii
la valoare maximă
cil. +/- 6,0 dioptrii
Ad. +3,0

Lentile progresive
–  corecţia defectului de vedere la distanţă, aproape şi 

distanţă intermediară
–  zonă pentru distanţă intermediară şi aproape încorpo-

rată invizibil
–  trecere continuă de la zona pentru distanţă la zona 

pentru aproape

Progresiv Standard
–  zonă convenţională pentru distanţă şi pentru aproape
–  zonă progresivă lungă, îngustă

min. 23 mm

Linia vizuală zero

Progresiv Pro Work
– zonă mare pentru distanţă
– zonă progresivă lată
– zonă optimizată pentru aproape

min. 20 mm

Linia vizuală zero

Progresiv Piccolo
–  zonă confortabilă pentru distanţă şi pentru aproape
–  zonă de progresie scurtată, de aceea adecvate  

pentru rame plate

min. 17 mm

Linia vizuală zero

Progresiv Top One
– foarte confortabil, zonă mare pentru distanţă şi pentru aproape
– zonă de progresie lată, confortabilă
– zonele neclare din margine sunt minimizate

min. 19 mm

Linia vizuală zero

Progresiv Optima, 
Optima HD

Progresiv
OR

Progresiv Optima, Optima HD, progresiv OR
– lentilă individuală de ultimă generaţie
–  câmp vizual lat, foarte confortabil, în toate zonele
–  caracteristici optime de redare datorită zonelor de progresie 

încorporate pe partea interioară 
>> pentru versiunea de execuţie HD consultaţi pagina 30 
>> pentru versiunea de execuţie OR consultaţi pagina 31

Optima şi progresiv OR min. 17 mm
 

Optima HD min. 16 mm 
(în funcţie de lungimea coridorului)

Linia vizuală zero

Interval de corecţie certificat

Progresiv OR (numai CR 39 şi PC)
+4,5 până la -10,0 dioptrii
la valoare maximă
cil. +/- 6,0 dioptrii
Ad. +3,0

Material Îmbunătăţiri, opţional

Material plastic Silicat Simplu Multi Super UV blue Variomatic  
maroCR 39 HI 1,6 HI 1,67 Policarbonat Trivex Sticlă călită ET ET ET protect Nuanţare

HD indisponibil

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil 
doar cu SET

recomandare:
de la +/– 4,0 dpt.

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil 
doar cu SET

recomandare:
de la +/– 6,0 dpt.

incl. strat de  
acoperire dur 

 
 
 

incl. strat de  
acoperire dur

 

doar  
monofocal 

 
 

doar  
monofocal

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar  
HI 1,67 sau 

PC 
 

doar  
policarbonat  

sau Trivex 
 

+ 10,0 până la – 10,0 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 8,0 dpt.

+ 12,0 până la – 13,0 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 8,0 dpt.

+ 13,0 până la – 14,5 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 8,0 dpt.

+ 9,5 până la – 12,0 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ±8,0 dpt.

+ 8,0 până la – 11,0 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 7,0 dpt.

+ 7,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare  

maximă 
cil. ±4,0 dpt.

+ 7,5 până la – 8,5 dpt. la 
valoare maximă

 cil. ± 6,0 dpt.

Standard/ 
Optima doar Optima doar Optima Standard/ 

Optima doar Optima
nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar  
HI 1,67 sau 

PC

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar  
HI 1,67 sau 

PC

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar  
HI 1,67 sau 

PC

+ 9,0 până la – 7,5 
dpt.  

la valoare maximă
 cil. ± 6,0 dpt.

+ 8,0 până la – 8,0 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 6,0 dpt.

+ 9,0 până la – 10,0 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 6,0 dpt.

+ 9,0 până la – 4,5 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 6,0 dpt.

+ 7,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 4,5 
dpt. la valoare  

maximă
 cil. ± 4,0 dpt.

 

doar bifocal doar bifocal
nu pentru 
sticlă căli-

tă

+ 7,0 până la – 8,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 8,5 până la – 10,5 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 8,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 10,0 până la – 10,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 4,0
Ad. + 3,0

nu pentru 
sticlă căli-

tă
doar policarbonat

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar  
HI 1,67 sau 

PC

doar  
policarbonat  

sau Trivex

doar policarbonat

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar  
HI 1,67 sau 

PC
doar policarbonat

doar Optima 
şi Optima HD

doar Optima 
şi Optima HD

doar Optima 
şi Optima HD

doar  
Optima

doar  
Optima

nu pentru 
sticlă căli-

tă

doar  
HI 1,67 sau 

PC

doar  
policarbonat  

sau Trivex

+ 6,0 până la – 10,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 9,5 până la – 12,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 10,0 până la – 12,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 9,5 până la – 10,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 6,0 până la – 13,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare  

maximă
cil. ± 4,0 dpt.

Ad. + 3,0

+ 7,5 până la – 10,0 dpt. 
la 

valoare maximă
cil. ± 6,0 dpt.

Ad. + 3,0
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX cd

uvex RX cd 5514
• ramă din plastic cu potrivire etanşă
• protecţie laterală transparentă şi acoperire pentru marginea ochilor la 

partea superioară integrate în designul ramei
• şa nazală reglabilă, moale
• capete ale braţelor uşor ajustabile, moi şi confortabile

uvex RX cd 5514
Nr. art. 6109225* 6109226*
Nr. ref. 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
Dimensiune lentilă 53 mm 55 mm
Lăţimea şeii nazale 18 mm 18 mm
Culoare negru, albastru negru, roşu
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru  
uvex RX cd de la paginile 20/21.

uvex RX cd 5521
• ramă modernă din plastic cu logo uvex reflectorizant
• cadru transparent al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricţionat
• potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
• braţe sport din componente dure şi moi, pentru o poziţionare comodă 

şi fixă

uvex RX cd 5521
Nr. art. 6109249*
Nr. ref. 5521 1813 54/22
Dimensiune lentilă 54 mm
Lăţimea şeii nazale 22 mm
Culoare argintiu, antracit
Marcaj ramă W 166 F CE

logo uvex reflectorizant

6109225* 6109226*

6109249*
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
  uvex RX cd

uvex RX cd 5518
• ramă cu design sport: aspect atractiv şi calitate robustă
• fără metal
•  braţe moi şi plăcute (uvex duo component technology),  

poziţionare fixă fără puncte de presiune 
• potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru  
uvex RX cd de la paginile 20/21.

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru  
uvex RX cd de la paginile 20/21.

* Aceste rame îndeplinesc cerinţele cu privire la câmpul vizual (7.1.1) şi protecţia laterală (7.2.8) conform EN 166:2002, în ceea ce priveşte capul de  
  verificare asiatic 2M, definit în DIS ISO 18526-4:2018.

Accesoriile pentru ochelarii de protecţie fără corecţie uvex x-fit pro 
sunt compatibile cu ochelarii uvex RX cd 5520  şi pot fi achiziţionate 
în magazinul online uvex.  
www.uvex-safety-shop.de

uvex RX cd 5520
• ramă modernă din plastic în culori atractive, la modă 
• potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
• cadru translucid al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricţionat
• uvex Comfort Slider permit o ajustare individuală a lungimii şi  

înclinaţiei braţelor
• opţional, ochelarii pot fi purtaţi şi fără uvex Comfort Slider
• complet fără metal 

uvex mini LED light 
Nr. art. 9999100
Unitate de comandă: 1 buc.

Bandă de cap uvex x-fit pro
Nr. art. 9958023
Multiplu de cantităţi de comandă: 5 buc.uvex Comfort Slider

Nr. art. 9958024
Unitate de comandă: 1 buc.
Conţinut: 5 perechi

uvex RX cd 5520
Nr. art. 6109236* 6109246*
Nr. ref. 5520 1333 54/18 5520 1344 54/18
Dimensiune lentilă 54 mm 54 mm
Lăţimea şeii nazale 18 mm 18 mm
Culoare antracit, albastru antracit, roz
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

uvex RX cd 5518
Nr. art. 6109230* 6109231* 6109234*
Nr. ref. 5518 1341 54/22 5518 5074 54/22 5518 1333 54/22
Dimensiune lentilă 54 mm 54 mm 54 mm
Lăţimea şeii nazale 22 mm 22 mm 22 mm
Culoare antracit, roşu maro închis, verde antracit, albastru
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE

6109230*

6109234*

6109231*

6109236* 6109246*
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uvex RX cd 5522
• ramă din plastic modernă cu design robust
• culoare translucidă a ramei pentru un câmp vizual nerestricţionat
• orificii de ventilare laterale şi pe partea de sus
• şa nazală reglabilă, moale
• braţe sport din componente dure şi moi, pentru o poziţionare 

comodă şi fixă
• capete de braţe moi, reglabile cu inserţie metalică

uvex RX cd 5522
Nr. art. 6109250
Nr. ref. 5522 2533 58/15
Dimensiune lentilă 58 mm
Lăţimea şeii nazale 15 mm
Culoare gri translucid, albastru
Marcaj ramă W 166 F CE

Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX cd

Accesorii pentru uvex RX cd 5522

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522
• set compus din ramă de etanşare şi bandă de cap
• ramă de etanşare din componente dure şi moi pentru o poziţionare 

etanşă
• protecţie împotriva lichidelor (stropi) – marcaj 3, conform EN 166
• bandă de cap pentru o poziţionare fixă, pentru montare directă pe 

braţele de ochelari

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522
Nr. art. 6118012
Culoare negru, antracit
Marcaj ramă de etanşare W 166 3F CE
Compatibil cu 6109250
Unitate de comandă BUC

6109250 montat cu 
kit uvex tight-fit 6118012

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru uvex 
RX cd de la paginile 20/21.

6109250

Accesorii pentru uvex RX cd 5522

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522
set compus din ramă de etanşare şi bandă de cap
ramă de etanşare din componente dure şi moi pentru o poziţionare 

protecţie împotriva lichidelor (stropi) – marcaj 3, conform EN 166

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522
Nr. art.
Culoare
Marcaj ramă de etanşareMarcaj ramă de etanşare
Compatibil cu

6118012
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX cd

uvex RX cd 5515
• ramă din plastic cu potrivire etanşă
• protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-

oară integrate în designul ramei
• şa nazală reglabilă, moale
• capete ale braţelor uşor ajustabile, moi şi confortabile

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru 
uvex RX cd de la paginile 20/21.

uvex RX cd 5505
• ramă din plastic cu potrivire etanşă
• protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea 

superioară integrate în designul ramei, pentru o potrivire foarte bună
• protecţie împotriva particulelor în partea inferioară, datorită marginii cu 

formă specială a ramei
• potrivire bună datorită şeii nazale cu formă anatomică
• braţe înclinabile şi cu lungime reglabilă individual, cu capete ale 

braţelor ajustabile moi şi confortabile

uvex RX cd 5505 seal
• ramă etanşată din spumă pentru uvex RX cd 5505, pentru utilizarea 

la lucrul cu praf, aşchii sau lichide
• corespunde EN 166 „Protecţie împotriva stropilor şi lichidelor” 

(marcaj „3”)

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru 
uvex RX cd de la paginile 20/21.

uvex RX cd 5505 cu uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505 seal
Nr. art. 6118000 6118001
Nr. ref. 5505 seal 55/19 5505 seal 57/19
Dimensiune lentilă 55 mm 57 mm
Lăţimea suportului pentru nas 19 mm 19 mm
Culoare negru negru
Compatibil cu Nr. art. 6108208 Nr. art. 6108209

Nr. art. 6109208 Nr. art. 6109209
Nr. art. 6109214 Nr. art. 6109215

Unitate de comandă BUC BUC
Marcaj seal W 166 3 F CE W 166 3 F CE

uvex RX cd 5505
Nr. art. 6109208 6109209
Nr. ref. 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19
Dimensiune lentilă 55 mm 57 mm
Lăţimea suportului pentru nas 19 mm 19 mm
Culoare transparent transparent
Marcaj corp portant W 166 F CE W 166 F CE

uvex RX cd 5515
Nr. art. 6109227 6109228* 6109229*
Nr. ref. 5515 1347 51/17 5515 1371 53/17 5515 1342 57/17
Dimensiune lentilă 51 mm 53 mm 57 mm
Lăţimea suportului pentru nas 17 mm 17 mm 17 mm
Culoare antracit, corai antracit, petrol antracit, roşu închis
Marcaj corp portant W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE

Ochelari de protecţie cu dioptrii

protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-
uvex RX cd 5515
Nr. art.
Nr. ref.

6109228*

Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX cd

6109227 6109228* 6109229*
5515 1347 51/17 5515 1371 53/17 5515 1342 57/17
51 mm 53 mm 57 mm

Ochelari de protecţie cu dioptrii

6109227
5515 1347 51/17

6109229*

uvex RX cd 5515
• ramă din plastic cu potrivire etanşă
• • protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-

oară integrate în designul ramei
protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-

6109227

6109208
6109209

6118000
6118001
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uvex RX cd 5505 flip-up didimiu
Nr. art. 6109237 6109238
Nr. ref. 5505 9910 55/19 5505 9910 57/19
Dimensiune lentilă 55 mm 57 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm 19 mm
Culoare cristal mat, verde cristal mat, verde
Configuraţie cadru frontal
Lentile PC violet, didimiu PC violet, didimiu
Marcaj lentile 2-2 W 1 F CE 2-2 W 1 F CE
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up didimiu plan PC SET
Nr. art. 6109247 6109248
Nr. ref. 5505 9051 55/19 5505 9051 57/19
Dimensiune lentilă 55 mm 57 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm 19 mm
Culoare cristal mat, verde cristal mat, verde
Lentile ramă principală PC transparent, SET PC transparent, SET
Marcaj lentile W 1 FT CE W 1 FT CE
Configuraţie cadru frontal
Lentile PC violet, didimiu PC violet, didimiu
Marcaj lentile 2-2 W 1 F CE 2-2 W 1 F CE
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up cu protecţie împotriva razelor X
Nr. art. 6109241 6109242
Nr. ref. 5505 9975 55/19 5505 9975 57/19
Dimensiune lentilă 55 mm 57 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm 19 mm
Culoare cristal mat, verde cristal, mat
Configuraţie cadru frontal
Lentile sticlă minerală cu conţinut de plumb sticlă minerală cu conţinut de plumb
Marcaj lentile Pbeq 0,75 Pbeq 0,75
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX cd 5505 flip-up – variante speciale

uvex RX cd 5505 flip-up didimiu
• cadru frontal rabatabil inclusiv lentile din didimiu fără dioptrii
• lentilele din didimiu sunt filtre speciale cu absorbţie ridicată la 589 nm 
• ele filtrează aşa-numita „flacără galbenă de sodiu”
• filtru din policarbonat cu greutate redusă şi rezistenţă mecanică ridicată
• nivel de protecţie 2-2 conform EN 170, rezistenţă mecanică F conform 

EN 166
• Notă: lentilele de didimiu nu oferă un efect crescut de protecţie  

împotriva radiaţiei infraroşii (IR)

RX cd 5505 flip-up didimiu plan PC SET
• ramă din plastic cu cadru frontal rabatabil pentru utilizatori care nu  

au nevoie de corecţie
• ramă principală inclusiv lentile din policarbonat fără dioptrii,cu strat  

antireflexie Super
• cadru frontal rabatabil inclusiv lentile din didimiu fără dioptrii, pentru  

filtrarea aşa-numitei „flăcări galbene de sodiu” (589 nm)

uvex RX cd 5505 flip-up cu protecţie  
împotriva razelor X
• cadru frontal rabatabil inclusiv lentile minerale fără dioptrii, care oferă  

protecţie împotriva razelor X
• echivalentul de plumb pentru lentilele de protecţie este de 0,75   
• lentilele de protecţie împotriva razelor X nu sunt verificate şi marcate 

conform EN 166

6109237
6109238

6109247
6109248

6109241 
6109242
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uvex RX cd 5505 flip-up CBR65
Nr. art. 6109243 6109244
Nr. ref. 5505 9965 55/19 5505 9965 57/19
Dimensiune lentilă 55 mm 57 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm 19 mm
Culoare cristal mat, verde cristal mat, verde
Configuraţie cadru frontal
Lentilă policarbonat CBR65 policarbonat CBR65
Marcaj lentile 5-1,4 W 1 FK CE 5-1,4 W 1 FK CE
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up cu filtru de polarizare
Nr. art. 6109239 6109240
Nr. ref. 5505 9911 55/19 5505 9911 57/19
Dimensiune lentilă 55 mm 57 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm 19 mm
Culoare cristal mat, verde cristal mat, verde
Configuraţie cadru frontal
Lentilă PC gri, cu polarizare PC gri, cu polarizare
Marcaj lentile 5-3,1 W 1 F CE 5-3,1 W 1 F CE
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up cu protecţie la sudură
Nr. art. 6109218 6109235
Nr. ref. 5505 9905 55/19 5505 9905 57/19
Dimensiune lentilă 55 mm 57 mm
Lăţimea şeii nazale 19 mm 19 mm
Culoare negru, verde negru, verde
Configuraţie cadru frontal
Lentilă PC gri, protecţie sudor 5 PC gri, protecţie sudor 5

uvex Infradur plus uvex Infradur plus
Marcaj lentile 5 W1 FTK CE 5 W1 FTK CE
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX cd 5505 flip-up – variante speciale

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65
• cadru frontal rabatabil inclusiv lentile CBR65 fără dioptrii
• vedere cu contrast puternic şi fără oboseală
• lumina albastră este redusă cu până la 50% în locurile de muncă  

luminoase
• nuanţare uşoară pentru cerinţe vizuale ridicate la lumină artificială  

şi naturală extrem de puternică

uvex RX cd 5505 flip-up cu filtru de polarizare
• cadru frontal rabatabil inclusiv filtru de polarizare fără dioptrii 
• filtrele de polarizare sunt transparente numai pentru radiaţia dintr-o di-

recţie de oscilaţie – radiaţia difuză (de ex. reflexii pe suprafeţe de apă) 
este suprimată

• deosebit de adecvate în locuri de muncă cu risc mare de orbire (de ex. 
în larg, mediu marin, industria construcţiilor) şi/sau suprafeţe puternic 
reflectorizante 

• nivel de protecţie 5-3,1 conform EN 172, rezistenţă mecanică F conform 
EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up cu protecţie la 
sudură
• cadru frontal rabatabil inclusiv lentile de protecţie pentru sudori fără 

dioptrii
• treaptă de protecţie pentru sudori 5, adecvată pentru sudură autogenă 
• tehnologie nouă de filtre cu lentile nuanţate în gri – protejează fiabil 

împotriva radiaţiilor UV şi IR şi permite o percepţie perfectă a culorilor
• Notă: lentilele de protecţie pentru sudori nu oferă suficientă protecţie 

împotriva radiaţiilor laser!
• nivel de protecţie 5, conform EN 169, rezistenţă mecanică F conform 

EN 166

6109218
6109235

6109239
6109240

6109243
6109244
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Opţiuni de lentile
 uvex RX cd · uvex skyguard NT RX · uvex carbonvision RX

Versiune Parametri pentru 
centrarea lentilelor

Descriere
Înălţime specifică

Dimensiunea cutiei

Ochelari monofocali

Monofocal, monofocal HD

Monofocal HD
min. mijlocul lentilei

Linia vizuală principală

Interval de corecţie

Lentile confort

confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima   
(pentru versiuni de execuţie consultaţi pagina 30)

min. 17 mm
Linia vizuală principală

Confort pentru distanţă Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Confort pentru 
aproape Standard

Confort pentru 
aproape Optima

Confort pentru 
distanţă Optima

Monofocal 
Relax

Monofocal Relax min. 15 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

Bifocal

Lăţimea părţii pentru aproape 28 mm

Bifocal Bifocal
Comfort

Interval de corecţie

Bifocal Comfort (doar CR 39 şi PC)
+4,5 până la -6,0 dioptrii
la valoare maximă
cil. +/- 6,0 dioptrii
Ad. +3,0

Lentile progresive

Progresiv
Standard

Progresiv
Pro Work

Progresiv
Piccolo

Progresiv
Top One

Progresiv
Optima

Progresiv
Optima HD

Progresiv
OR

Progresiv Standard min. 23 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Pro Work min. 20 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Piccolo min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Top One min. 19 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima HD
min. 16 mm (în funcţie de 

lungimea coridorului)
Linia vizuală zero

Progresiv OR min. 17 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

Progresiv OR (numai CR 39 şi PC)
+4,5 până la -6,0 dioptrii
la valoare maximă
cil. +/- 6,0 dioptrii
Ad. +3,0
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Material Îmbunătăţiri, opţional

Material plastic

CR 39 HI 1,6 HI 1,67 Policarbonat Trivex Simplu ET Multi ET Super ET UV blue  
protect

Nuanţare Variomatic  
maro

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil 
doar cu SET

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil 
doar cu SET

incl. strat de  
acoperire dur

incl. strat de  
acoperire dur

doar  
monofocal

doar  
monofocal

doar 
HI 1,67 sau PC

doar policarbonat 
sau Trivex

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare maxi-

mă
 cil. ±4,0 dpt.

Standard/ 
Optima doar Optima doar Optima Standard/Optima doar Optima doar Optima,  

HI 1,67 sau PC

doar  
HI 1,67 sau PC

doar  
HI 1,67 sau PC doar policarbonat

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

 

doar bifocal

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

doar policarbonat

doar  
HI 1,67 sau PC

doar policarbonat 
sau Trivex

doar policarbonat

 doar  
HI 1,67 sau PC doar policarbonat

doar  
HI 1,67 sau PC

doar policarbonat 
sau Trivex

doar  
Optima

doar  
Optima

doar  
HI 1,67 sau PC

doar policarbonat 
sau Trivex

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt. la valoare ma-

ximă
 cil. ±4,0 dpt.

+ 6,0 până la – 6,0 
dpt.  

la valoare maximă
 cil. ±4,0 dpt.

Versiune Parametri pentru  
centrarea lentilelor

Descriere
Înălţime specifică

Dimensiunea cutiei

Ochelari monofocali

Monofocal, monofocal HD

Monofocal HD 
min. mijlocul lentilei

Linia vizuală principală

Interval de corecţie

Lentile confort

confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima   
(pentru versiuni de execuţie consultaţi pagina 30)

min. 17 mm
Linia vizuală principală

Confort pentru distanţă Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Confort pentru 
aproape Standard

Confort pentru 
aproape Optima

Confort pentru  
distanţă Optima

Monofocal  
Relax

Monofocal Relax min. 15 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

Bifocal

Lăţimea părţii pentru aproape 28 mm

Bifocal Bifocal 
Comfort

Interval de corecţie

Bifocal Comfort (doar CR 39 şi PC)
+4,5 până la -6,0 dioptrii
la valoare maximă
cil. +/- 6,0 dioptrii
Ad. +3,0

Lentile progresive

Progresiv 
Standard

Progresiv 
Pro Work

Progresiv 
Piccolo

Progresiv 
Top One

Progresiv 
Optima

Progresiv 
Optima HD

Progresiv 
OR

Progresiv Standard min. 23 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Pro Work min. 20 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Piccolo min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Top One min. 19 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima HD
min. 16 mm (în funcţie de 

lungimea coridorului)
Linia vizuală zero

Progresiv OR min. 17 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

Progresiv OR (numai CR 39 şi PC)
+4,5 până la -6,0 dioptrii
la valoare maximă
cil. +/- 6,0 dioptrii
Ad. +3,0

  Pentru a putea asigura o vedere optimă, valorile de comandă sunt calculate conform unghiului de montare a  
lentilelor. Opţiunile pentru lentilele ramelor uvex RX cd sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
Vă rugăm să luaţi neapărat în considerare şi potrivirea ramei!

  La determinarea punctelor de vizibilitate, vă rugăm să luaţi în considerare indicarea liniei vizuale.
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uvex RX sp
Stil de viaţă la locul de muncă

Rame uvex RX sp
Caracteristice pentru colec-
ţia uvex RX sp sunt designul 
sport şi paleta de culori prie-
tenoase ale ramelor.
Toate funcţiile de protecţie 
sunt integrate complet în 
designul ramei; astfel nu 
este necesară nicio pro-
tecţie laterală aplicată, aşa 
cum este cazul la ochelarii 
tradiţionali.

Aşa-numitul design wrap-
around oferă o potrivire 
perfectă şi o protecţie ma-
ximă datorită braţelor late şi 
lentilelor puternic curbate.
La fel ca şi în cazul tuturor 
ramelor uvex, se folosesc 
exclusiv materiale plastice 
de înaltă calitate. 

Lentile sport uvex anatomic
-Folosim lentile a căror curbă de bază este identică cu 
forma de curbură a ramei.

-Valorile dvs. de corecţie sunt recalculate corespunzător 
înclinării şi sunt luate în calcul pentru lentile.

Ochelari cu lentile puternic curbate:
Planurile lentilei drepte şi a celei stângi sunt 
puternic înclinate unul faţă de celălalt.

Ochelari de corecţie convenţionali:
Planurile lentilei drepte şi a celei stângi sunt 
aproape congruente.

uvex RX sp 5510
• ramă sport din material plastic, cu design „wrap-around”, cu lentile 

curbate pentru echipare cu lentile sport
• protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-

oară integrate în designul ramei
• poziţionare bună datorită şeii nazale moi, cu formă anatomică
• braţe ataşabile sport din componente dure şi moi, pentru o poziţionare 

comodă şi fixă

uvex RX sp 5510
Nr. art. 6109216 6109217
Nr. ref. 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Dimensiune lentilă 62 mm 62 mm
Lăţimea şeii nazale 17 mm 17 mm
Culoare negru mat, gri deschis negru mat, portocaliu
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru uvex RX sp 
de la paginile 26/27.

6109216

6109217
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex RX sp

uvex RX sp 5512
• ramă sport din material plastic, cu design „wrap around”, cu lentile 

curbate pentru echipare cu lentile sport
• kit uvex tight-fit disponibil, compus din bandă de cap şi ramă din spumă
• protecţie laterală şi acoperire pentru marginea ochilor la partea superi-

oară integrate în designul ramei
• pentru o fixare bună în timpul lucrului, în situaţii extreme, braţele pot fi 

înlocuite cu o bandă de cap
• cu rama din spumă este asigurată o poziţionare fixă, etanşă
• poziţionare foarte bună datorită şeii nazale moi, care poate fi ajustată 

anatomic
• braţe ataşabile sport din componente dure şi moi, pentru o poziţionare 

comodă şi fixă

Domenii de utilizare în combinaţie cu kitul tight-fit:
• lucrări în situaţii extreme, cum ar fi deasupra capului sau în locuri strâmte
• lucrări cu lichide (stropi) sau aşchii şi praf
• corespunde EN 166 „Protecţie împotriva stropilor şi lichidelor”

(marcaj „3”)

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru 
uvex RX sp de la paginile 26/27.

6109220 montat cu 
kit uvex tight-fit 6118004

6109221 montat cu 
kit uvex tight-fit 6118005

uvex RX sp 5513
• ramă sport din material plastic, cu 

design „wrap-around”, cu lentile 
mari pentru echipare cu lentile 
sport

• protecţie laterală şi acoperire pen-
tru marginea ochilor la partea su-
perioară integrate în designul ramei

• poziţionare bună datorită şeii naza-
le moi, cu formă anatomică

• braţe ataşabile sport din compo-
nente dure şi moi, pentru o poziţio-
nare comodă şi fixă 

uvex RX sp 5513
Nr. art. 6109222
Nr. ref. 5513 1577 62/16
Dimensiune lentilă 62 mm
Lăţimea şeii nazale 16 mm
Culoare gri, verde deschis
Marcaj ramă W 166 F CE

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru 
uvex RX sp de la paginile 26/27.

kit uvex tight-fit
Nr. art. 6118004 6118005
Versiune kit uvex tight-fit kit uvex tight-fit

pentru uvex RX sp 5512 pentru uvex RX sp 5512
Culoare maro, oliv antracit, portocaliu
Unitate de comandă BUC BUC
Marcaj kit tight-fit W 166 3 F CE W 166 3 F CE

uvex RX sp 5512 
Nr. art. 6109220 6109221
Nr. ref. 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Dimensiune lentilă 65 mm 65 mm
Lăţimea şeii nazale 16 mm 16 mm
Culoare maro, oliv antracit, portocaliu
Marcaj ramă W 166 F CE W 166 F CE

6109220

6109221

6118004 6118005

6109222
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
uvex skyguard NT RX · uvex carbonvision RX

uvex skyguard NT RX 5500
• ochelari cu protecţie completă
• inserţie RX fixă pentru dioptriile dvs. individuale
• îndeplineşte cerinţele pentru marcajele suplimentare 3  

(lichide, stropi) şi 4 (praf grosier)
• protecţie fiabilă datorită poziţionării perfecte: braţele cu lungime reglabi-

lă în mai multe trepte permit adaptarea la orice formă a feţei
• componenta flexibilă moale se potriveşte individual pe faţa purtătorului

uvex skyguard NT RX 5500
Nr. art. 6108200
Dimensiune lentilă inserţie RX 48 mm
Lăţimea şeii nazale inserţie RX 20 mm
Culoare albastru, gri
Marcaj ramă W 166 34 F CE
Lentilă policarbonat incolor
Marcaj lentile 2C-1,2 W 1 FKN

uvex carbonvision RX 5501
• ochelari mici de protecţie tip goggle cu fixare etanşă; inserţie RX fixă 

pentru dioptriile dvs. individuale
• îndeplineşte cerinţele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi)  

şi 4 (praf grosier)
• compatibilitate bună cu alte echipamente individuale de protecţie
• ramă cu volum redus
• ventilaţie indirectă

uvex carbonvision RX 5501
Nr. art. 6108201
Dimensiune lentilă inserţie RX 48 mm
Lăţimea şeii nazale inserţie RX 20 mm
Culoare negru, gri
Marcaj ramă W 166 34 B CE
Lentilă policarbonat incolor
Marcaj lentile 2C-1,2 W 1 FKN

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru uvex RX cd  
de la paginile 20/21.

   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile pentru uvex RX cd  
de la paginile 20/21.

6108200

6108201
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   Vă rugăm să respectaţi neapărat opţiunile de lentile 
pentru uvex RX goggle de la paginile 26/27.

uvex RX goggle
Ochelari de protecţie tip goggle cu fixare etanşă cu lentile directe cu prescripţie

Informaţii suplimentare cu privire la materialele lentilelor şi versiunile de execuţie ale acestora găsiţi la paginile noastre cu informaţii 28 până la 34.

uvex RX goggle 9501
• ochelari de protecţie tip goggle cu fixare etanşă şi 

cu dioptrii individuale
• lentilele directe cu prescripţie asigură o calitate 

optică optimă fără erori de vedere şi fără pierdere 
de lumină

• ramă TPE confortabilă, chiar şi pentru un timp de 
purtare îndelungat

• rezistenţă mecanică maximă B (120 m/s)
• îndeplineşte cerinţele pentru marcajele suplimen-

tare 3 (lichide, stropi) şi 4 (praf grosier)

Material lentile Trivex

• locuri de muncă cu risc ridicat de pericol chimic

• de ex. lucrări de laborator, manevrarea de substanţe chimice în cantităţi mici

• rezistenţă mecanică „F”, 45 m/s

Recomandări de utilizare / lentile

Material lentile PC+

• locuri de muncă cu risc ridicat de pericol mecanic

• de ex., deformare prin aşchiere, strunjire, şlefuire, frezare

• Rezistenţă mecanică „B”, 120 m/s

Cârlig flexibil pentru 
banda de cap
Cârligul flexibil pentru banda de 
cap compensează lăţimi diferite 
ale feţelor. Banda de cap textilă 
şi comodă ţine ochelarii uvex 
RX goggle fixaţi în poziţie.

Aerisire bine gândită
Amplasarea de orificii de venti-
lare directe şi indirecte asigură 
o protecţie optimă şi o circulaţie 
suficientă a aerului pentru un 
climat plăcut în zona ochilor.

Lentile directe cu 
prescripţie
În ramă sunt montate direct 
lentilele de protecţie cu 
corecţie, conform valorilor 
individuale ale reţetei.

uvex RX goggle 9501
Nr. art. 6109501
Nr. ref. 9501 1333 61/14
Dimensiune lentilă inserţie RX 61 mm
Lăţimea şeii nazale inserţie RX 14 mm
Culoare antracit, albastru
Marcaj ramă W 166 34 B CE
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
 Opţiuni de lentile pentru modele uvex RX sp · Lentile speciale pentru uvex RX goggle

 uvex RX sp 5510 Notă importantă Versiune Parametri pentru centrarea lentilelor

Descriere Înălţime specifică
Dimensiunea cutiei

Ochelari monofocali

pentru uvex RX sp 5510:
PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Monofocal
Monofocal HD

Linia vizuală principală

Lentile confort

Confort pen-
tru aproape 
Optima

Confort pen-
tru distanţă 
Optima

Monofocal 
Relax

pentru uvex RX sp 5510:
PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Confort pentru aproape 
Optima

min. 17 mm
Linia vizuală principală

Confort pentru distanţă 
Optima

min. 17 mm
Linia vizuală zero

Monofocal Relax min. 15 mm
Linia vizuală zero

Lentile progresive

Progresiv
Pro Work

Progresiv Optima
Progresiv Optima HD

pentru uvex RX sp 5510:
PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Progresiv Pro Work min. 20 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima HD min. 16 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513 
Ochelari monofocali

PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Monofocal
Monofocal HD

Linia vizuală principală

Lentile confort

Confort pen-
tru aproape 
Optima

Confort pen-
tru distanţă 
Optima

Monofocal 
Relax

PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Confort pentru aproape 
Optima

min. 17 mm
Linia vizuală principală

Confort pentru distanţă 
Optima

min. 17 mm
Linia vizuală zero

Monofocal Relax min. 15 mm
Linia vizuală zero

Lentile progresive

Progresiv
Pro Work

Progresiv Optima
Progresiv Optima HD

PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Progresiv Pro Work min. 20 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima HD min. 16 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

uvex RX goggle Notă importantă Versiune Parametri pentru centrarea lentilelor

Descriere Înălţime specifică
Dimensiunea cutiei

Ochelari monofocali

La utilizarea PC sau PC+
PD minim ≥ 32,0 mm
La utilizarea Trivex
PD minim ≥ 34,0 mm

Monofocal
Monofocal HD

Linia vizuală principală

Lentile progresive

Progresiv
Pro Work

Progresiv Optima
Progresiv Optima HD

La utilizarea de PC sau PC+
PD minim ≥ 32,0 mm
La utilizarea Trivex
PD minim ≥ 34,0 mm

Progresiv Pro Work min. 20 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima HD min. 16 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie
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 uvex RX sp 5510 Notă importantă Versiune Parametri pentru centrarea lentilelor

Descriere Înălţime specifică
Dimensiunea cutiei

Ochelari monofocali

pentru uvex RX sp 5510:
PD minim ≥ 32,0 mm 
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Monofocal
Monofocal HD

Linia vizuală principală

Lentile confort

Confort pen-
tru aproape 
Optima

Confort pen-
tru distanţă 
Optima

Monofocal  
Relax

pentru uvex RX sp 5510:
PD minim ≥ 32,0 mm 
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Confort pentru aproape 
Optima

min. 17 mm
Linia vizuală principală

Confort pentru distanţă 
Optima

min. 17 mm
Linia vizuală zero

Monofocal Relax min. 15 mm
Linia vizuală zero

Lentile progresive

Progresiv 
Pro Work

Progresiv Optima 
Progresiv Optima HD

pentru uvex RX sp 5510:
PD minim ≥ 32,0 mm 
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Progresiv Pro Work min. 20 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima HD min. 16 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513 
Ochelari monofocali

PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Monofocal
Monofocal HD

Linia vizuală principală

Lentile confort

Confort pen-
tru aproape 
Optima

Confort pen-
tru distanţă 
Optima

Monofocal  
Relax

PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Confort pentru aproape 
Optima

min. 17 mm
Linia vizuală principală

Confort pentru distanţă 
Optima

min. 17 mm
Linia vizuală zero

Monofocal Relax min. 15 mm
Linia vizuală zero

Lentile progresive

Progresiv 
Pro Work

Progresiv Optima 
Progresiv Optima HD

PD minim ≥ 32,0 mm
înălţimea specifică ≥ mijlocul lentilei

Progresiv Pro Work min. 20 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima HD min. 16 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

uvex RX goggle Notă importantă Versiune Parametri pentru centrarea lentilelor

Descriere Înălţime specifică
Dimensiunea cutiei

Ochelari monofocali

La utilizarea PC sau PC+ 
PD minim ≥ 32,0 mm
La utilizarea Trivex 
PD minim ≥ 34,0 mm

Monofocal
Monofocal HD

Linia vizuală principală

Lentile progresive

Progresiv 
Pro Work

Progresiv Optima 
Progresiv Optima HD

La utilizarea de PC sau PC+ 
PD minim ≥ 32,0 mm
La utilizarea Trivex 
PD minim ≥ 34,0 mm

Progresiv Pro Work min. 20 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima min. 17 mm
Linia vizuală zero

Progresiv Optima HD min. 16 mm
Linia vizuală zero

Interval de corecţie

Material Îmbunătăţiri, opţional

Material plastic Normal 
ET

Multi  
ET

Super  
ET

UV blue pro-
tect

 
Nuanţare

 
Variomatic maroCR 39 HI 1,6 HI 1,67 Policarbonat Trivex

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil 
doar cu SET

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil 
doar cu SET

incl. strat de  
acoperire dur

incl. strat de  
acoperire dur

 

doar
HI 1,67 sau PC

doar policarbonat  
sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC

doar
HI 1,67 sau PC

doar
HI 1,67 sau PC

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

+ 5,0 până la – 5,0 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 5,0 până la – 5,0 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 5,0 până la – 5,0 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 5,0 până la – 5,0 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 5,0 până la – 5,0 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 5,0 până la – 5,0 dpt.  
la valoare maximă

 cil. ±2,0 dpt.

incl. strat de  
acoperire dur

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil 
doar cu SET

incl. strat de  
acoperire dur

incl. strat de  
acoperire dur

doar
HI 1,67 sau 

PC

doar policarbonat sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC

doar
HI 1,67 sau PC

doar
HI 1,67 sau PC

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

+ 3,5 până la – 3,5 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 3,5 până la – 3,5 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 3,5 până la – 3,5 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 3,5 până la – 3,5 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 3,5 până la – 3,5 
dpt. la valoare maxi-

mă cil. ±2,0 dpt.

+ 3,5 până la – 3,5 dpt.  
la valoare maximă

 cil. ±2,0 dpt.

Material Îmbunătăţiri, opţional
Material plastic Normal 

ET
Multi  
ET

Super  
ET

UV blue  
protect

 
Nuanţare

 
Variomatic maroCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC/ PC+ Trivex

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil doar cu 
SET

incl. strat de  
acoperire dur

disponibil doar cu 
SET

incl. strat de  
acoperire dur

incl. strat de  
acoperire dur

 

doar
HI 1,67 sau PC

doar policarbonat sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

doar
HI 1,67 sau PC doar policarbonat sau Trivex

+ 3,50 până la – 3,50 
dpt. la valoare maxi-

mă  cil. ±2,0 dpt.

+ 3,50 până la – 3,50 
dpt. la valoare maxi-

mă  cil. ±2,0 dpt.

+ 3,5 până la – 3,5 dpt.  
la valoare maximă

 cil. ±2,0 dpt.

  Pentru a asigura o vedere optimă se folosesc exclusiv lentilele sport anatomice. 
Opţiunile pentru lentilele ramelor uvex RX sp şi uvex RX goggle sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
Vă rugăm să luaţi neapărat în considerare şi potrivirea ramei!

  La determinarea punctelor de vizibilitate, vă rugăm să luaţi în considerare indicarea liniei vizuale.
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Certificare şi marcare

Certificare
Ochelarii de protecţie cu 
dioptrii uvex realizaţi individual 
sunt verifi caţi şi certifi caţi la 
intervale periodice, conform 
cerinţelor EN 166, de institu-
te de testare independente.

Informaţii suplimentare găsiţi la paginile următoare din catalog sau puteţi contacta direct experţii uvex. 

Marcajul lentilelor conform EN 166

Notă: Datorită obligaţiei de 
marcare nu se comercializează 
rame fără lentile. Vă rugăm să 
nu efectuaţi niciun fel de modifi -
cări care ar putea afecta funcţia 
de protecţie la nivelul ochelari-
lor în formă fi nită.
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Rezistenţă ridicată: test de cădere a bilei, 
aruncarea asupra lentilei a unei bile din oţel (44 g) de la o înălţime de 1,30 m

Rezistent la impact, energie redusă: tragerea asupra lentilei cu un glonţ de oţel 
(0,88 g), viteză de impact 45 m/sec. (=̂162 km/h)

Rezistent la impact, energie medie: tragerea asupra lentilei cu un glonţ de oţel 
(0,88 g), viteză de impact 120 m/sec. (=̂432 km/h)

Cerinţe opţionale conform EN 166 (extras):
testat la temperaturi extreme (–5, +55°C), acest marcaj este prezent 
întotdeauna în combinaţie cu rezistenţa mecanică (de ex. FT)
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Certificare şi marcare

Marcaj
•  rama şi lentilele sunt marcate permanent

•  dacă marcajul de pe lentile este diferit de cel de pe ramă, 
pentru întregul echipament de protecţie a ochilor se aplică 
rezistenţa mecanică cea mai redusă.

•  conform Regulamentului privind EIP, ochelarii de protecţie cu 
dioptrii uvex trebuie să fi e marcaţi cu simbolul fabricii şi data 
fabricaţiei: LL/AAAA

Marcajul ramei conform EN 166
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Rezistenţă ridicată: test de cădere a bilei, 
aruncarea asupra ramei a unei bile 
din oţel (44 g) de la o înălţime de 1,30 m

fără cifră = utilizare generală: 
riscuri mecanice nespecifi ce, pericole din cauza radia-

ţiei UV şi/sau IR vizibile

Cerinţe opţionale conform EN 166 (extras):
testat la temperaturi extreme (–5, +55°C), 
acest marcaj este prezent întotdeauna în 
combinaţie cu rezistenţa mecanică (de ex. FT)

Cerinţe suplimentare conform EN 166 (extras):
Rezistenţă la lichide

(stropi, picături)

Cerinţe suplimentare conform EN 166 (extras):
Rezistenţă la praf grosier

(granulaţie > 5 μm)

Rezistent la impact, energie redusă: tragerea asupra 
ramei cu un glonţ de oţel (0,88 g), 
viteză de impact 45 m/sec. (=̂162 km/h)

Rezistent la impact, energie medie: tragerea asupra 
ramei cu un glonţ de oţel (0,88 g), 
viteză de impact 120 m/sec. (=̂432 km/h)
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Marcaj conform EN 166 pe lentilă şi partea interioară a ramei
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Tipuri de focalizare

Confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima
•  Soluţia ideală pentru un domeniu de lucru de la 30 cm până la cca 

2 m 
•  Zona centrală a suprafeţei lentilei rezultă din degresiunea aleasă şi 

este configurată pentru o distanţă de la cca. 60 până la 80 cm 
•  Sunt disponibile trei tipuri, în funcţie de suplimentul necesar pentru 

aproape (adiţie, opţional în funcţie de vârsta purtătorului de ochelari)
•  Pentru comandă este suficientă menţionarea valorilor de aproape şi 

a versiunii de execuţie dorite (tip A, B, C)
•  La comandarea variantei confort pentru aproape Optima, suprafaţa 

interioară a lentilelor brute este calculată şi realizată luându-se în 
considerare corecţia, curba sticlei şi distanţa dintre ochi

Tip A Tip B Tip C

Degresiune**  
0,75 dpt

Degresiune**  
1,25 dpt

Degresiune**  
1,75 dpt

sub 50 ani 50 până la 55 ani peste 55 ani

**  Degresiune: Atenuarea efectului de corecţie, pornind de la valoarea 
de aproape! 

Confort pentru distanţă Optima
•  Soluţia perfectă pentru un domeniu de lucru de la 30 cm până la 

1 m, 2 m sau 4 m 
•  Prin specificarea distanţei vizuale care este necesară la locul de 

muncă, intervalele de corecţie sunt calculate individual
•  Pentru comandă este necesară specificarea valorilor de aproape 

şi distanţă (adiţie), a distanţei vizuale maxime (unul, doi sau patru 
metri), precum şi a parametrilor de centrare (distanţa dintre ochi şi 
înălţimea specifică) 

•  Recomandare de ajustare linie vizuală zero, valori de distanţă şi 
adiţie 

Monofocal Relax
•  Acest tip de lentilă este destinat pentru persoane cu vârsta de peste 

cca 30 ani. 
•  Printr-o modificare invizibil integrată a valorii de corecţie cu +0,5 dpt. 

în partea inferioară a lentilei, cristalinul este detensionat la privirea 
de aproape (aşa-numitul sprijin de acomodare)

•  Corecţia la distanţă se menţine neschimbată
•  Pentru comandă este necesară specificarea valorilor de distanţă şi a 

parametrilor de centrare (distanţa dintre ochi şi înălţimea specifică)
•  Recomandăm lentile monofocal Relax pentru angajaţi care folosesc 

dispozitive mobile (notebook, tabletă, smartphone etc.) pentru activi-
tatea lor curentă

Notă:
Ideal pentru utilizarea în ochelari pentru calculator. În punctul de 
centrare acţionează cca 60% din degresiune, motiv pentru care reco-
mandarea de ajustare este valabilă în funcţie de linia vizuală principală

Lentile monofocale
Monofocal
•  Sunt corectate defecte de vedere în zona pentru aproape sau pentru distanţă

Monofocal HD – mai multă individualitate nu se poate!
•  Lentilă monofocală realizată cu formă liberă
•  Pentru producţie sunt luaţi în calcul parametri individuali, precum 

distanţa de la vertexul corneei, unghiul de montare a lentilelor şi 
înclinarea

•  Calculul dioptriilor cu precizie de sutime

Lentile Comfort
•  Ideal pentru utilizarea la locuri de muncă cu monitoare
•  Datorită zonelor de corecţie fără delimitare clară, lentilele 

Confort detensionează vederea la privirea de aproape şi la 
distanţe intermediare

•  Lentilele Confort sunt o bună alternativă, dacă ochelarii de 
protecţie cu corecţie se folosesc exclusiv în locuri de muncă 
în care nu este necesară în principal vederea la distanţă 
mare (distanţă > 5 m).
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Tipuri de focalizare

Lentile bifocale
Bifocal
•  Segment vizibil încorporat pentru zona pentru aproape  
(„câmp de citire”)

•  Bine toleraţi imediat, deoarece marginea vizibilă ajută la orientare
•  Zonele intermediare nu sunt corectate

Bifocal Comfort
•  Lentilă bifocală realizată cu formă liberă, cu parte pentru aproape 
rotundă mascată, pentru un aspect estetic

•  Toleranţă imediată, datorită trecerii line în partea pentru aproape
•  Tratare ca şi lentilele bifocale tradiţionale
•  Zonele intermediare nu sunt corectate

Lentile progresive
•   Trecere continuă de la zona de aproape la cea de distanţă,  
aşa-numit canal de progresie

•   Canalul de progresie invizibil corectează distanţele intermediare
•  Vedere clară la toate distanţele
•  Eventual, este necesară o fază de acomodare

Progresiv Optima HD – mai multă individualitate nu se poate!
•  Lentilă progresivă realizată cu formă liberă, luându-se în considerare 
parametrii individuali, precum distanţa de la vertexul corneei, unghiul de 
montare a lentilelor şi înclinarea

•  Calculul dioptriilor cu precizie de sutime

Progresiv OR 
•  Lentilă progresivă realizată cu formă liberă, cu parte pentru aproape masca-
tă în partea superioară, permite lucrul mai uşor deasupra capului

•  Alegerea adiţiei în partea superioară pentru aproape (în funcţie de distanţa 
de lucru)

•  Adiţia din segmentul superior pentru aproape depinde de adiţia din partea 
progresivă a lentilei

•  Se poate selecta:
•  Tip A: repartizarea adiţiei 100% jos şi 100% sus
•  Tip B: repartizarea adiţiei 100% în partea progresivă pentru aproape şi  
60% partea superioară mascată pentru aproape

•  Exemplu tip B:  adiţie jos 2,0 dpt. / sus 1,2 dpt.



100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Tr
an

sm
is

si
on

 %

500360

UV 400
UV 380

Wellenlänge (nm)

32

Ochelari de protecţie cu dioptrii
Material lentile

Policarbonat 
• rezistenţă mecanică „F” (45 m/sec)
• material organic cu rezistenţă foarte mare la rupere 
• doar condiţionat rezistent la substanţe chimice
• PC+ – policarbonat cu grosime mediană şi rezistenţă  
mecanică mărite „B” (120 m/sec), special pentru uvex  
RX goggle

• PC şi PC+: marcaj 2C-1,2 conform. EN 170

Trivex™
• rezistenţă mecanică „F” (45 m/sec)
• cel mai bun „material universal pentru lentile”
• rezistenţă foarte bună împotriva soluţiilor de curăţat,  
uleiurilor, cosmeticelor şi rezistenţă bună la zgârieturi

• greutate redusă, recomandat şi pentru valori mari de  
corecţie

CR39, modificat (material plastic)
• rezistenţă mecanică „S” (test de cădere a bilei)
• material organic cu greutate redusă, adecvat pentru sub-
stanţe chimice şi lucrări de vopsitorie

• rezistenţă bună la zgârieturi datorită stratului dur (opţional)

HI (high index)
lentile organice cu indice de refracţie ridicat –  
1,6 resp. 1,67
• rezistenţă mecanică „S” (test de cădere a bilei)
• material organic, adecvat pentru substanţe chimice şi lu-
crări de vopsitorie

• lentila este mai subţire şi mai estetică
HI 1,6: recomandat la corecţie > +/- 4,0 dpt. 
HI 1,67: recomandat la corecţie > +/- 6,0 dpt.

Sticlă călită, modificată 
(sticlă „Crown” pentru ochelari, silicat, sticlă minerală, sticlă)
• rezistenţă mecanică „S” (test de cădere a bilei) 
• suprafaţă foarte rezistentă la zgârieturi, adecvat pentru 
substanţe chimice şi lucrări de vopsitorie

• greutate mare, nu se recomandă pentru valori de corecţie 
mai mari de +/- 4,0 dpt.

• arsuri de la scântei la lucrări de sudură şi şlefuire

UV blue protect
Materialului lentilei i-a fost adăugat un absorbant speci-
al, care filtrează complet radiaţia UV şi, în plus, reduce 
componenta de lumină albastră.

• Lentilele absorb radiaţia UV până la 400 nm în proporţie 
de 100%, filtrează lumina albastră, cu undă scurtă, până 
la 410 nm aproape integral şi reduc spectrul de la 410 
nm până la 420 nm cu 86%. 

• Lentilele uvex UV blue protect au efect de mărire a con-
trastului şi previn în mod eficient oboseala, precum şi 
degenerescenţa maculară legată de vârstă (DMLV)

• UV blue protect este disponibil opţional pentru lentile 
din policarbonat (PC) şi HI 1,67  

• Rezistenţa mecanică a lentilelor este asigurată, lentilele 
transparente cu UV blue protect conţin marcajul 2C-1,2 
conform EN 170

uvex  
UV blue protect

Lungime de undă (nm)

Tr
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Finisări

Nuanţare
Lentilele nuanţate protejează eficient împotriva orbi-
rii, în cazul intensităţii ridicate a luminii (de ex. lumină 
solară) 

Nuanţare constantă
• disponibil în culorile maro sau gri 
• trepte de nuanţare: 15%, 25%, 65%, 75%

Nuanţare variabilă – Variomatic™
•  în funcţie de radiaţia UV şi de temperatură,  

lentilele se colorează de la sine
• nuanţare de cca 8% până la 80% în maro 
•  disponibilă ca lentilă de protecţie cu corecţie  

din policarbonat şi Trivex™ 

Strat rezistent la zgârieturi
Pentru a asigura o duritate ideală a suprafeţei, toate lentilele 
noastre din plastic sunt acoperite cu un strat dur de acope-
rire (opţional la CR 39). 

Antireflexie
Antireflexia este un strat care este format prin vaporizare la 
exterior şi interior. Acesta diminuează considerabil reflexiile pe 
suprafeţe. Aceasta oferă un avantaj cosmetic şi măreşte  
transmisia luminii.

Sunt disponibile 3 calităţi:
• Antireflexie Normal
• Antireflexie Multi
• Antireflexie Super

Antireflexie Normal Antireflexie Super

Reducere bună a reflexiei Reducere maximă a reflexiei

Per suprafaţă un strat de 
oxizi metalici vaporizaţi

Per suprafaţă mai multe straturi 
de oxizi metalici vaporizaţi

Reflexie reziduală ≈ 4% Reflexie reziduală < 2%
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Ochelari de protecţie cu dioptrii
Lentile speciale

Lentilele speciale pentru cerinţe speciale sunt disponibile în combinaţie cu modelele noastre RX cd 5505 flip-up.
În flip-up sunt montate lentile speciale fără dioptrii. Rama principală este echipată individual cu lentile de protecţie cu 
corecţie

Didimiu
• Filtru special cu absorbţie ridicată la 589 nm, de unde 
rezultă culoarea caracteristică violet

• Este filtrată aşa-numita „flacără galbenă de sodiu”
• Filtru din policarbonat cu greutate redusă şi rezistenţă 
mecanică „F” (45 m/s)

• Treaptă de protecţie 2-2 conform EN 170
• Marcaj: 2-2 W 1 F CE
• Notă: lentilele de didimiu nu oferă un efect crescut de 
protecţie împotriva radiaţiei infraroşii (IR)

Domenii de utilizare:
producţia de sticlă, prelucrarea sticlei, de ex. atelier de 
suflat sticlă

Protecţie raze X
• Lentile minerale, care oferă protecţie împotriva razelor X
• Echivalentul plumb pentru lentilele de protecţie este de 
0,75

• Datorită conţinutului de plumb din lentile rezultă culoarea 
caracteristică gri (cca 10% nuanţare)

• Marcaj: Pbeq 0,75
• Notă: lentilele de protecţie împotriva razelor X nu sunt 
verificate şi marcate conform EN 166

Domenii de utilizare:
de ex. verificarea fisurilor şi materialelor

Protecţie pentru sudori
• Treaptă de protecţie sudor 5 conform EN 169
• filtre din policarbonat cu nuanţă de gri, pentru protecţie 
fiabilă împotriva radiaţiei UV şi IR, cu rezistenţă mecanică 
„F” (45 m/s)

• percepţie perfectă a culorilor în procesul de sudură
• Marcaj: 5 W 1 FTK CE
• Notă: lentilele de protecţie pentru sudori nu oferă suficien-
tă protecţie împotriva radiaţiilor laser!

Domenii de utilizare:
Sudură autogenă 

CBR65
• Contrast – mărirea contrastului 
pentru o vedere plăcută, cu un contrast vizibil mai mare, 
chiar şi pe lumină difuză

• Bluelight reduction – reducerea luminii albastre 
lumina albastră este redusă cu până la 50% în locurile de 
muncă luminoase

• Relaxed vision – vedere relaxată 
oboseală redusă a ochilor, chiar şi la lucrări mai îndelungate

• 65% transmisie – nuanţare uşoară 
protecţie optimă împotriva orbirii – pentru cerinţe vizuale 
ridicate la lumină artificială şi naturală extrem de puternică

• Filtru din policarbonat cu greutate redusă şi rezistenţă 
mecanică „F” (45 m/s)

• Marcaj: 5-1,4 W 1 FK CE
Domenii de utilizare:
Locuri de muncă cu cerinţe vizuale ridicate la lumină artifici-
ală sau naturală extrem de puternică

Filtre de polarizare
• Filtrele de polarizare sunt transparente numai pentru 
radiaţia dintr-o direcţie de oscilaţie, radiaţia difuză (de ex. 
reflexii pe suprafeţe de apă) este suprimată

• Filtru din policarbonat cu greutate redusă şi rezistenţă 
mecanică „F” (45 m/s)

• Marcaj 5-3,1 W 1 F CE
Domenii de utilizare:
• deosebit de adecvat în locuri de muncă cu risc mare de 
orbire şi/sau suprafeţe puternic reflectorizante

• în larg, mediu marin, industria construcţiilor
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Protecţia optimă a ochilor înseamnă: 
vedere sigură şi bună.
uvex i-3 add sunt ochelari de protecţie cu corecţie invizibilă integrată 
cu dioptrii pentru zona de aproape. Astfel, ochiul (de ex. la citit) este 
detensionat în mod efi cient, tehnologia brevetată a lentilelor asigură o 
toleranţă imediată ridicată. În acelaşi timp, uvex i-3 add oferă protecţie 
sigură şi confort optim la purtare.

Înclinare variabilă a 
braţelor
Înclinarea braţelor cu cinci 
trepte de blocare permite 
o ajustare individuală şi o 
acoperire optimă la nivelul 
ochilor.

Adiţie
Pentru sprijin individual în 
zona pentru aproape sunt 
oferite două variante. 
(+1,0 dpt. şi +2,0 dpt.)

uvex supravision 
excellence 
Stratul de acoperire 
uvex supravision excellence 
oferă o rezistenţă extremă la 
zgârieturi pe partea exterioară 
şi efect antiaburire durabil pe 
partea interioară.

Perfecţiunea în detaliu
Datorită tehnologiei brevetate a lentilelor, în partea interioară a unor ochelari duosferic 
cu lentilă unică sunt integrate două zone progresive pentru zona pentru aproape. Efec-
tul de corecţie în zona inferioară este de +1,0 resp. +2,0 dpt. în funcţie de model.
O caracteristică distinctivă de calitate şi unicitate este faptul că, datorită tehnologiei de 
producţie brevetate, nu se modifi că suprafaţa frontală şi astfel curba de bază a lentilei.
Astfel este combinată o acoperire şi o potrivire foarte bune până în zona laterală, cu 
avantajele suprafeţei interioare progresive. 
Un alt avantaj îl constituie faptul că zona de progresie nu este vizibilă şi sunt respecta-
te toate standardele relevante pentru securitate conform standardului EN.

Zone de progresie
Reprezentarea schematică a lentilei prezintă zona utilă mare, impecabilă din punct de 
vedere optic. Corecţia optică, integrată în mod invizibil, începe de pe la mijlocul lentilei şi 
devine treptat mai mare spre marginea inferioară a lentilei. Efectul optic este, în funcţie de 
model, 1,0 dpt. resp. 2,0 dpt.
Designul lentilei, cu formă liberă, a fost realizat conform parametrilor standard şi configurat 
pentru o distanţă între ochi de cca 64 mm. Ochelarii de protecţie nu înlocuiesc în mod 
permanent ochelarii de protecţie cu corecţie adaptaţi individual!

Nr. brevet: DE 10 2012 207 384

Inclusiv toc moale pentru 
ochelari cu lavetă din micro-
fi bră

Bucle flexibile 
pentru nas
Buclele Softflex pentru nas, 
extrem de moi şi reglabile, 
asigură o poziţionare fixă 
şi ajustată individual, pe 
fiecare nas.

uvex i-3 add
Vedere optimă în orice situaţie

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

Nr. art. 6108210 6108211
Corp portant antracit, lămâie verde antracit, lămâie verde 

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lentilă PC incolor  PC incolor  

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Corecţie 1,0 dpt. 2,0 dpt.
Unitate de comandă BUC BUC

optical lens designed by
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36 Informaţii suplimentare găsiţi la paginile următoare din catalog sau puteţi contacta direct experţii uvex. 

Ochelari uvex pentru calculator sunt concepuţi special 
pentru lucrul la calculator şi permit astfel o vedere fără 
probleme la postul de lucru cu calculator. 

Particularitatea unor ochelari pentru calculator este 
distanţa pentru care sunt optimizaţi. În mod normal, lentila 
este destinată pentru corecţia unui prezbitism pentru 
o distanţă de vedere de cca 30 cm (distanţă de citire). 
Un monitor se află, în mod normal, la o distanţă de cca 
50 cm – 80 cm de ochiul uman. 

Pentru a putea focaliza continuu diverse distanţe, utilizato-
rul este obligat să adopte o postură nenaturală a capului şi 
corpului. Acest lucru poate duce la afecţiuni de postură de 
diverse tipuri, ca de exemplu o suprasolicitare a muscu-

laturii umerilor şi gâtului, oboseală sau cefalee. Pentru 
majoritatea oamenilor care poartă ochelari pentru citit 
sau ochelari progresivi în viaţa de zi cu zi, se recomandă 
o pereche de ochelari pentru calculator dacă activitatea 
profesională principală este corelată cu privirea moni-
torului unui calculator şi nu este prevăzută obligaţia de 
purtare de ochelari de protecţie. 

uvex oferă diverse materiale de lentile, tipuri de foca-
lizare şi rame pentru ochelarii pentru calculator. Sis-
temul de calitate „Made in uvex” garantează cea mai 
bună versiune de execuţie din punct de vedere optic 
şi al prelucrării tehnice. Materialele utilizate nu conţin 
substanţe nocive şi sunt verificate periodic. 

Colecţia  
uvex oferă diverse rame pentru ochelarii pentru calculator. Există numeroase modele cu rame din metal, plastic sau titan. 

Rame din metal Rame din plastic Rame din titan

Ochelari pentru calculator
Protecţie individuală a ochilor la calculator
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Experţii uvex:
• servicii la faţa locului din partea unor opticieni calificaţi şi specializaţi 
• consilieri calificaţi în serviciul uvex pentru clienţi
• reţea complexă de parteneri de service uvex în domeniul opticii, în Germania, 

Austria şi Elveţia, precum şi în alte ţări europene.

Flexibilitate uvex:
• consiliere cu privire la produse şi ajustări la cerere în unitate
• sunt posibile programări şi pentru schimbul de dimineaţă, de după-amiază sau de noapte
• posibilitate optimă de planificare datorită instrumentului de planificare uvex online

Know-how uvex:
• experienţă de decenii în domeniul opticii şi dezvoltare continuă a produselor
• ofertă de cursuri / seminarii practice pentru angajaţii dvs. (de ex. medici specializaţi 

în medicina muncii, specialişti în domeniul securităţii muncii) 
• calitate „Made in uvex”: produse de primă clasă cu un lanţ valoric din cadrul compa-

niei şi concentrare pe locaţii de producţie în Germania / Europa

Serviciile noastre – 
avantajele dvs.
uvex oferă servicii maxime cu fl exi-
bilitate maximă. Specialiştii noştri vă 
oferă cu plăcere consiliere cu privire la 
soluţii profesionale şi fl exibile, adapta-
te individual la cerinţele companiei dvs. 

Datorită colecţiei noastre diversifi cate 
uvex, găsim o pereche de ochelari 
pentru calculator pentru fi ecare dintre 
angajaţii dvs.

uvex ca partener pentru ochelari individuali pentru calculator
Poziţionarea ecranului, tastaturii şi a aparaturii de lucru la 
posturile de lucru de la birou prezintă o cerinţă specială de 
vedere. uvex oferă soluţii individuale în domeniul ochelari-
lor pentru calculator. Experienţa de decenii şi tehnologiile 
inovatoare formează baza pentru 

produsele uvex, care sunt realizate conform celor mai înalte 
standarde de producţie. În afară de o vedere fără proble-
me în timpul muncii, uvex garantează şi un grad sporit de 
conform şi calitate. Ochelarii pentru calculator care se 
potrivesc perfect sunt purtaţi cu plăcere şi sprijină în mod 
fi abil angajaţii. 

Ochelari pentru calculator
Protecţie individuală a ochilor la calculator

Stabiliţi o întâlnire prin telefon sau 
e-mail şi lăsaţi-vă consiliat(ă) pe tema 
ochelari pentru calculator de către 
experţii uvex.

Specialiştii noştri uvex vă prezin-
tă cu plăcere personal colecţia 
noastră uvex, în compania dvs., 
şi efectuează împreună cu dvs. o 
analiză a locului de muncă pentru 
a găsi produsele optime pentru 
dvs. şi angajaţii dvs.

După alegerea ochelarilor 
la faţa locului sau la unul dintre 
partenerii de service uvex în 
domeniul opticii, ochelarii pentru 
calculator vor fi  disponibili în scurt 
timp pentru dvs. 

Vă rugăm să ne contactaţi, fără 
obligaţii, pentru informaţii supli-
mentare. 

Stabilirea unei întâlniri
şi consiliere

Analiza locului de muncă
şi găsirea produselor

Ochelari pentru calcula-
tor gata realizaţi

Paşii pentru obţinerea unei perechi de ochelari pentru calculator
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Ochelari pentru calculator
Tipuri de focalizare

Confort pentru aproape
•  În partea inferioară se află corecţia obişnuită pentru aproape, aşa- 

numita valoare de citire.
•  Înspre partea superioară, valoarea de corecţie a lentilei scade conti-

nuu (degresiune, în partea superioară a lentilei se poate vedea clar la o 
distanţă de max. 2 m). Trecerile între zone sunt continue, similar lentilei 
progresive.

•  Pentru comandă este suficientă menţionarea valorilor de aproape pentru 
versiunea de execuţie dorită (tip A, B, C).

•  Este necesară măsurarea înălţimii specifice cu ajutorul liniei vizuale prin-
cipale. Se va respecta o înălţime minimă de fixare de 17 mm în ramă.

Tip A Tip B Tip C

Degresiune**  
0,75 dpt

Degresiune**  
1,25 dpt

Degresiune**  
1,75 dpt

sub 50 ani 50 până la 55 ani peste 55 ani

**  Degresiune: Atenuarea efectului de corecţie, pornind de la valoarea de aproape!

Evitaţi afecţiunile de postură cu ajutorul unor ochelari 
pentru calculator adaptaţi individual la purtătorul de 
ochelari. 
Ochelarii cu confort pentru aproape oferă o configu-
raţie a lentilelor ajustată optim la postul de lucru de 
la calculator, pentru o vedere fără probleme la pos-
turi de lucru cu calculator. Avantajele sunt o vedere 
continuă, clară de la 30 cm până la cca 2 m. O 
vedere clară a tastaturii, ecranului şi aparaturii de 
lucru cu o postură ideală a capului. Astfel se face 
simţită o reducere considerabilă a afecţiunilor 
de postură, deoarece capul şi gâtul rămân într-o 
poziţie naturală.

Afecţiuni de postură?  
Soluţia problemei – ochelarii uvex cu  
confort pentru aproape
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Ochelari pentru calculator
Finisări

uvex UV blue
•  Finisare a suprafeţelor constând din diverse straturi. Aceasta conţi-

ne, printre altele, un strat care filtrează mai intens lumina vizibilă cu 
undă scurtă, în zona albastru-violet.

•  Sunt prevenite în mod eficient oboseala şi cefaleea care apar 
predominant datorită lucrului îndelungat la ecrane şi/sau cu medii 
digitale.

•  Sistemul de straturi uvex UV blue conţine întotdeauna şi un strat 
antireflexie Super, un strat rezistent la zgârieturi şi un strat uşor 
de întreţinut.

**  Degresiune: Atenuarea efectului de corecţie, pornind de la valoarea de aproape!

Nuanţare
Lentilele nuanţate protejează eficient împotriva orbirii, în cazul 
intensităţii ridicate a luminii (de ex. lumină solară) 

Nuanţare constantă
•  disponibil în culorile maro sau gri 
•  trepte de nuanţare: 15%, 25%, 65%, 75%

Nuanţare variabilă – Variomatic™
•   în funcţie de radiaţia UV şi de temperatură, lentilele se 

colorează de la sine
•  nuanţare de cca 8% până la 80% în maro gri
•  disponibil cu material pentru lentile CR 39 

Strat antireflexie Super, inclusiv strat uşor 
de întreţinut
Antireflexia este un strat care este format prin vaporiza-
re la exterior şi interior. Acesta diminuează considerabil 
reflexiile pe suprafeţe. Aceasta oferă un avantaj cosme-
tic şi măreşte transmisia luminii.
Stratul uşor de întreţinut facilitează curăţarea  
ochelarilor.

• reducerea maximă a reflexiei
•  pe fiecare suprafaţă mai multe straturi de  

oxizi metalici vaporizaţi
• reflexie reziduală < 2%
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Ochelari pentru calculator
Rame metalice

uvex 3111 uvex 3114 uvex 3115 uvex 3116 uvex 3117 uvex 3118
Nr. art. 6110049 6110052 6110053 6110054 6110055 6110056
Nr. ref. 3111 1172 59/15 3114 1000 52/16 3115 4000 54/16 3116 5500 53/17 3117 1590 48/20 3118 7190 55/17
Dimensiune lentilă 59 mm 52 mm 54 mm 53 mm 48 mm 55 mm
Lăţimea şeii nazaleLăţimea şeii nazale 15 mm 16 mm 16 mm 17 mm 20 mm 17 mm
Culoare negru, kakinegru, kaki negrunegru bordo maro gri, vintagegri, vintage petrol, vintagepetrol, vintage

6110049

6110053

6110055

6110052

6110054

6110056
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Ochelari pentru calculator
Rame metalice

uvex 3112 uvex 3113 uvex 3106 uvex 3107 uvex 3108 uvex 3103 ochelari cu jumătate de ramă
Nr. art. 6110050 6110051 6110019 6110033 6110034 6110018
Nr. ref. 3112 1233 54/17 3113 1000 53/18 3106 5100 50/20 3107 1000 55/17 3108 1400 54/18 3103 1400 51/20
Dimensiune lentilă 54 mm 53 mm 50 mm 55 mm 54 mm 51 mm
Lăţimea şeii nazaleLăţimea şeii nazale 17 mm 18 mm 20 mm 17 mm 18 mm 20 mm
Culoare negru, albastrunegru, albastru negrunegru maro negrunegru metal metal

61100186110034

6110050

6110019

6110051

6110033
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Ochelari pentru calculator
Rame din plastic

uvex 3510 uvex 3512 uvex 3506 uvex 3508 uvex 3513 uvex 3514 uvex 3515
Nr. art. 6110046 6110048 6110037 6110039 6110059 6110060 6110061
Nr. ref. 3510 1025 52/17 3512 1341 52/18 3506 3329 55/16 3508 1000 54/18 3513 3000 50/20 3514 5441 49/19 3515 5426 55/18
Dimensiune lentilă 52 mm 52 mm 55 mm 54 mm 50 mm 49 mm 55 mm
Lăţimea şeii nazaleLăţimea şeii nazale 17 mm 18 mm 16 mm 18 mm 20 mm 19 mm 18 mm
Culoare negru, translucidnegru, translucid antracit, roşuantracit, roşu albastru, transparentalbastru, transparent negrunegru albastru închis havana, roşuhavana, roşu havana, mat

6110037

6110059 6110060

6110061

6110039

6110046 6110048
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Ochelari pentru calculator
Rame din titan · Rame Nylor

Rame din titan Rame Nylor din metal
uvex 3900 uvex 3901 uvex 2104 uvex 2105

Nr. art. 6110057 6110058 6110024 6110043
Nr. ref. 3900 5500 53/16 3901 1400 56/17 2104 1900 54/18 2105 1174 52/17
Dimensiune lentilă 53 mm 56 mm 54 mm 52 mm
Lăţimea şeii nazale 16 mm 17 mm 18 mm 17 mm
Culoare maro metal argintiu, mat negru, verde

6110043

6110058

61100246110057
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UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
SBU Occupational Health
Wuerzburger Str. 152
90766 Fuerth
GERMANY

T: +49 911 9736-1400
F: +49 911 9736-1679
E: customerservice.sbu-oh@uvex.de  
I: www.uvex-safety.com

Contact Data Romania: 

T: +40 742 122 277
E: Sales_romania@uvex.de
I: uvex-safety.ro
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