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uvex´s styrker baseres på tre centrale brandværdier:

Kære kunder

Vores brandværdier er krævende og forpligtende på samme 
tid. Alle vores bestræbelser er, hver dag indrettet til at leve 
efter disse brandværdier, at fylde disse med indhold og at 
gøre dem oplevelsesrige for dig. De personificerer vores 
DNA, de er en del af vores brandløfte og danner grundlaget 
for vores kompentenceområder. 

Brandværdien lederskab beskriver vores krav til markedsle-
derskab. Med banebrydende nyskabelser inden for produk-
ter, teknologier og serviceydelser, ønsker vi at sætte nye 
standarder og skabe nye trends. Derfor bruger vi meget tid 
på at arbejde indenfor området wearable teknologier og 
forfølger under navnet uvex techware en helt ny tilgang til 
produkter og omfattende serviceydelser. Målet er at opnå 
en milepæl i retning af nye teknologier inden for området 
sensorik, optik og de dermed forbundne softwareløsninger, 
hvad angår ekstra udnyttelse og der i gennem, at opnå en 
merværdi for kunden.
Brandværdien kvalitet underbygges blandt andet gennem 
vores internationale produktionskompetence inden for hele 
værdiskabelseskæden Vi kontrollerer hele processen – fra 
produktets idé gennem forskning og udvikling til det endeli-
ge slutprodukt. Et centralt fokus ligger derved på bæredyg-
tighed. Dette bekræftes af regelmæssige certificeringer af 
eksterne parter, som f.eks. i 2017, iht. ISO 14001 i forbindel-
se med vores skoproduktion. Målet er at revidere alle andre 
uvex-fabrikker, ligeledes iht. denne miljøstandard.

Med vores passion og vores vilje til topydelser ønsker vi,  
at vække positive følelser hos dig og dine medarbejdere.  
Vi ønsker at begejstre dig med og af Uvex. Brandværdien 
entusiasme står også for vores engagement i international 
elitesport inden for vintersport, cykling og ridning og 
dermed for en helhedsmæssig omsætning af vores mission 
protecting people (at beskytte mennesker)

Alle medarbejdere i Uvex Safety Group repræsenterer vores 
brandværdier og ønsker som brandambassadører, at yde et 
bidrag til motivation og bevarelse af deres medarbejderes 
sundhed. Stol på os, vores produkt- og serviceløsninger og 
lad os i fællesskab gøre arbejdsmiljøet endnu sikrere.
Ledelsen af   UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)

Martin Leusmann

Stefan Wehner

Lederskab Kvalitet. Entusiasme.

Stefan Brück (CEO) Stefan Wehner Martin Leusmann
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uvex er den innovative

systemleverandør af 
 brandmærker
med international produktekspertise. Vi råder over et inter-
nationalt netværk af højkvalificerede partnere, både  inden 
for sourcing og salg for at kunne dække de forskellige krav, 
som stilles af markedet og kunderne. 

Vores mål er at komme øverst på

sejrsskamlen.

Digital transformation
understøtter vores eksisterende kernekompetencer, skaber 
yderligere kundefordele, giver mulighed for udvikling af nye 
forretningsmodeller og bidrager til sikring af den nuværende 
og fremtidige økonomiske succes.

Innovation
Under inddragelse af vores kunders ønsker og forventninger, 
udvikler, producerer og sælger vi produkter med de højeste 
krav til kvalitet, funktionalitet og innovation, som sørger for 
og understøtter sikkerheden på arbejdspladsen. Med et 
omfattende servicekoncept, forfølger vi målet, at generere 
en målbar merværdi for vores kunder i hele verden. 

Protecting people  
(at beskytte mennesker)
For os er mennesket i fokus. At beskytte og understøtte 
mennesker i deres arbejdsmiljø og faglige miljø er det 
 erklærede mål i vores virksomhed.  
Vi tilbyder vores egne medarbejdere faglig udvikling og 
 karrieremuligheder i en international virksomhed.

Kvalitet
Som producent, har vi meget høje kvalitetskrav til vores 
 produkter og tjenesteydelser. "Made in uvex" er et kvalitets-
stempel til vores kunder som de kan stole på. Vi ønsker at 
 bringe det økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssi-
ge engagement i samklang. For at opnå dette, har vi sat os 
krævende standarder iht. vores produktionsfaciliteter og 
produkter, der også understøttes af vores netværkspartnere.

Mærke
Mærket uvex er vores fremtid. Vi gør alt for at vores kunder, 
leverandører og medarbejdere hele tiden oplever de define-
rede brandværdier og skaber deres egen succes gennem 
kraften af det pågældende mærke.
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Overførslen af knowhow mellem uvex safety og uvex sport 
gør vores produkter endnu mere sikre, funktionelle og 
 komfortable - begge produktdivisioner profiterer gensidigt 
af samarbejdet.  

Dette viste sig også på Challenge Roth i 2017, verdens 
 største konkurrence på triatlon langdistancen: uvex safety 
udstyrede opbygningsholdet, uvex sports atleterne – sådan 
ser vellykket teamwork ud. 

uvex produkter beskytter mennesker på 
 arbejde såvel som ved sport og i fritiden. 
Som partner i den internationale elitesport 
udstyrer uvex i hele verden over 1.000 to-
patleter med for eksempel, skibriller, ride- 
eller cykelhjelme.

u v e x s a f e t y + u v e x spo r t s.
E t pe r f e k tT EAM.



Beskyttelsesbriller
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uvex supravision sapphire
coatede glas er ekstremt ridsefaste på begge 
sider og har fremragende modstandsdygtig-
hed over for kemikalier. Det avancerede coa-
tingsystem, som er optimeret med nanotekno-
logi, har markant bedre snavs- og vandskyen-
de egenskaber og er derfor lettere at rengøre. 
Vand- og olieholdigt snavs er let at fjerne.

uvex supravision excellence
Coatede glas hindrer dug på indersiden og er 
ekstremt ridsefaste og kemikaliebestandige 
på ydersiden. Anti-dugfunktionen er perma-
nent. Takket være nano-clean-effekten er 
glassene ekstra lette at rengøre og tager 
 mindre mod snavs.

uvex supravision plus
Glas som er coatet på på begge mod dug, 
 ridser og statisk elektricitet. Antidug-funktionen 
holder - også efter gentagen rengøring.

Core Coatings
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uvex supravision excellence
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Coatingteknologi

Find din optimale coating
1.   Vælg gradtallet for din arbejdsplads på den vandrette 

 temperaturakse.
2.  Definer fugtigheden i   miljøet som en procentdel og find 

værdien på den skrå akse.
3.  Bestem  forureningsgraden på den lodrette akse.
4.  Forbind disse tre punkter, så de danner en trekant. 

Den geografisk største andel i denne trekant viser dig, 
 hvilken coating, der passer bedst til formålet.

snavset

ren fugt 100% LF

varme +35 °C

LF = Luftfugtighed
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uvex supravision sapphire
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Særlige coatings

uvex supravision extreme
Coatede glas er ridsefaste på ydersiden og har anti-dugfunktion på 
indersiden. Duggen kan ikke fortættes eller dannes på coatingen. Ideel 
til arbejdsområder med langvarig eksponering for kraftig dug og høje 
forureningsniveauer.

uvex supravision variomatic
Coatede glas med farveskiftende filtre, der automatisk bliver mørkere 
på 10 sekunder eller lysere igen på 30 sekunder, og derfor giver 
 optimalt syn. Nu med den gennemprøvede uvex supravision excellen-
ce-teknologi (anti-dug på indersiden, ekstremt ridsefast på ydersiden). 
Særlig velegnet til arbejdsområder med hyppige skift mellem inde og 
ude, fra lys til mørke.

uvex supravision clean
Coatede glas kan autoklaveres og er modstandsdygtige over for 
 kemikalier. Antidug på indersiden, ekstremt ridsefast på ydersiden. 
 Antidug-funktionen holder til mindst 10 autoklaveringer. Coatingen 
 sikrer total dugfrihed og maksimal synlighed.

uvex infradur
Coatede glas, som er ridsefaste på begge sider og minimerer skader fra 
svejsegnister.

uvex infradur plus
Coatede glas med antidug-funktion på indersiden og ekstremt 
 ridsefaste på ydersiden, hvilket tillige minimerer skader fra svejsegnister.
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Mærkning og standarder

Producentens 
identifikationsmærke

EN-normens nummer

Anvendelsesområder

Certificeringsmærke

Forkortelse for resistens 
over for højhastighedspartikler

Navn Beskrivelse af anvendelsesområder

uden Generel brug Ikke spec. mekaniske risici, farer ved UV- og/eller synlig IR-stråling

3 Væsker Væsker (dråber og sprøjt)

4 Groft støv Støv med en kornstørrelse > 5 µm

5 Gas og fint støv Gas, damp, tåge, røg og støv med partikelstørrelse < 5 µm

8 Lysbuer Lysbuer ved kortslutning i elektrisk udstyr

9 „Smeltede metaller og varme faststoffer“ Metalsprøjt og indtrængning af varme faststoffer

Mekanisk styrke

uden Mindste styrke (kun filter)

S Forøget styrke (kun filter)

F Lav slagenergi (45 m/s)

B Medium slagenergi (120 m/s)

A Høj slagenergi (190 m/s)

T Testet under ekstreme temperaturer (-5 °C, +55 °C)

Beskyttelsesniveau (kun filter)

Producentens identifikationsmærke

Optisk klasse

Forkortelse for mekanisk styrke

Mekanisk styrke

uden Mindste styrke (kun filter)

S Forøget styrke (kun filter)

F Lav slagenergi (45 m/s)

B Medium slagenergi (120 m/s)

A Høj slagenergi (190 m/s)

T Testet under ekstreme temperaturer (-5 °C, +55 °C)

Forkortelse for manglende overholdelse af smel-
tet metal og modstand mod gennemtrængning af 
varme faststoffer

Forkortelse for slidstyrke 

Forkortelse for resistens mod dannelse af dug

Certificeringsmærke

Mærkning på stellet

Mærkning af glas



10

Glassets toning
Den rette løsning til enhver opgave

ORANGE
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 2(C)-1,2 
Transmission: ca. 88 % 
Norm: EN 166, EN 170

Beskyttelse mod mekaniske 
farer uden blænding, 
med kontrastforstærkning

CBR 65
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 5-1,4 
Transmission: 65 % 
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse, der tilbyder 
 afslappet, koncentreret syn
uvex sportstyle (S. 13), 
uvex pheos cx2 (S. 14)

AR (anti-reflekterende)
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 2(C)-1,2 
Transmission: ca. 96,5 % 
Norm: EN 166, EN 170

Bedste beskyttelse mod 
 blænding og reflekser med høj 
transmission
uvex sportstyle (S. 13), 
uvex i-3 (S. 15)

KLAR
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 2(C)-1,2 
Transmission: ca. 91 % 
Norm: EN 166, EN 170

Beskyttelse mod mekaniske 
farer uden blænding

74-100% transmission 58-80% transmission

Toning med beskyttelse mod blænding 
ikke nødvendig
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Toninger af glas
Bestemmelse

POLAVISION
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 5-3,1 
Transmission: 14 % 
Norm: EN 166, EN 172

Reducerer generende overfla-
derefleksioner ved filtrering af 
falsk lys

BRUN
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 5-2,5 
Transmission: 20 % 
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse mod naturlig blæn-
ding med signalfarve-genken-
delse og kontrastforstærken-
de effekt
uvex i-vo (S. 20),  
uvex ultrasonic (S. 23)

SØLVSPEJL 12%
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 5-3,1 
Transmission: 12 % 
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse mod ekstrem 
kunstig eller naturlig blænding 
med signalfarve-genkendelse
uvex i-3 (S. 15)

SØLVSPEJL 53%
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 5-1,7 
Transmission: 53 % 
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse under skiftende 
lysforhold
uvex pheos/uvex pheos s (S. 18),  
uvex i-works (S. 16)

GRÅ 14%
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 5-3,1 
Transmission: 14 %  
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse mod naturlig 
blænding med signalfar-
ve-genkendelse
uvex astrospec 2.0 (S. 17)

GRÅ 23%
Beskyttelse: UV 400 
mærkning: 5-2,5 
Transmission: 23 %  
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse mod naturlig 
blænding med signalfarve- 
genkendelse

8-18% transmission18 – 29 % transmission43-58% transmission

Toning med antirefleks anbefales
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Beskyttelsesbriller
uvex x-fit

uvex x-fit 
• klassiske beskyttelsesbriller med god beskyttelse af øjets område
• lav vægt på 23 gram
• Coatingteknologi uvex supravision
• innovativt stang-hængselsystem
• metalfri

uvex x-fit
Art.-Nr. 9199.265 9199.085 9199.280 9199.286
Design uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Solbeskyttelse
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Stel blå gennemsigtig grå gennemsigtig grå gennemsigtig grå gennemsigtig

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC klar PC klar PC grå 23% PC orange

UV 400 UV 400 Solbeskyttelse UV 400 UV 400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTK CE 5-2,5 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

VE 5 5 5 5

9199.265

9199.085

9199.280

9199.286
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Beskyttelsesbriller
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• ultra let beskyttelsesbriller i sporty design
• optimal synlighed takket være uvex glasgeo-

metri
• uvex supravision coatingteknologi
• blød, justerbar næsebro og bløde skridsikre 

hockeyender (uvex duo component-teknolo-
gi) giver en pasform, uden trykpunkter

Brugsområder:
• uvex supravision AR: Arbejdsområder med 

stærkt lys eller blandet lys
• uvex supravision variomatic: offshoring, 

 maritim

uvex sportstyle
Art.-Nr. 9193.376 9193.265 9193.280 9193.838 9193.880 9193.080 9193.064
Design uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision AR uvex supravision uvex supravision plus uvex supravision

extreme excellence extreme super antirefleks variomatic extreme
Solbeskyttelse Glas farveskiftende glas Olie og gas Solbeskyttelse

Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Stel sort, petrol sort, lime hvid, sort sort, blå sort, antracit sort, grå hvid, sort

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC klar PC klar PC grå 23% PC klar PC lysegrøn PC klar PC CBR 65 

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE 5-1,1<2 W 1 FTN CE 2C-1,2 W 1 FT KN CE 5-1,4 W1 FT KN CE

VE 5 5 5 5 5 5 5

9193.376

9193.080

9193.265

9193.280

9193.064

9193.880

9193.838
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Beskyttelsesbriller
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• Beskyttelsesbriller i moderne, sporty design med "X"-mærket
• komfortabel beskyttelse med X-tended Eyeshield
• Optimal beskyttelse takket være X-Twist-teknologi, der giver perfekt 

pasform, som ikke glider
• stort synsfelt med duosfærisk glas
• innovativ uvex duo component-teknologi, der giver maksimal komfort
• fremragende ventilation sikrer sundt øjenklima
• passer godt med andre personlige værnemidler

  Fås også som hybrid brille / goggles (se side 22 )

uvex pheos cx2
Art.-Nr. 9198.256 9198.237 9198.285 9198.257 9198.258 9198.064 9198.275 
Design uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

excellence excellence excellence excellence excellence excellence safir
Solbeskyttelse Solbeskyttelse

Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Stel sort, lyseblå hvid, sort sort, gul blå, grå rød, grå hvid, sort blå, grå

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC klar PC grå 23% PC orange PC klar PC klar PC CBR 65 PC klar

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-1,4 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT K CE

VE 5 5 5 5 5 5 5

9198.256

9198.275

9198.257

9198.237 9198.258

9198.0649198.285
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Beskyttelsesbriller
uvex i-3

uvex i-3 · uvex i-3 s
• trendy tre-komponent beskyttelsesbriller med innovative funktioner
• metalfri
• fås i smal eller standardstørrelse
• pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af 

stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer 
• blød justerbar næsebro, bløde skridsikre hockeyender og metalfrie 

hængsler (tre-komponent teknologi) sikrer komfort og forhindrer tryk-
punkter

Brugsområder:
• uvex supravision AR: Arbejdsområder 

med stærkt lys eller blandet lys
• uvex supravision variomatic: Offshoring,  

Maritim

fra € 00,00 

uvex i-3
Art.-Nr. 9190.880 9190.885 9190.175 9190.838 9190. 839
Reserveglas - - - - -
Design uvex supravision variomatic AF på indersiden uvex supravision plus uvex supravision AR uvex supravision AR

Standardstørrelse Standardstørrelse Standardstørrelse Standardstørrelse Standardstørrelse
farveskiftende glas Solbeskyttelse, sølvspejl Olie og gas super antirefleks-glas super antirefleks-glas

Norm EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel sort, antracit sort, lysegrå sort, lysegrå sort, blå sort, blå

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC lysegrøn PC sølvspejl grå PC klar PC klar PC klar

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
5-1,1<2 W 1 FKN 5-3,1 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FT CE

VE 1 5 5 1 (Detail) 5

uvex i-3
Art.-Nr. 9190.275 9190.070 9190.280 9190.220 9190.281
Reserveglas 9190.258 - 9190.258 - -
Design uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Standardstørrelse Standardstørrelse Standardstørrelse Standardstørrelse Standardstørrelse
kontrastforøgende Solbeskyttelse

Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Stel antracit, blå grafit, oliven sort, lysegrå antracit, gul sort, lysegrå

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC klar PC klar PC klar PC orange PC grå 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTK CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE

VE 5 5 5 5 5

9190.275

9190.880

9190.070

9190.220 9190.885

9190.175

9190.838
9190.839

9190.280

9190.281

144 mm uvex i-3 

135 mm uvex i-3 s
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Beskyttelsesbriller
uvex i-works

uvex i-works 
• Beskyttelsesbriller med sporty design: attraktivt udseende og robust 

kvalitet
• metalfri
• uvex supravision coatingteknologi
• behagelig blød brillestang (uvex duo component-teknologi), skridsikker 

pasform uden trykpunkter

• Hockeyender i fladt design med hul til brillesnor
• passer godt sammen med andre personlige værnemidler
• passer godt med uvex IES-systemet (se side 45)

uvex i-works
Art.-Nr. 9194.171 9194.175 9194.270 9194.365 9194.885
Design uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence AF på indersiden

Solbeskyttelse Sølvspejl
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Stel antracit, blå antracit, grøn antracit, grå sort, gul sort, grå

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC klar PC klar PC grå 23% PC orange PC sølvspejl grå

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-1,7 W 1 FTN CE

VE 5 5 5 5 5

9194.171
9194.175

9194.270
9194.365

9194.885
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Beskyttelsesbriller
uvex astrospec 2.0 · uvex astrospec

uvex astrospec 2.0
• innovativ udvikling af verdens mest populære beskyttelsesbriller uvex astrospec
• Panoramaglas med integreret sidebeskyttelse, som sikrer optimal beskyttelse af området omkring øjet
• pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
• Uvex ventilationssystem med labyrinttætning, der sikrer et komfortabelt klima omkring øjnene
• bløde skridsikre hockeyender (uvex duo component-teknologi) forhindrer trykpunkter
• nem opbevaring i brystlomme, takket være Flatfold-designet

uvex astrospec
• en af   verdens bedst sælgende beskyttelsesbriller
• pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
• integreret sidebeskyttelse
• Panoramisk glas i polycarbonat med flad geometri, der sikrer ubegrænset syn
• bløde duo-flex hockeyender 

 

uvex astrospec 2.0
Art.-Nr. 9164.065 9164.275 9164.285 9164.220 9164.387 9164.246 9164.187
Design uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision plus

safir extreme excellence kontrastforøgende Solbeskyttelse Solbeskyttelse Olie og gas
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Stel blå, lyseblå antracit, petrol sort, lime sort, gul sort, grå neonorange, sort sort, grå

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC klar, UV 400 PC klar, UV 400 PC klar, UV 400 PC orange, UV 400 PC grå 14%, UV 400 PC grå 23%, UV 400 PC klar, UV 400

2C-1,2 W 1 FTK CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-3,1 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE 5 5 5 5 5 5 5

uvex astrospec
Art.-Nr. 9168.035 9168.017 9168.065 9168.265
Design uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

Solbeskyttelse
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel gul, sort gul, sort blå blå

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Glas PC klar, UV 400 PC grå 23%, UV 400 PC klar, UV 400 PC klar, UV 400

2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
VE 5 5 5 5

9164.065

9164.275 9164.2859164.220

9164.3879164.187 9164.246

9168.035 9168.017 9168.065 
9168.265
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Beskyttelsesbriller
uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue

uvex pheos
• Moderne beskyttelsesbriller i moderne look med du-

osfærisk glasteknologi
• metalfri
• fås i smal eller standardstørrelse
• bæredygtig udgave baseret på vedvarende ressourcer 

(uvex pheos blue og uvex pheos s blue)
• Sæt bestående af et monteret ekstra stel med blød 

polstring og tilpasset elastik (uvex pheos guard)

• Ekstra beskyttelse af øjenbrynene takket være Eye 
plus Protection, som også dækker det øverste område

• bløde skridsikre hockeyender (uvex duo component- 
teknologi) forhindrer trykpunkter

• meget stort synsfelt uden ramme
• passer godt sammen med andre personlige vær-

nemidler
• Standard størrelser, der passer med uvex IES- 

systemet (se side 45)

9192.765

9192.726 
smal udgave

uvex pheos
Art.-Nr. 9192.225 9192.385 9192.285 9192.881 9192.215 9192.245
Design uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence AF på indersiden uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Standardstørrelse Standardstørrelse, Standardstørrelse, Standardstørrelse, Standardstørrelse Standardstørrelse,
kontrastforøgende Solbeskyttelse Solbeskyttelse, sølvspejl Solbeskyttelse

Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Stel sort, grøn sort, gul sort, grå lysegrå, grå lysegrå, grå sort, orange

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Glas PC klar PC orange PC grå 23% PC sølvspejl grå PC klar PC grå 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 5-1,7 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

VE 1 1 1 1 1 1

uvex pheos uvex pheos blå uvex pheos s blå
Art.-Nr. 9192.280 9192.281 9192.080 9192.765 9192.726
Design uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Standardstørrelse Standardstørrelse, Standardstørrelse, Standardstørrelse, smal udgave,
Solbeskyttelse Olie og gas på basis af bæredygtige på basis af bæredygtige

råmaterialer råmaterialer
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel sort, grå sort, grå sort, grå sand, blå sand, blå

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Glas PC klar PC grå 23% PC klar PC klar PC klar

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE

VE 1 1 1 1 1

9192.225 9192.215

9192.385

9192.245

9192.881

9192.280

9192.080

9192.285 
9192.281
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Beskyttelsesbriller
uvex super fit · uvex super fit ETC

uvex super fit
• let beskyttelsesbrille i sporty design
• blød, justerbar næsebro
• aerodynamisk optimeret og forbukket glasgeometri, der sikrer fremragende ventilation og godt 

øjenklima
• ekstremt behagelige at have på, takket være den lave vægt på kun 21 gram
• begge sider har permanent antidug-funktion - og er helt fri for dug (uvex super fit ETC)

Brugsområder:
• uvex supravision clean: sterilt arbejdsmiljø 

(laboratorier, hospitaler, renrum, fødevarepro-
duktion)

• ETC på begge sider: høj fugtighed og 
 temperaturændringer (frostlager, tunnelbyg-
geri, restauranter, fødevareindustrien)

Coatede uvex ETC-glas, som ikke dugger. I stedet for 
 dråber, dannes en film af vand.

uvex ETCAnti-dug coating efter  
8 sek.uvex super fit CR uvex super fit ETC

Art.-Nr. 9178.385 9178.315 9178.500 9178.415
Design uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision clean ETC på begge sider

kontrastforøgende autoklaverbar
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel sort, hvid hvid, lime hvid, lyseblå hvid, grå

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC orange PC klar PC klar PC klar

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE

VE 1 1 1 1

uvex super fit
Art.-Nr. 9178.065 9178.265 9178.286 9178.185
Design uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision plus

Solbeskyttelse
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Stel marineblå, hvid marineblå, hvid sort, hvid sort, hvid

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC klar PC klar PC grå 23% PC klar

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FT DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE

VE 1 1 1 1

9178.065 
9178.265

9178.185

9178.5009178.385

9178.3159178.286 9178.415
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Beskyttelsesbriller
uvex i-vo

uvex i-vo 
• trendy beskyttelsesbriller med længdejusterbare stænger
• pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer 
• blød uvex quattroflex-stang og bløde komponenter på næse og pande sikrer blød og trykfri pasform
• uindskrænket periferisk syn takket være glassets geometri

Art.-Nr. 9160.120 9160.265 9160.275 9160.285 9160.268
Reserveglas 9160.255 9160.255 9160.255 9160.255 -
Design uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

med hovedrem Solbeskyttelse
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Stel blå, grå blå, orange sort, grå blå, grå blå, orange

- W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC klar PC klar PC klar PC klar PC brun

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE

VE 5 5 5 5 5

uvex i-vo
Art.-Nr. 9160.520 9160.065 9160.068 9160.076 9160.085
Reserveglas 9160.052 9160.055 - 9160.318 9160.055
Design uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire

kontrastforøgende Solbeskyttelse Solbeskyttelse
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Stel blå, orange blå, orange blå, orange sort, grå blå, grå

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC orange PC klar PC brun PC grå 23% PC klar

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FT CE 5-2,5 W 1 FT CE 5-2,5 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FT CE

VE 5 5 5 5 5

9160.076

9160.275

9160.520 9160.085
9160.285

9160.265 9160.065 

9160.120
9160.268

9160.068
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Beskyttelsesbriller
uvex skyguard NT · uvex skylite

uvex skyguard NT
• Beskyttelsesbriller med komplet beskyttelse
• fuld øjenbeskyttelse mod flyvende partikler takket være faststøbt, blød TPU-belægning (Mærke 3 - Væsker og 4 - groft støv)
• pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins længdejustering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
• bløde fleksible komponenter tilpasser sig ansigtet individuelt

uvex skylite
• Beskyttelsesbriller med god 

 beskyttelse af øjets område 
• integreret, matteret sidebeskyt-

telse

uvex skyguard NT
Art.-Nr. 9175.260 9175.261 9175.160 9175.275
Design uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

længdejusterbar rem Solbeskyttelse, længdejusterbar rem særligt velegnet i kombination med hjelme
længdejusterbar rem

Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel blå, grå blå, grå blå, grå grå, orange

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Glas PC klar PC grå 23% PC klar PC klar

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5-2,5 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

VE 5 5 5 5

uvex skylite
Art.-Nr. 9174.095 9174.096 9174.065 9174.066
Design uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire

Solbeskyttelse Solbeskyttelse
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Stel rød, metallisk rød, metallisk blå blå

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Glas PC klar PC grå 23% PC klar PC grå 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE

VE 5 5 5 5

9175.260 
9175.160

9175.261

9175.275

9174.095

9174.096

9174.065

9174.066
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Beskyttelsesbriller, hybrid
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• Uvex letteste hybride beskyttelsesbriller (34 gram) i et kompakt design
• høj mekanisk styrke B (120 m/s)
• Mærkning 3 (væsker), 4 (groft støv) og T (ekstreme temperaturer)
• komfortabel beskyttelse takket være de bløde ansigts- og næsebroer, som er støbt ind i brillen
• Coatingteknologi uvex supravision
• meget blødt og let elastik i stof, der giver sikker og behagelig pasform
• passer godt sammen med andre personlige værnemidler

uvex pheos cx2 sonic
Art.-Nr. 9309.275 9309.286
Design uvex supravision extreme uvex supravision extreme

Solbeskyttelse
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Stel hvid, sort hvid, sort

W 166 3 4 BT CE W 166 3 4 BT CE
Glas PC klar, UV 400 PC grå 23%, UV 400

2C-1,2 W 1 BT KN CE 5-2,5 W 1 BT KN CE
VE 5 5

9309.275

9309.286
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Beskyttelsesbriller, hybrid
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• Beskyttelsesbriller med sporty design, der også er velegnet som 

 overbrille
• Udskifteligt glas
• høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
• bredt panoramisk synsfelt
• ingen problemer med tryk ved konstant brug, takket være en 

 kombination af hårde og bløde komponenter

Brugsområder:
• uvex supravision clean: sterilt arbejdsmiljø (laboratorier, hospitaler, ren-

rum, fødevareproduktion)

uvex ultrasonic
Art.-Nr. 9302.245 9302.285 9302.247 9302.286 9302.275
Reserveglas 9302.255 9302.255 9302.257 9302.256 -
Design uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme

Solbeskyttelse Solbeskyttelse
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Stel grå, orange sort, grå grå, orange sort, grå antracit, lime

W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE
Glas PC klar, UV 400 PC klar, UV 400 PC brun, UV-400 PC grå, UV-400 PC klar, UV 400

2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
VE 4 4 4 4 4

Art.-Nr. 9302.600 9302.601 9302.281 9302.500
Reserveglas - 9302.255 9302.255 9302.259
Design uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision clean

reduceret ventilation reduceret ventilation med pandebånd i neopren autoklaverbar
Norm EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel blå, grå sort, rød sort, grå transparent, hvid

W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE
Glas PC klar, UV 400 PC klar, UV 400 PC klar, UV 400 PC klar, UV 400

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

9302.245

9302.286

9302.285

9302.275

9302.247

9302.600 9302.601

9302.281

9302.500
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Svejsebeskyttelse

En helt ny generation af svejsebriller – med gråtonede glas 
og forskellige beskyttelsesniveauer. Den innovative tekno-
logi sørger for pålidelig beskyttelse mod UV- og infrarød 
stråling og muliggør perfekt farveopfattelse via uvex solbe-
skyttelsesfiltre. 

Den særlige uvex infradur plus-coating og „anti-dug“- 
funktion undgår dug inde i brillen - den ekstremt ridsefaste 
coating på ydersiden minimerer skader fra svejsegnister. 

Samtidig imponerer svejsebrillerne med deres perfekte 
pasform og maksimale komfort: og man bærer typisk kun 
en svejsebrille, når den sidder godt gennem hele dagens 
arbejde.

Bemærk: Må ikke bruges til elektrisk svejsning!

IR/UV-filter for 
øget sikkerhed

Sol-/blændingsfilter

Mærkning K og N for 
uvex infradur plus 
 coatede glas 

Større accept 
til grå glas

Perfekt 
farvegenkendelse

Alle vores produkter til svejsning beskytter 
mod UV- og IR-stråling samt blænding.

De giver ikke tilstrækkelig beskyttelse 
mod laserstråling!

Kontakt vores kompetente eksperter og lad 
dem rådgive dig om sikkerhed og valg af 
briller mod laserstråling. 

   
Du kan ringe til dem på 
tlf. +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.de
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Svejsebeskyttelse
uvex i-vo · uvex super fit

uvex i-vo
• trendy svejsebriller med justerbare stænger
• perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttel-

se
• ny filterteknologi, der kombinerer UV- og 

IR-beskyttelse
• Minimering af skader fra svejsegnister
• pålidelig beskyttelse takket være perfekt 

pasform: Flertrins justering af stængerne 
 sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer

• blød uvex quattroflex-stang og bløde kompo-
nenter på næse og pande sikrer blød og 
 trykfri pasform

• uindskrænket periferisk syn takket være 
glassets geometri

uvex super fit 
• lette svejsebriller i sporty design
• perfekt farveopfattelse via uvex  

solbeskyttelse
• ny filterteknologi, der kombinerer UV- og 

IR-beskyttelse
• Minimering af skader fra svejsegnister
• blød, justerbar næsebro
• aerodynamisk optimeret og forbukket 

 glasgeometri, der sikrer fremragende ventila-
tion og godt øjenklima

• stor komfort, takket være den lave vægt på 
kun 21 gram

uvex super fit
Art.-Nr. 9178.041 9178.043
Design uvex infradur plus uvex infradur plus

Svejsebeskyttelsestrin 1.7 Svejsebeskyttelsestrin 3
Norm EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Stel sort, grøn sort, grøn

W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC grå  PC grå  

UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE

VE 5 5

uvex i-vo
Art.-Nr. 9160.041 9160.043 9160.045
Design uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

Svejsebeskyttelsestrin 1.7 Svejsebeskyttelsestrin 3 Svejsebeskyttelsestrin 5
Norm EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Stel sort, grøn sort, grøn sort, grøn

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC grå  PC grå  PC grå  

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE

VE 5 5 5

9160.041

9160.043

9178.041 9178.043

9160.045
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Svejsebeskyttelse
uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0
• innovativ videreudvikling af verdens mest populære beskyttelsesbriller 

uvex astrospec
• perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttelse
• ny filterteknologi, der kombinerer UV- og IR-beskyttelse
• Minimering af skader fra svejsegnister
• Panoramaglas i polycarbonat med en integreret sidebeskyttelse, der 

sikrer optimal beskyttelse omkring øjet

• pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af 
stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer 

• uvex ventilationssystem med labyrinttætning, der sikrer et komforta-
belt klima omkring øjnene

• blød justerbar næsebro og bløde, skridsikre hockeyender (uvex duo 
component-teknologi) forhindrer trykpunkter

• nem opbevaring i brystlomme, takket være Flatfold-designet

Svejsebeskyttelsestrin og anbefalet brug jfr. EN 169

Beskyttelsesniveau Brug Forbrug gas Volumenstrømningshastighed (l/t)

1,7 Til svejseassistenter 
mod spredt stråling ved hjælpeopgaver - -

3 Let flammeskæring - -

4 Svejsning og hårdlodning Acetylen til 70

5 Svejsning og hårdlodning 
Flammeskæring

Acetylen 
Oxygen

   70 til 200 
900-2000

6 Svejsning og hårdlodning 
Flammeskæring

Acetylen 
Oxygen

   200 til 800 
2000 til 4000

uvex astrospec 2.0
Art.-Nr. 9164.141 9164.143 9164.144 9164.145 9164.146
Design uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

Svejsebeskyttelsestrin 1.7 Svejsebeskyttelsestrin 3 Svejsebeskyttelsestrin 4 Svejsebeskyttelsestrin 5 Svejsebeskyttelsestrin 6
Norm EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Stel sort, grøn sort, grøn sort, grøn sort, grøn sort, grøn

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Glas PC grå PC grå PC grå PC grå PC grå 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 4 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE 6 W 1 FTKN CE

VE 1 1 1 1 1

9164.141 9164.143 9164.144

9164.145 9164.146
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Svejsebeskyttelse
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

uvex ultrasonic flip-up 
• Svejsebriller med sporty design, også veleg-

net som en overbrille
• Udskifteligt glas
• perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttel-

se
• ny filterteknologi, der kombinerer UV- og 

IR-beskyttelse
• Minimering af skader fra svejsegnister
• høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
• bredt panoramisk synsfelt
• ingen problemer med tryk ved konstant brug, 

takket være en kombination af hårde og 
 bløde komponenter

uvex ultravision 
• klassisk svejsebrille med ubegrænset side-

værts opfattelse
• også velegnet som overbrille
• med opklappeligt og let udskifteligt filter
• perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttel-

se
• ny filterteknologi, der kombinerer UV- og 

IR-beskyttelse
• Minimering af skader fra svejsegnister
• polycarbonat med høj mekanisk styrke 
(B: 120 m/s)

• optimale bæreegenskaber takket være et 
 sofistikeret ventilationssystem 

uvex ultrasonic
Art.-Nr. 9302.043 9302.045
Reserveglas flip-up 9302.083 9302.085
Design uvex supravision excellence uvex supravision excellence

med opklappeligt og let med opklappeligt og let
udskifteligt filter udskifteligt filter

Norm EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Stel sort, grøn sort, grøn

W 166 349 B CE W 166 349 B CE
Glas PC klar, UV 400 PC klar, UV 400

2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE
Ekstra glas PC grå, UV 400 og IR PC grå, UV 400 og IR

uvex infradur, 3 W 1 CE uvex infradur, 5 W 1 CE
Svejsebeskyttelsestrin 3 Svejsebeskyttelsestrin 5

VE 4 (komplet brille) 4 (komplet brille)
1 (reserveglas flip-up) 1 (reserveglas flip-up)

uvex ultravision
Art.-Nr. 9301.145
Reserveglas 9301.185
Design uvex infradur plus

Svejsebeskyttelsestrin 5
Norm EN 166, EN 169
Stel sort

W 166 3 B CE
Glas PC grå, UV 400 og IR

5 W 1 BKN CE
VE 1

9302.043

9302.045

9301.145 9301.185
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Beskyttelsesbriller
Hurtigt overblik
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9160.041 uvex i-vo svejsebrille ■

9160.043 uvex i-vo svejsebrille ■

9160.045 uvex i-vo svejsebrille ■

9160.065 uvex i-vo ■

9160.068 uvex i-vo ■

9160.076 uvex i-vo ■

9160.085 uvex i-vo ■

9160.120 uvex i-vo ■

9160.265 uvex i-vo ■

9160.268 uvex i-vo ■

9160.275 uvex i-vo ■

9160.285 uvex i-vo ■

9160.520 uvex i-vo ■

9164.065 uvex astrospec 2.0 ■

9164.141 uvex astrospec 2.0 Svejsebrille ■

9164.143 uvex astrospec 2.0 Svejsebrille ■

9164.144 uvex astrospec 2.0 Svejsebrille ■

9164.145 uvex astrospec 2.0 Svejsebrille ■

9164.146 uvex astrospec 2.0 Svejsebrille ■

9164.187 uvex astrospec 2.0 ■

9164.220 uvex astrospec 2.0 ■

9164.246 uvex astrospec 2.0 ■

9164.275 uvex astrospec 2.0 ■

9164.285 uvex astrospec 2.0 ■

9164.387 uvex astrospec 2.0 ■

9168.017 uvex astrospec ■

9168.035 uvex astrospec ■

9168.065 uvex astrospec ■

9168.265 uvex astrospec ■

9174.065 uvex skylite ■

9174.066 uvex skylite ■

9174.095 uvex skylite ■

9174.096 uvex skylite ■

9175.160 uvex skyguard NT ■

9175.260 uvex skyguard NT ■

9175.261 uvex skyguard NT ■

9175.275 uvex skyguard NT ■

9178.041 uvex super fit svejsebrille ■

9178.043 uvex super fit svejsebrille ■

9178.065 uvex super fit ■

9178.185 uvex super fit ■

9178.265 uvex super fit ■

9178.286 uvex super fit ■

9178.315 uvex super fit ■

9178.385 uvex super fit ■

9178.415 uvex super fit ETC ■

9178.500 uvex super fit CR ■

9190.070 uvex i-3 ■

9190.175 uvex i-3 ■

9190.220 uvex i-3 ■

9190.275 uvex i-3 ■

9190.280 uvex i-3 ■

9190.281 uvex i-3 ■

9190.838 uvex i-3 ■
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9190.839 uvex i-3 ■

9190.880 uvex i-3 ■

9190.885 uvex i-3 ■

9192.080 uvex pheos ■

9192.215 uvex pheos ■

9192.225 uvex pheos ■

9192.245 uvex pheos ■

9192.280 uvex pheos ■

9192.281 uvex pheos ■

9192.285 uvex pheos ■

9192.385 uvex pheos ■

9192.726 uvex pheos s blå ■

9192.765 uvex pheos blå ■

9192.881 uvex pheos ■

9193.064 uvex sportstyle ■

9193.080 uvex sportstyle ■

9193.265 uvex sportstyle ■

9193.280 uvex sportstyle ■

9193.376 uvex sportstyle ■

9193.838 uvex sportstyle ■

9193.880 uvex sportstyle ■

9194.171 uvex i-works ■

9194.175 uvex i-works ■

9194.270 uvex i-works ■

9194.365 uvex i-works ■

9194.885 uvex i-works ■

9198.064 uvex pheos cx2 ■

9198.237 uvex pheos cx2 ■

9198.256 uvex pheos cx2 ■

9198.257 uvex pheos cx2 ■

9198.258 uvex pheos cx2 ■

9198.275 uvex pheos cx2 ■

9198.285 uvex pheos cx2 ■

9199.085 uvex x-fit ■

9199.265 uvex x-fit ■

9199.280 uvex x-fit ■

9199.286 uvex x-fit ■

9301.145 uvex ultravision svejsebrille ■

9302.043 uvex ultrasonic svejsebrille ■ ■

9302.045 uvex ultrasonic svejsebrille ■ ■

9302.245 uvex ultrasonic ■

9302.247 uvex ultrasonic ■

9302.275 uvex ultrasonic ■

9302.281 uvex ultrasonic ■

9302.285 uvex ultrasonic ■

9302.286 uvex ultrasonic ■

9302.500 uvex ultrasonic CR ■

9302.600 uvex ultrasonic ■

9302.601 uvex ultrasonic ■

9309.275 uvex pheos cx2 sonic ■

9309.286 uvex pheos cx2 sonic ■



30

Anbefalet brug
Altid den ideelle løsning

Mekaniske farer Kemiske farer Strålefarer

Arbejdsområde Brillemodel Glasmateriale Glassets toning Coating

Finmekanisk arbejde 
 

Beskyttelsesbriller 
 

PC  
 

klar 
 

uvex supravision AR (anti-refleks) 
 
uvex supravision excellence

Let montagearbejde Beskyttelsesbriller PC klar uvex supravision excellence

Slibearbejde 
 
Vinkelslibning

Beskyttelsesbriller 
 
Hybridbrille

PC  
 

klar 
 

uvex supravision excellence 
 
uvex supravision extreme

Drejning og fræsning Beskyttelsesbriller PC klar uvex supravision excellence

Støvfyldt arbejde 
 

Hybridbrille 
 

PC 
 

klar 
 

uvex supravision excellence 
 
uvex supravision extreme

Gips- og pudsearbejde 
 

Hybridbrille 
 

PC 
 

klar 
 

uvex supravision excellence 
 
uvex supravision extreme

Landbrugs- og skovarbejde 
 
 
 

Beskyttelsesbriller 
 
 
 

PC 
 
 
 

farveløs 
orange 
grå 23 %

uvex supravision excellence 
 
uvex supravision extreme 
 

Laboratoriearbejde 
 

Beskyttelsesbriller 
 
Hybridbrille

PC  
 
CA

klar
uvex supravision sapphire 
 
uvex supravision excellence

Syre- og galvaniseringsarbejder 
 

Hybridbrille 
 

PC 
 
CA

klar
uvex supravision excellence 
 
uvex supravision extreme

Punktsvejsning 
Lodning 
Autogensvejsning 
Skærebrænding  
Svejseassistenter 
Metalstøbning 
Arbejde ved ovne

Beskyttelsesbriller 
Hybridbrille 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Svejsebeskyttelse 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Arbejde i det fri 
(Solblænding/Chauffører) 

Beskyttelsesbriller 
 

PC 
 

grå 
brun 
sølvspejl

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Offshoring / Maritim Beskyttelsesbriller PC variomatic uvex supravision variomatic

Stærk belysning 
Blænding

Beskyttelsesbriller PC CBR 65 
Sølvspejl 53%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Blandet lys Beskyttelsesbriller PC klar uvex supravision AR (anti-refleks)

Sterilt arbejdsmiljø Beskyttelsesbrille 
Overbrille

PC klar uvex supravision CR 

Olie og gas 
 

Beskyttelsesbrille 
Overbrille 
Hybridbrille

PC 
 

klar 
 

uvex supravision plus 
 

Fabriksbesøg Beskyttelsesbrille 
Overbrille

PC klar uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire
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Høreværn
Lyt efter, når det kommer til sikkerhed

Test og kontroller
Alle uvex høreværnsprodukter svarer til de aktuelle lovgivninger i EU og iht. CE 
standarden og er testet i henhold til gældende europæiske standarder. 

Kontinuerlig kvalitetssikring gennem ISO 9001/2008.

Relevante DIN EN-standarder er:

• EN 352: Del 1 – Høreværn  
• EN 352: Del 2 – Ørepropper  
• EN 352: Del 3 - Høreværnshjem

Signalgenkendelse
I en af beregningsmetoderne, som er implementeret af erhvervsfællesskabet, 
kan   høreværnsprodukter kategoriseres som værende særlig velegnet til brug i 
specielle indsatsområder.

Disse bemærkninger er defineret som følgerde: 

S  signalhøring i sporets overbygning muligt
V  Signalhøring ved kørsel af fartøjer i den offentlige trafik mulig
W  Advarselssignalhøring generelt, informationsmæssige lyde og 

 sprogforståelse opfyldt 
E  Signalhøring for chauffører og lokomotivførere til rangérdrift i jernbanedrift 

mulig 

Arbejsmiljøloven støj og vibration

Gyldig siden 09.03.2007

Information til medarbejderne

Information og uddannelse

Generel arbejdsmedicinsk rådgivning

Tilrådighedstillelse af høreværn

Tilbud til arbejdsmedicinsk 
 lægeundersøgelse Iværksættelse af den arbejdsmedicinske lægeundersøgelse

Brug af høreværn

Mærkning af støjområde

ikke tilladt under inddragelse af høreværn

Støjbekæmpelsesprogram

Høreværn

Arbejdsmedicinsk lægeundersøgelse

Yderligere foranstaltninger

E1:    meget velegnet, særligt velegnet til 
personer med nedsat hørelse

E2: velegnet

E3: moderat egnet
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Høreværn
Engangsørepropper

uvex xact-fit
• Engangsørepropper med tommelfingergreb 
• Spenderegnet reserveprop
• Tilpasser sig ideelt øregangens form og størrelse og minimerer dermed lækager til en ideel 

 tilpasning og optimal beskyttelse
• Tommelfingergreb giver hurtig og nem håndtering
• af anatomien i det menneskelige øres efterlignede form – så de hele tiden sidder bekvemt
• bløde reservepropper garanterer høj bærekomfort 

uvex hi-com
• lavtisolerende ørepropper med fremragende taleopfattelse
• fås i to farver
• Reducerer indre ørelyde, som opstår når der bæres høreværn 

SNR: 26 dB H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 24 dB H: 26 dB M: 20 dB L: 18 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5  26,2 31,6 33,7

Med uvex Decibel appen kan du altid finde det 
rigtige høreværn. 
Gratis download fra iTunes Store.

uvex xact-fit uvex xact-fit reserveplugger
Artikelnummer 2124.001 2112.124 2124.002
Udførelse Med genanvendelig pin Med genanvendelig pin Reserveprop
Standard EN 352-2 EN 352-2

Yderligere krav: W Yderligere krav: W
SNR 26 dB 26 dB
Farve Lime Lime Lime
Størrelse M M M
VE 50 par, Detail Minibox, 1 par med snor 250 par, 

parvis i miniæske og pin, 2 par reservepropper 5-par i miniæske

uvex hi-com
Artikelnummer 2112.100 2112.101 2112.120 2112.106
Udførelse uden snor med snor uden snor uden snor
Standard EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

Yderligere krav: W Yderligere krav: W Yderligere krav: W Yderligere krav: W
SNR 24 dB 24 dB 24 dB 24 dB
Farve lime lime lime beige
Størrelse M M M M
VE 200 par, 100 par, Retail miniæske, 6 par 200 par, 

parvis i posen parvis i posen parvis i posen

2124.002

2124.001 
2112.124

2112.101

2112.100 
2112.120

2112.106
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Høreværn
Engangsørepropper

uvex com4-fit
• Engangsørepropper i kompakt, ergonomisk design 
• optimal til smalle og mindre øregange
• egnet til brug i ekstremt støjbelastede omgivelser
• patenteret X-gripteknologi reducerer trykket i øregangen og letter også mærkbart fjernelsen af 

proppen
• øget komfort også ved langvarig brug

uvex x-fit
• ergonomisk forformede engangsørepropper
• egnet til brug i ekstremt støjbelastede omgivelser
• patenteret X-gripteknologi reducerer trykket i øregangen og letter også mærkbart fjernelsen af 

proppen

uvex xtra-fit
• Engangsørepropper til mellemstore og store øregange
• Tilpasser sig ideelt øregangens form og størrelse og minimerer dermed lækager til en ideel til-

pasning og optimal beskyttelse
• Meget blød og behagelig at bære

SNR: 33 dB H: 33 dB M: 30 dB L: 29 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR: 37 dB H: 36 dB M: 34 dB L: 34 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 36 dB H: 34 dB M: 33 dB L: 32 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 32,7 34,8 36,8 38,9 36,9 36,2 44,0 41,5
SD dB 4,6 4,4 5,6 5,2 4,7 3,7 4,0 5,0
APV dB 28,1 30,4 31,2 33,7 32,2 32,5 40,0 36,5

uvex com4-fit
Artikelnummer 2112.004 2112.012 2112.121
Udførelse uden snor med snor uden snor
standard EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

Yderligere krav: S, V, W, E 1 Yderligere krav: S, V, W, E 1 Yderligere krav: S, V, W, E 1
SNR 33 dB 33 dB 33 dB
Farve lys orange lys orange lys orange
Størrelse S S S
VE 200 par, parvis i posen 100 par, parvis i posen Retail-miniæske, 6 par

uvex x-fit
Artikelnummer 2112.001 2112.010 2112.123
Udførelse uden snor med snor uden snor
standard EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 

Yderligere krav: S, V, W, E 1 Yderligere krav: S, V, W, E 1 Yderligere krav: S, V, W, E 1
SNR 37 dB 37 dB 37 dB
Farve lime lime lime
Størrelse M M M
VE 200 par, parvis i posen 100 par, parvis i posen Retail-miniæske, 6 par

uvex x-fit
Artikelnummer 2112.001 2112.010 2112.123
Udførelse uden snor med snor uden snor
Standard EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 

Yderligere krav: S, V, W, E 1 Yderligere krav: S, V, W, E 1 Yderligere krav: S, V, W, E 1
SNR 37 dB 37 dB 37 dB
Farve lime lime lime
Størrelse M M M
VE 200 par, parvis i posen 100 par, parvis i posen Retail-miniæske, 6 par

uvex xtra-fit
Artikelnummer 2112.060 2112.122
Udførelse uden snor uden snor
Standard EN 352-2 EN 352-2

Yderligere krav: S, V, W, E 1 Yderligere krav: S, V, W, E 1
SNR 36 dB 36 dB
Farve orange orange
Størrelse L L
VE 200 par, parvis i posen Retail-miniæske, 6 par

2112.001
2112.123

2112.010

2112.004
2112.121

2112.012

2112.060
2112.122
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Høreværn
Genbrugelige ørepropper

uvex whisper
• rengøringsvenlig genanvendelig øreprop med snor
• glat, smudsafvisende overflade er let at rengøre med vand og mild 

sæbe
• Hygiejneæske tillader hygiejnisk opbevaring af propperne 
• Altid til rådighed og klar takket være snoren - i støjfrie områder kan 

proppen bæres komfortabelt rundt om halsen

uvex whisper +
• rengøringsvenlig genanvendelig øreprop med snor
• glat, smudsafvisende overflade er let at rengøre med vand og mild 

sæbe
• Hygiejneæske tillader hygiejnisk opbevaring af propperne
• Altid til rådighed og klar takket være snoren - i støjfrie områder kan 

proppen bæres komfortabelt rundt om halsen

uvex whisper supreme
• rengøringsvenlig genanvendelig øreprop med snor
• glat, smudsafvisende overflade er let at rengøre med vand og mild 

sæbe
• Hygiejneæske tillader hygiejnisk opbevaring af propperne
• Altid til rådighed og klar takket være snoren - i støjfrie områder kan 

proppen bæres komfortabelt rundt om halsen 

SNR: 23 dB H: 24 dB M: 20 dB L: 17 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

SNR: 30 dB H: 31 dB M: 27 dB L: 26 dB
f / Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 33,8 29,2 32,7 30,0 36,0 34,3 41,0
SD dB 5,1 4,6 4,9 5,0 4,0 3,6 4,4
APV dB 28,7 24,5 27,8 25,0 32,0 30,6 36,6

SNR: 27 dB H: 27 dB M: 24 dB L: 22 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

uvex whisper
Artikelnummer 2111.201 2111.237
Udførelse med snor med snor i propæske
Standard EN 352-2 EN 352-2

Yderligere krav: S, W Yderligere krav: S, W
SNR 23 dB 23 dB
Farve orange orange
Størrelse M M
VE 50 par 50 par

uvex whisper +
Artikelnummer 2111.212 2111.238
Udførelse med snor med snor i propæske
Standard EN 352-2 EN 352-2

Yderligere krav: S, V, W, E 1 Yderligere krav: S, V, W, E 1
SNR 27 dB 27 dB
Farve lime lime
Størrelse M M
VE 50 par 50 par

uvex whisper supreme
Artikelnummer 2111.235
Udførelse med snor i propæske
Standard EN 352-2

Yderligere krav: W
SNR 30 dB
Farve gul
Størrelse L
VE 50 par

2111.201

2111.237

2111.212
2111.238

2111.235
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Høreværn
Bøjlehøreværn

uvex x-cap
• Ergonomisk formet bøjlehøreværn til optimal bæreposition foran hagen
• ergonomisk formet reserveprop til optimal bærekomfort 

uvex x-fold
• ergonomisk formet bøjlehøreværn til optimal bæreposition foran hagen
• ergonomisk formet reserveprop til optimal bærekomfort 
• foldbar og dermed altid til rådighed og nem at transportere 

uvex xact-bånd
• Bøjlehøreværn med tommelfingergreb
• Spenderegnet reserveprop
• Ergonomisk formede pinde virker direkte i øregangen og er ikke kun 

på det ydre øre
• Tommelfingergreb giver hurtig og nem håndtering
• Reduceret lydtransmission via båndet gennem indarbejdede 

 lydblocker 
• Ekstrem lav vægt på kun 4 gram 

SNR: 24 dB H: 27 dB M: 19 dB L: 18 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 23,7 22,0 21,6 19,0 23,8 31,9 39,6 39,6
SD dB 4,0 2,9 4,7 4,3 3,6 4,0 2,7 3,7
APV dB 19,7 19,1 16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

SNR: 23 dB H: 26 dB M: 18 dB L: 17 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4
SD dB 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3
APV dB 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

SNR: 26 dB H: 29 dB M: 22 dB L: 21 dB
f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 21,5 23,3 24,7 25,3 27,1 33,0 37,3 38,5
SD dB 3,6 3,6 4,7 6,0 5,5 2,7 4,3 4,9
APV dB 17,9 19,7 20,0 19,3 21,5 30,3 33,0 33,6

uvex x-cap
Artikelnummer 2125.361 2125.351
Udførelse Med bøjle Reserveprop
Standard EN 352-2 

Yderligere krav: W, E 3
SNR 24 dB
Farve grå, himmelblå, lime himmelblå, lime
VE 15 styk 60 par, 5 par parvis i polyzippose

uvex x-fold
Artikelnummer 2125.344 2125.351
Udførelse med foldbar bøjle reserveprop
Standard EN 352-2 
SNR 23 dB
Farve grå, himmelblå, lime himmelblå, lime
VE 5 styk 60 par, 5 par parvis i polyzippose

uvex xact-band
Artikelnummer 2125.362 2124.002 2124.003
Udførelse Med bøjle Reserveprop Reserveprop
standard EN 352-2 
SNR 26 dB
Farve grå, himmelblå, lime lime lime
VE 10 250 par, 5 par 400 par,

parvis i miniæske løs i refillæske

2125.361

2125.344

2125.362
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Høreværn
uvex K-serier · Egenskaber

 

Længdejustering
Letindstillelig længdejustering til en perfekt 
bæreposition for at garantere optimal beskyt-
telse. 

Polstret hovedbånd
Polstret hovedbånd til optimal komfort, selv ved 
længere tids brug. 

Memory foam
Kapselpolster lavet af ekstra blødt og blødt 
memory foam garanterer optimal komfort selv 
ved længere tids brug. 

Meget let
Længere bæretider er mere komfortable, da 
der skal bæres mindre vægt på hovedet.

Certificering
Certificeret iht. EN 352-1, Australian Standard 
AS / NZS og ANSI.

Reservepuder
Udskifteligt reservepolster for en langvarig 
komfort og hygiejnisk brug. 

Komfortpuder 
Selvklæbende komfortpuder muliggør en 
 behagelig og optimal komfort, selv ved højere 
temperaturer. 

Længdejustering
Letindstillelig længdejustering til en perfekt 
bæreposition for at garantere optimal beskyt-
telse. 

Optimal tilpasning
Perfekt tilpasning af hovedbøjlen for optimal 
beskyttelse.

Kan drejes 360 °
Kapsler kan drejes 360 ° til forskellige bærepo-
sitioner. Kapselhøreværn kan bæres som ho-
vedbåndsvariant foran hagen eller bag nakken.

Dielektrisk
Metalfrit kapselhøreværn er egnet til 
 anvendelsen i arbejdsområder med elektriske 
spændinger. 

Længdejustering
Letindstillelig længdejustering til en perfekt 
bæreposition for at garantere optimal beskyt-
telse. 

Parkeringsposition
360 ° rotation til en optimal beredskabs- og 
hvilestilling for høreværnet. 

Hjelm-visir-kombination
For at give optimal beskyttelse af hele hovedet, 
kan Uvex kapselhøreværnene kombineres med 
industrielle hjelme og visirer.

uvex K-serier

Tilbehør

uvex K200

uvex K1H · uvex K2H
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Høreværn
Kapselhøreværn

uvex K1
• Kapselhøreværn med længdeju-

stering
• Lav vægt og kapselvolumen
• Letindstillelig længdejustering til 

den perfekte bæreposition
•  blød overflade og polstret ho-

vedbånd til optimal bærekomfort 

SNR: 28 dB H: 35 dB M: 24 dB L: 17 dB
f / Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 17,6 16,3 25,4 34,5 37,7 39,9 41,7
SD dB 3,9 3,1 2,8 3,2 3,2 3,5 3,6
APV dB 13,7 13,2 22,6 31,3 34,4 36,4 38,1

uvex K2
• Kapselhøreværn med længdeju-

stering
• Lav vægt og kapselvolumen
• Letindstillelig længdejustering til 

den perfekte bæreposition
• Polstret hovedbånd til maksimal 

komfort
•  Kapselpolster lavet af ekstra 

blødt memory foam garanterer 
en behagelig pasform selv ved 
langvarig brug 

uvex K2 foldbar
• Kapselhøreværn med foldbar ho-

vedbånd
• Lav vægt og kapselvolumen
• Kapselpolster lavet af ekstra 

blødt memory foam til optimal 
bærekomfort

• hi-viz design for yderligere visuel 
synlighed for brugeren

SNR: 32 dB H: 37 dB M: 29 dB L: 21 dB
f / Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 21,0 20,7 29,8 38,6 39,0 43,8 42,8
SD dB 4,5 3,1 2,8 2,7 3,2 4,3 4,0
APV dB 16,5 17,7 27,0 35,8 35,8 39,4 38,7

SNR: 31 dB H: 35 dB M: 29 dB L: 21 dB
f / Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 16,2 20,5 30,5 39,5 35,3 36,3 39,7
SD dB 2,4 2,0 1,8 2,3 1,4 2,7 2,7
APV dB 13,8 18,5 28,6 37,2 33,9 33,6 37,1

uvex K2
Artikelnummer 2600.002
Udførelse med længdejustering
Standard EN 352-1
SNR 32 dB
Farve sort, gul
VE 1 styk

uvex K2 foldbar
Artikelnummer 2600.012
Udførelse med foldbart hovedbånd
Standard EN 352-1
SNR 31 dB
Farve neon lime
VE 1 styk

uvex K1
Artikelnummer 2600.001
Udførelse med længdejustering
Standard EN 352-1
SNR 28 dB
Farve sort, grøn
VE 1 styk

2600.001

2600.002

2600.012
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Høreværn
Kapselhøreværn

uvex K3
• Kapselhøreværn med længdeju-

stering
• lav vægt og kapselvolumen
• højere isolering i området af de 

høje frekvenser 
• Let indstillelig længdejustering til 

den perfekte bæreposition
• polstret hovedbånd til maksimal 

komfort
• Kapselpolster lavet af ekstra 

blødt memory foam garanterer 
en behagelig pasform selv ved 
langvarig brug 

uvex K4
• Optimal beskyttelse i ekstrem 

støjbelastet omgivelse
• Letindstillelig længdejustering og 

optimal hovedbåndspolstring til 
 optimal bærekomfort

• hi-viz design for yderligere visuel 
synlighed for brugeren

• Kapselpolster lavet af ekstra 
blødt memory foam garanterer 
en  behagelig pasform selv ved 
langvarig brug

SNR: 33 dB H: 36 dB M: 30 dB L: 22 dB
f / Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 19,2 21,7 32,4 39,4 37,3 39,1 40,7
SD dB 2,7 2,2 3,0 3,3 3,0 3,1 3,8
APV dB 16,5 19,5 29,4 36,1 34,3 36,0 36,9

SNR: 35 dB H: 38 dB M: 33 dB L: 24 dB
f / Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 20,2 24,6 35,5 41,5 38,4 42,1 45,0
SD dB 3,0 1,8 2,6 2,3 2,7 3,5 2,8
APV dB 17,2 22,8 32,9 39,2 35,7 38,6 42,2

uvex K3
Artikelnummer 2600.003
Udførelse med længdejustering
Standard EN 352-1
SNR 33 dB
Farve sort, rød
VE 1 styk

uvex K4
Artikelnummer 2600.004
Udførelse med længdejustering
Standard EN 352-1
SNR 35 dB
Farve neon lime
VE 1 styk

2600.003

2600.004
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Høreværn
Kapselhøreværn

uvex K Junior
• Børne-kapselhøreværn med for-

kortet hovedbånd
• egnet til hovedbredder op til 145 

mm, dette svarer til hovedbred-
derne S/M

• polstret hovedbånd og bløde 
støttepuder til en optimal bære-
komfort 

SNR: 29 dB H: 34 dB M: 26 dB L: 18 dB
f / Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 15,9 17,0 27,2 37,0 34,5 39,9 39,1
SD dB 3,6 2,4 2,7 3,3 3,3 3,1 3,6
APV dB 12,3 14,6 24,5 34,0 31,2 36,8 35,6

uvex K200
• Dielektrisk kapselhøreværn med 

længdejustering
• kan indsættes i arbejdsområder, 

med elektrisk spænding
• ideel tilpasning af hovedbøjlen 

garanterer optimal beskyttelse
• Letindstillelig længdejustering til 

den perfekte bæreposition
• Kapsel kan drejes 360 grader, 

og er dermed konciperet til for-
skellige bærepositioner 

SNR: 28 dB H: 33 dB M: 25 dB L: 18 dB
f / Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Isolering dB 16,4 18,4 25,7 33,0 35,9 39,4 41,9
SD dB 3,4 3,7 2,8 3,5 3,7 4,4 4,1
APV dB 13,0 14,6 23,0 29,5 32,2 35,0 37,8

uvex K200
Artikelnummer 2600.200
Udførelse 360° hovedbåndsjustering
standard EN 352-1
SNR 28 dB
Farve sort, okker
VE 1 styk

uvex K Junior
Artikelnummer 2600.000
Udførelse med afkortet hovedbånd
standard EN 352-1
SNR 29 dB
Farve gul
VE 1 styk

2600.000

2600.200
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uvex pheos E

uvex pheos E-WR
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Standarder i overblik
EN 397 · EN 50365

EN 397 – Industrielle sikkerhedshjelme beskytter mod faldende genstande og deres konsekvenser 
såsom hjerneskade og kraniebrud

Obligatoriske krav: Disse krav skal alle hjelme, som certifi-
ceres iht. EN 397, opfylde.
• Stødabsorbering vertikalt 
•   Penetrationsmodstand (mod spidse og skarpe genstande)
• flammemodstand
•   Hageremsfastgørelse: Hagerem udløses ved minimalt N 

150 og højest ved 250 N

Optionelle krav: disse krav kan en hjelm, der er certificeret i 
henhold til EN 397, opfylde, men det er ikke nogen obligato-
riske krav.
• meget lave temperaturer (-20 °C eller -30 °C)
• meget høje temperaturer (150 °C)
• elektrisk isolering (440 V)
• smeltet metal (MM)
• sideværts deformering

EN 50365 - elektrisk isolerende hjelme til arbejder på lavspændingsanlæg beskyttelse mod 
elektrisk stød og for at forhindre farlig kropsgennemstrømning i gennem hovedet

krav: 
•   Alle hjelme skal også opfylde kravene iht. EN 397.
•   Beskyttelse mod AC vekselspænding op til 1000 V (AC) 

eller DC jævnspænding op til 1500 V (DC) 
•   Isolerende hjelme må ikke indeholde ledende dele.
•  Ventilationsåbninger (så vidt tilstede), må ikke tillade uhen-

sigtsmæssig kontakt med dele som står under spænding.

meget lave  
temperaturer  
(-20 °C eller -30 °C)

uvex pheos uvex pheos alpine

meget høje  
temperaturer  
(150 °C)

elektrisk isolering 
(440 V)

uvex pheos E uvex pheos E-WR

smeltet metal 
(MM)

uvex pheos IES uvex pheos B uvex pheos B-WR uvex pheos BS-WR

uvex pheos E uvex pheos E-WR uvex pheos alpine



uvex pheos alpine

uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Oversigt over standarder
EN 12492 · EN 14052

EN 12492 – Bjergbestigningshjelm  
beskyttelse mod farer, der kan opstå, når bjergbestigere udfører aktiviteter

krav: 
• Stødabsorbering vertikalt, frontal, lateral, dorsal
• Modstand mod indtrængning
• Bæreanordning (hagerem løsnes ved min. 500 N)
•   Bæreanordningens styrke: Hagerem må udvise en 

 maksimal forlængelse på 25 mm
•   Effektivitet af bæreanordning: Hjelm må ikke glide af 

 hovedet

EN 14052 – High performance industrielle beskyttelseshjelme beskyttelse mod faldende gen-
stande og sidekollision og deraf opstående hjerneskade, kraniebrud og nakkeskader

Obligatoriske krav: 
• Stødabsorbering vertikalt og lateralt
• Modstand mod gennemtrængning vertikalt og lateralt
•   Eftergivelse af fastgørelsessystemet: Hagerem giver efter 

ved mindst 150 og højest 250 N
•  Fastgørelsessystemets effektivitet: Hjelm må ikke fjernes 

helt fra prøvehovedet ved stødabsorberings- og gennem-
trængningskontrollen

• flammemodstand

Disse krav kan en hjelm, som er certificeret i henhold til EN 
14052, opfylde, men det er ikke nogen obligatoriske krav.

Valgfrit:
• lave temperaturer (-20 °C, -30 °C, -40 °C)
• højere temperaturer (150 °C)
• strålingsvarme
• elektrisk isolering
• smeltet metal (MM)
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Hovedbeskyttelse
uvex perfexxion

uvex perfexxion
• unik kombination af standarderne EN 14052, 12492 og 1078
• Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, høreværn og hjelmlamper
• Euroslot-beholdere (30 mm) på siden til montering af kapselhøreværn
• yderligere slots på den side for udvidelse med meget tilbehør
•   opfylder standarderne EN 14052 - højeffektiv industrisikkerhedshjelm 

EN 12492 - bjergbestigningshjelm EN 1078 - cykelhjelm
•   seks variable og komfortable ventilationsåbninger til maksimal ventila-

tion
• Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredde- og høj-

deregulering

• optimal pasform takket være to forskellige størrelser (M og L)
• ingen yderligere hagerem nødvendig - nemt skift mellem industrihjelm 

EN 14052 og bjergbestignings- (EN 12492) / cykelhjelm (EN 1078) via 
pisklukning, der går i hak

uvex perfexxion Reflekssæt
• stærkt reflekterende påklæbningssæt
• let at påklæbe
• Egnet til sikkerhedshjelmen uvex perfexxion

uvex perfexxion
Artikelnummer 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Farve hvid hvid med logo hvid hvid med logo sort sort med logo sort sort med logo
Udførelse med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm
Standard EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052

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

Størrelse M (52 til 57 cm) M (52 til 57 cm) L (58 til 63 cm) L (58 til 63 cm) M (52 til 57 cm) M (52 til 57 cm) L (58 til 63 cm) L (58 til 63 cm)
VE 1 1 1 1 1 1 1 1
Omkartonmængde 6 6 6 6 6 6 6 6

uvex perfexxion Reflekssæt
Artikelnummer 9790.083
VE 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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Hovedbeskyttelse
 uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

uvex pheos IES
• Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, hjelmkapsler, hjelmlamper og integreret eyewear 

system (IES)
• Euroslot-beholdere (30 mm) på siden til montering af kapselhøreværn
• Opfylder standarden EN 397 og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og 

metalsprøjt (MM = "Smeltet metal")
• tre variable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
• Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering – derudover er der 

mulighed for at montere et par beskyttelsesbriller uvex pheos s eller uvex i-works  
• 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og komfort

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, høreværn og hjelmlamper
• På siden anbragte euroslotbeholdere (30 mm) til anbringelse af kapselhøreværn
• opfylder standarden EN 397 og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og 

 metalsprøjt (MM = "Smeltet metal")
• tre variable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
• konventionelt indvendigt udstyr for en individuel, bekvem pasform (uvex pheos B)
• Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering (uvex pheos B-WR)
• 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og komfort

uvex pheos IES
Artikelnummer 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Farve hvid gul orange rød blå
Udførelse med en lang skærm og IES (Integrated Eyewear System) 
Standard EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Størrelse 55 til 61 cm 55 til 61 cm 55 til 61 cm 55 til 61 cm 55 til 61 cm
VE 1 1 1 1 1
Omkartonmængde 25 25 25 25 25

uvex pheos B
Artikelnummer 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Farve hvid gul orange rød blå sort
Udførelse med lang med lang med lang med lang med lang med lang 

skærm skærm skærm skærm skærm skærm
Standard EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
størrelse 51 til 61 cm 51 til 61 cm 51 til 61 cm 51 til 61 cm 51 til 61 cm 51 til 61 cm
VE 1 1 1 1 1 1
Omkartonmængde 25 25 25 25 25 25

uvex pheos B-WR
Artikelnummer 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Farve hvid gul orange rød grøn blå sort
Udførelse med lang med lang med lang med lang med lang med lang med lang 

skærm skærm skærm skærm skærm skærm skærm
Standard EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Størrelse 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm
VE 1 1 1 1 1 1 1
Omkartonmængde 25 25 25 25 25 25 25

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

2013
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Hovedbeskyttelse
uvex pheos BS-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

uvex pheos BS-WR
• Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, høreværn og hjelmlamper
• På siden er der euroslotbeholdere (30 mm) til anbringelse af kapselhøreværn
• opfylder standarden EN 397 og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og metalsprøjt (MM = "Smeltet metal")
• tre variable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
• Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering 
• Forkortet skærm til et udvidet synsfelt opad
• 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og komfort

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, høreværn og hjelmlamper
• På siden er hjelmen udstyret med euroslotbeholdere (30 mm) til anbringelse af 

kapselhøreværn
• Fuldstændig lukket hjelmskål til anvendelse i elektrikerområdet
• opfylder standarden EN 397 og yderligere krav til meget lave temperaturer 
(-30 °C) og metalsprøjt (MM = "Smeltet metal") og er godkendt iht. EN 50365 
(1000 V AC)

• konventionel indre interiør til en individuel pasform (uvex pheos E)
• Indvednigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering (uvex 

pheos E-WR)
• 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og komfort

uvex pheos BS-WR
Artikelnummer 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Farve hvid gul rød blå mørkegrå sort
Udførelse med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm
Standard EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Størrelse 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm
VE 1 1 1 1 1 1
Omkartonmængde 25 25 25 25 25 25

Uvex pheos E-WR
Artikelnummer 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
Farve hvid gul orange rød grøn blå
Udførelse med lang skærm med lang skærm med lang skærm med lang skærm med lang skærm med lang skærm
Standard EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Størrelse 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm
VE 1 1 1 1 1 1
Omkartonmængde 5 5 5 5 5 5

uvex pheos E
Artikelnummer 9770.020 9770.120
Farve hvid gul
Udførelse med lang skærm med lang skærm
Standard EN 397 EN 397

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

Størrelse 51 til 61 cm 51 til 61 cm
VE 1 1
Omkartonmængde 25 25

uvex pheos E-WR
Artikelnummer 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
Farve hvid gul orange rød grøn blå
Udførelse med lang skærm med lang skærm med lang skærm med lang skærm med lang skærm med lang skærm
Standard EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

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

Størrelse 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm
VE 1 1 1 1 1 1
Omkartonmængde 5 5 5 5 5 5

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Hovedbeskyttelse
uvex pheos alpine

uvex pheos alpine
• Multifunktionshjelm til arbejde i højder og i forbindelse med redning
• Kombination af egenskaberne ved den industrielle hjelm (EN 397) 

med kravene iht. en klatrehjelm (EN 12492)
• På siden er hjelmen udstyret med euroslotbeholdere (30 mm) til 

anbringelse af  kapselhøreværn
• Fastgørelsesmuligheder til pandelygte,fuldvisirsbriller og ansigtsbe-

skyttelse er tilstede
• Opfylder standarden EN 397 og et yderligere krav til meget lave 

temperaturer (-30 °C)
• fastnittet fire-punkts-hagerem til brug iht. EN 12492
• vedlagt hagerem (artikkelnummer 9790.005) til anvendelse iht. 
EN 397

• Let hjelmskål af ABS giver beskyttelse og holdbarhed
• 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pas-

form og meget komfort
• Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs 

 bredderegulering 
• Forkortet skærm til et udvidet synsfelt opad
• standardmæssigt med et sort PU-svedbånd (artikelnummer 

9760.009) leveret, valgfrit er et lyst svedbånd i kunstlæder 
til rådighed (artikelnummer 9760.005) 

uvex pheos alpine
Artikelnummer 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
Farve hvid gul orange rød grøn blå sort
Udførelse med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm med kort skærm
Standard EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C

Størrelse 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm 52 til 61 cm
VE 1 1 1 1 1 1 1
Omkartonmængde 6 6 6 6 6 6 6

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Hovedbeskyttelse
uvex pheos skovarbejdersæt · Refleksstriber

uvex pheos reflekssæt 
M
• stærkt reflekterende påklæbnings-

sæt
• ekstremt høj lysstyrke gennem 

 prisme-folje
• let at påklæbe
• passende til alle Uvex pheos og 

pheos alpine sikkerhedshjelme

uvex pheos reflekssæt L
• Sikkerhedshjelm med stærkt 

reflekterende mærkatsæt
• de allerede pålimede hjelme 

udleveres
• individualiserede hjelme er 

udelukket fra ombytning

uvex pheos refleks sæt L 
(hjelmfarve vælges)

uvex pheos skovarbejdersæt
• specielt tilpasset sæt til kravene i forbindelse med skovbrug bestå-

ende af uvex pheos B-WR beskyttelseshjelm 9772.230, 3000.165 
uvex dBex høreværnskapsler og metalgittervisir 9790.044

• Opfylder standarderne EN 166, 1731 352-1 og 397, og et yderligere 
krav til meget lave temperaturer (-30 °C)

• aflåseligt gittervisir beskytter mod fremmedlegemer og garanterer 
et frit syn 

• Høreværnkapsler afrunder den perfekte hovedbeskyttelse
• tre variable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
• Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegu-

lering 

  Advarsel: 
Hvis du ønsker at bruge sættet uden høreværn, så skal du bruge 
ekstra adaptere til anbringelse af viseret (artikelnummer 9790.042).

uvex pheos reflekssæt M
Artikelnummer 9790.018
VE 1

  Kontakt venligst vores ser-
vice-hotline +49 911 9786-0.

uvex pheos skovarbejdersæt
Artikelnummer 9774.233
Udførelse Komplet sæt til skov- og skovbrugs rbejde
Standard EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166

-30 °C
Farve orange 
Størrelse 52 til 61 cm
VE 1
Omkartonmængde 25

Enkeltdele fra uvex pheos skovarbejdersæt
Artikelnummer VE
9790.040 Holderamme til hjelm 1 styk
9790.044 Gittervisir (metal) eller 1 styk
9790.043 Gittervisir (nylon) 1 styk
3000.165 Hjelmkapsler Uvex dBex 3000H 1 par
9790.042 Adapter (til montering uden hjelm kapsler) 1 par

uvex pheos reflekssæt L
Artikelnummer Farve Udførelse
9772.026 hvid uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.126 gul uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.226 orange uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.326 rød uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.526 blå uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.926 sort uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.035 hvid uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.138 gul uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.236 orange uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.538 blå uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.936 sort uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.038 hvid uvex pheos BS-WR med reflekterende klistermærker
9772.137 gul uvex pheos BS-WR med reflekterende klistermærker
9772.537 blå uvex pheos BS-WR med reflekterende klistermærker
9770.026 hvid uvex pheos E med reflekterende klistermærker
9770.126 gul uvex pheos E med reflekterende klistermærker
9770.036 hvid uvex pheos E-WR med reflekterende klistermærker
9770.136 gul uvex pheos E-WR med reflekterende klistermærker

VE 25 styk

9790.018

9774.233
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Hovedbeskyttelse
 uvex pheos visirsystem

uvex pheos visir
• Visirer lavet af polycarbonat med uvex 

supravision excellence coatingteknologi
• fås i to monteringstyper: mekaniske hånd-

tagsarme eller selvlåsende magnetlukninger
• Visir 9906.002 og 9906,003 kan kombine-

res med en industriel sikkerhedshjelme 
uvex pheos E-S-WR, WR-uvex pheos B-S 
og sikkerhedshjelmen til arbejde i højder 
uvex pheos alpint (til kombinationen med 
uvex pheos alpine er en visiradapter, arti-
kelnummer 9790.067 nødvendig)

• Visir uvex pheos SLB1 (9906,005 og 
9906,006) og uvex pheos SLB 2 
(9906,007 og 9906,008) kan kun kombi-
neres med den industrielle sikkerhedshjelm 
uvex pheos E-S-WR

• Visir 9906.002 kan kombineres med kap-
selhøreværnet uvex pheos K2H (meka-
nisk), artikelnummer 2600.204

• Visir 9906.003 kan kombineres med kap-
selhøreværnet uvex pheos K2H magnet, 
artikelnummer 2600.205

• Udskifteligt glas
• Opfylder standarderne EN 166 og EN 170, 

desuden kendemærket iht. anvendelses-
områderne 3 (væsker) og 9 (smeltede me-
taller og varme faste stoffer)

• Visire uvex pheos SLB 1 (9906.005 og 
9906.006) som forstyrrelseslysbuevisir 
klasse 1 (4 n) iht- GS-ET 29 certificeret

• Visir uvex pheos SLB 2 (9906.007 og 
9906.008) som forstyrrelseslysbuevisir 
klasse 2 (7 kA) iht. GS-ET 29 certificeret 
 

 Hjelm er ikke inkluderet i leveringen!

uvex pheos uvex pheos magnetisk
Artikelnummer 9906.002 9906.003
Reserveglas 9906.013 9906.013
Udførelse uvex supravision excellence uvex supravision excellence

med mekaniske vægtstangsarme med mekaniske vægtstangsarme
Standard EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel sort sort

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Glas PC klar, UV 400 PC klar, UV 400

0196 2C-1,2 1 W B 9 kN CE 0196 2C-1,2 1 W B 9 kN CE
VE 1 1

uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 1 magnetic
Artikelnummer 9906.005 9906.006
Reserveglas 9906.012 9906.012
Udførelse uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Klassifikation forstyrrelseslysbue klasse 1 Klassifikation forstyrrelseslysbue klasse 1
med mekaniske vægtstangsarme med mekaniske vægtstangsarme

Standard EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel sort sort

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Glas PC klar, UV 400 PC klar, UV 400

2C-1,2 1 B W 8-1-0 9 kN CE 0196 2C-1,2 1 B W 8-1-0 9 kN CE 0196
VE 1 1

uvex pheos SLB 2 uvex pheos SLB 2 magnetisc
Artikelnummer 9906.007 9906.008
Reserveglas 9906.017 9906.017
Udførelse uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Klassifikation forstyrrelseslysbue klasse 2 Klassifikation forstyrrelseslysbue klasse 2
med mekaniske vægtstangsarme og hagebeskytter med magnet vægtstangsarme og hagebeskytter

standard EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Stel sort sort

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Glas PC blå, UV-400 PC blå, UV-400

2C-1,2 1 B W 8-2-0 9 kN CE 0196 2C-1,2 1 B W 8-2-0 9 kN CE 0196
VE 1 1

9906.005

9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006
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Hovedbeskyttelse
Hurtigt overblik

Artikel-
nummer Navn Beskrivelse Farve Side

3000.165 Hjelmkapsler Uvex dBex 3000H 48

9720.020 uvex perfexxion Sikkerhedshjelm hvid 44

9720.021 uvex perfexxion Sikkerhedshjelm hvid 44

9720.030 uvex perfexxion Sikkerhedshjelm hvid 44

9720.031 uvex perfexxion Sikkerhedshjelm hvid 44

9720.920 uvex perfexxion Sikkerhedshjelm sort 44

9720.921 uvex perfexxion Sikkerhedshjelm sort 44

9720.930 uvex perfexxion Sikkerhedshjelm sort 44

9720.931 uvex perfexxion Sikkerhedshjelm sort 44

9770.020 uvex pheos E Sikkerhedshjelm hvid 46

9770.026 uvex pheos E Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

hvid 48

9770.030 uvex pheos E-WR Sikkerhedshjelm hvid 46

9770.036 uvex pheos E-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

Hvid 48

9770.120 uvex pheos E Sikkerhedshjelm gul 46

9770.126 uvex pheos E Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

gul 48

9770.130 uvex pheos E-WR Sikkerhedshjelm gul 46

9770.136 uvex pheos E-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

gul 48

9770.230 uvex pheos E-WR Sikkerhedshjelm orange 46

9770.330 uvex pheos E-WR Sikkerhedshjelm Rød 46

9770.430 uvex pheos E-WR Sikkerhedshjelm grøn 46

9770.530 uvex pheos E-WR Sikkerhedshjelm blå 46

9772.020 uvex pheos B Sikkerhedshjelm hvid 45

9772.026 uvex pheos B Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

Hvid 45

9772.030 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm Hvid 45

9772.031 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm hvid 46

9772.035 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

Hvid 45

9772.038 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

hvid 46

9772.040 uvex pheos IES Sikkerhedshjelm hvid 45

9772.120 uvex pheos B Sikkerhedshjelm gul 45

9772.126 uvex pheos B Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

gul 45

9772.130 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm gul 45

9772.131 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm gul 46

9772.137 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

gul 48

9772.138 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

gul 48

9772.140 uvex pheos IES Sikkerhedshjelm gul 45

9772.220 uvex pheos B Sikkerhedshjelm orange 45

9772.226 uvex pheos B Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

orange 48

9772.230 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm orange 45

9772.236 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

orange 48

9772.240 uvex pheos IES Sikkerhedshjelm orange 45

9772.320 uvex pheos B Sikkerhedshjelm rød 45

9772.326 uvex pheos B Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

rød 48

9772.330 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm rød 45

9772.332 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm rød 46

Artikel-
nummer Navn Beskrivelse Farve Side

9772.340 uvex pheos IES Sikkerhedshjelm rød 45

9772.430 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm grøn 45

9772.520 uvex pheos B Sikkerhedshjelm blå 45

9772.526 uvex pheos B Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

rød 48

9772.530 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm blå 45

9772.531 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm blå 46

9772.537 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

blå 48

9772.538 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

blå 48

9772.540 uvex pheos IES Sikkerhedshjelm blå 45

9772.832 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm mørkegrå 46

9772.920 uvex pheos B Sikkerhedshjelm sort 45

9772.926 uvex pheos B Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

sort 48

9772.930 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm sort 45

9772.932 uvex pheos BS-WR Sikkerhedshjelm sort 46

9772.936 uvex pheos B-WR Sikkerhedshjelm med reflekterende 
klistermærker

sort 48

9773.050 uvex pheos alpine Sikkerhedshjelm hvid 47

9773.150 uvex pheos alpine Sikkerhedshjelm gul 47

9773.250 uvex pheos alpine Sikkerhedshjelm orange 47

9773.350 uvex pheos alpine Sikkerhedshjelm rød 47

9773.450 uvex pheos alpine Sikkerhedshjelm grøn 47

9773.550 uvex pheos alpine Sikkerhedshjelm blå 47

9773.950 uvex pheos alpine Sikkerhedshjelm Sort 47

9774.233 uvex pheos Skovarbejdersæt orange 48

9790.018 uvex pheos reflekssæt M stærkt reflekterende påklæbnings-
sæt

48

9790.040 Skovarbejdersæt Holderamme til hjelm 48

9790.042 Skovarbejdersæt Adapter til montering uden hjelmkapsler 48

9790.043 Skovarbejdersæt Gittervisir, nylon 48

9790.044 Skovarbejdersæt Gittervisir, metal 48

9790.083 uvex perfexxion Reflekssæt 44

9906.002 uvex pheos Visir, PC klar 49

9906.003 uvex pheos magnetisk Visir, PC klar 49

9906.005 uvex pheos SLB 1 Visir, PC klar 49

9906.006 uvex pheos SLB 1 magnetic Visir, PC klar 49

9906.007 uvex pheos SLB 2 Visir, PC blå 49

9906.008 uvex pheos SLB 2 magnetic Visir, PC blå 49

9906.012 Reserveglas klar 49

9906.013 Reserveglas klar 49

9906.017 Reserveglas blå 49



Åndedrætsværn
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uvex silv-Air
Brugsoversigt

Aktivitet Skadelige stoffer Beskyttelsesklasse

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Træarbejde

Blødt træ: Slibning og skæring Fine partikler, træstøv ■

Hårdt træ (eg, bøg, tropisk træ): Slibning og skæring Fine partikler, træstøv ■

Farve slibe / børste Fine farvepartikler ■

Farve slibe / børste (kromholdige farver) Fine farvepartikler ■

Vandopløselige malinger, kobber/krom/arsen Fin maletåge ■

Byggeri og byggerelaterede fag

Cementarbejde, pudsning, fliselægning, tagdækning Cement-/gips-/klinke-/murstensstøv ■

Murværk: Skæring, boring, nedrivning ■

Asbest: Mindre arbejdsopgaver Fibre ■

Tagisolering: Glas- og mineralfibre Støv og fibre ■

Spartelmasse/Filler: Slibning Støv ■

Svejseopgaver

Svejsning i rustfrit stål og aluminium Røg fra metal og aluminiumoxid ■

Hårdlodning Røg ■

Metalbearbejdning

Metal: Boring, slibning, fræsning, bøjning Metalstøv ■

Stærkt legeret stål / rustfrit stål: Boring, slibning, fræsning, bøjning Metalstøv ■

Bortskaffelse / rengøring

Sortering og bortskaffelse af affald Støv, svampe ■

Bortskaffelse af medicinsk affald Bakterier, sporer ■

Fejning af gulve Støv (ikke-toksisk) ■

Radioaktivt forurenet støv Støv ■

Landbrug

Dyresygdomme / behandling af syge dyr Bakterier, vira ■

Omgang med svampesporer Sporer ■

Omgang med hø, korn, mel Støv ■

Medicin/pleje/sundhed

Allergier, pollen, husstøv, dyrehår Støv, partikler, sporer ■

Bakterier, vira, infektioner, Legionella Bakterier, vira ■

  De angivne filterklasser er minimumskrav og tjener til orientering.  
Det er brugerens ansvar, før brug, at kontrollere om åndedrætsværnet opfylder de europæiske krav 
mht. farlige stoffer og koncentration!

Partikelfiltre inddeles i tre klasser:

FFP 1  mht. støv, som hverken er giftigt eller fibrogent. Kan bruges op til 4 gange den pågældende 
grænseværdi (AGW*).

FFP 2  mht. sundhedsskadelige eller mindre giftige partikler/støv, tåge og røg; Filtre til faste og flyden-
de partikler med mellemhøj filtreringskapacitet. Kan bruges op til 10 gange den pågældende 
grænseværdi (AGW*).

FFP 3  mht. giftige partiler/støv, tåger og røg; Filtre til faste eller flydende aerosoler med stor filtre-
ringskapacitet. Kan bruges op til 30 gange den pågældende grænseværdi (AGW*).

*  AGW = Grænseværdien for arbejdsmiljø er den gennemsnitlige koncentration af et stof i indåndingsluften på 
 arbejdspladsen, under hvilken der ikke forventes nogen skade (kronisk eller akut), når medarbejderne arbejder 
der fem dage om ugen, otte timer om dagen. AGW angiver den maksimalt tilladte koncentration og den tekniske 
 koncentration (TRK) – så længe begge værdier endnu ikke er fuldt indregnet i AGW, kan de midlertidigt endnu 
bruges til vurdering af farer på arbejdspladsen.
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uvex silv-Air premium
Åndedrætsværn beskyttelsesniveau FFP 1 og 2 FFP

uvex silv-Air 5100
• partikelfiltrerende foldemaske 
• bred, med gennemgående hovedrem, der 

sikrer komfortabel og sikker placering af 
masken 

• integreret, fleksibel og indstillelig næsek-
lemme 

• komfortabel tætning omkring næsen sik-
rer pålidelig og tæt pasform

uvex silv-Air 5200
• partikelfiltrerende foldemaske 
• bred, med gennemgående hovedrem, der 

sikrer komfortabel og sikker placering af 
masken 

• integreret, fleksibel og indstillelig næsek-
lemme 

• komfortabel tætning omkring næsen 
 sikrer pålidelig og tæt pasform

uvex silv-Air 5110
• partikelfiltrerende foldemaske med udåndings-

ventil 
• bred, med gennemgående hovedrem, der sikrer 

komfortabel og sikker placering af masken 
• komfortabel tætning omkring næsen sikrer påli-

delig og tæt pasform
• integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme 
• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt og 

sænker vejrtrækningsmodstanden markant

uvex silv-Air 5210
• partikelfiltrerende foldemaske med udån-

dingsventil 
• bred, med gennemgående hovedrem, der 

 sikrer komfortabel og sikker placering af 
 masken 

• komfortabel tætning omkring næsen sikrer 
pålidelig og tæt pasform

• integreret, fleksibel og indstillelig næseklem-
me 

• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt 
og sænker vejrtrækningsmodstanden mar-
kant

uvex silv-Air 5220
• partikelfiltrerende foldemaske med udåndings-

ventil 
• bred, med gennemgående hovedrem, der sikrer 

komfortabel og sikker placering af masken 
• ekstra aktivt kulfilter, der modvirke lugte, gasser 

og dampe under grænseværdien
• komfortabel tætning omkring næsen sikrer påli-

delig og tæt pasform
• integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme 
• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt og 

sænker vejrtrækningsmodstanden markant

uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
Art.-Nr. 8765.100 8765.110
Design Foldemaske FFP 1 NR D uden ventil Foldemaske FFP 1 NR D med ventil
Farve hvid hvid
VE 30 styk, pakket enkeltvis 15 styk, pakket enkeltvis

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210 uvex silv-Air 5220
Art.-Nr. 8765.200 8765.210 8765.220
Design Foldemaske FFP2 NR D uden ventil Foldemaske FFP2 NR D med ventil Foldemaske FFP2 NR D med ventil og carbon
Farve hvid hvid hvid
VE 30 styk, pakket enkeltvis 15 styk, pakket enkeltvis 15 styk, pakket enkeltvis

8765.100

8765.200

8765.110

8765.210 8765.220
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uvex silv-Air High-Performance FFP 2 og FFP 3
Laveste vejrtrækningsmodstand. Integreret kølevirkning. 

uvex silv-Air High-Performance - 
Åndedrætsværn i nye dimensioner
• partikelfiltrerende formmaske med ud- og indåndingsventil
• High Performance climazone-system med tre kamre, der sikrer 

 behagelig, kølig luft under masken
• fleksibel hovedrem i stof med nakkespænde og individuel tilpasning
• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og 

 sænker vejrtrækningsmodstanden markant
• to ekstra filtre med indåndingsventil, der sikrer lavere vejrtræknings-

modstand og mere komfort ved at lette udvekslingen af   luft
• meget blød, omsluttende kant, der sikrer maksimal komfort og pålidelig 

tætning
• Kombinationen af næseområde og kant i 3D sørger for optimal tætning 

om stort set alle næseformer

Præcis næseform, der sikrer 
perfekt, tæt pasform.

Længdejusterbar hovedrem, 
der giver optimal pasform.

Store indåndingsventiler 
sikrer en meget lav 
 vejrtrækningsmodstand.

uvex silv-Air High-Performance – perfekt 
beskyttelse og optimal komfort
• partikelfiltrerende formmaske med ud- og indåndingsventil
• High Performance climazone-system med tre kamre, der sikrer 

 behagelig, kølig luft under masken
• Firepunkts hovedrem, der giver masken en komfortabel, personlig og 

sikker pasform
• integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme
• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og 

 sænker vejrtrækningsmodstanden markant
• to ekstra filtre med indåndingsventil, der sikrer lavere vejrtræknings-

modstand og mere komfort ved at lette udvekslingen af   luft
• silv-Air overmateriale i topkvalitet, der giver optimale vejrtræknings-

værdier
• meget blød, omsluttende kant, der sikrer maksimal komfort og pålidelig 

tætning
• Næseudskæringen ved kanten giver ideel, tæt pasform på stort set 

alle næseformer.

silv-Air overmateriale i top-
kvalitet, der giver optimale 
vejrtrækningsværdier

Næseudskæring: giver 
 ideel, tæt pasform på stort 
set alle næseformer.

Fleksibel 4-punkts monte-
ring sikrer, at hovedremmen 
sidder komfortabelt.

uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
Art.-Nr. 8707.233 8707.333
Design Formmaske FFP2 R D med ventiler Formmaske FFP3 R D med ventiler
Farve hvid hvid
VE 3 styk 3 styk

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
Art.-Nr. 8707.232 8707.330
Design Formmaske FFP2 R D med ventiler Formmaske FFP 3 R D med ventil
Farve sølvgrå sølvgrå
VE 3 styk 3 styk

8707.233 
8707.333 8707.330
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uvex silv-Air c
Åndedrætsværn beskyttelsesniveau FFP 2

uvex silv-Air 3200
• partikelfiltrerende foldemaske 
• gennemgående hovedrem og fleksibel, 

 indstillelig næseklemme
• komfortabel tætning omkring næsen sikrer 

pålidelig og tæt pasform

uvex silv-Air 2200
• partikelfiltrerende formmaske
• gennemgående hovedrem og fleksibel, 

 indstillelig næseklemme, der giver masken 
komfortabel og sikker pasform

• komfortabel tætning omkring næsen sikrer 
pålidelig og tæt pasform

uvex silv-Air 3210
• partikelfiltrerende foldemaske med udån-

dingsventil
• gennemgående hovedrem og fleksibel, ind-

stillelig næseklemme
• komfortabel tætning omkring næsen sikrer 

pålidelig og tæt pasform
• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt 

under masken og sænker vejrtrækningsmod-
standen markant

uvex silv-Air 3220
• partikelfiltrerende foldemaske med udån-

dingsventil
• ekstra aktivt kulfilter, der modvirke lugte, 

 gasser og dampe under grænseværdien
• gennemgående hovedrem og fleksibel, 

 indstillelig næseklemme
• komfortabel tætning omkring næsen sikrer 

pålidelig og tæt pasform
• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt 

under masken og sænker vejrtrækningsmod-
standen markant

uvex silv-Air 2210
• partikelfiltrerende formmaske med udån-

dingsventil
• gennemgående hovedrem og fleksibel, ind-

stillelig næseklemme, der giver masken kom-
fortabel og sikker pasform

• komfortabel tætning omkring næsen sikrer 
pålidelig og tæt pasform

• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt 
under masken og sænker vejrtrækningsmod-
standen markant

uvex silv-Air 2220
• partikelfiltrerende formmaske med udån-

dingsventil
• ekstra aktivt kulfilter, der modvirke lugte, gas-

ser og dampe under grænseværdien
• gennemgående hovedrem og fleksibel, ind-

stillelig næseklemme, der giver masken kom-
fortabel og sikker pasform

• komfortabel tætning omkring næsen sikrer 
pålidelig og tæt pasform

• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt 
under masken og sænker vejrtrækningsmod-
standen markant

uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
Art.-Nr. 8733.200 8733.210 8733.220
Design Foldemaske FFP2 NR D uden ventil Foldemaske FFP2 NR D med ventil Foldemaske FFP2 NR D med ventil og carbon
Farve hvid hvid sølv
VE 30 styk, pakket enkeltvis 15 styk, pakket enkeltvis 15 styk, pakket enkeltvis

uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
Art.-Nr. 8732.200 8732.210 8732.220
Design Formmaske FFP2 NR D uden ventil Formmaske FFP2 NR D med ventil Formmaske FFP2 NR D med ventil og carbon
Farve hvid hvid sølv
VE 20 styk 15 styk 15 styk

8733.200

8732.200 

8733.210 

8732.210 

8733.220 

8732.220
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uvex silv-Air c
Åndedrætsværn beskyttelsesniveau FFP 3

uvex silv-Air 3310
• partikelfiltrerende foldemaske med udån-

dingsventil
• justerbar hovedrem og fleksibel, justerbar 

næseklemme, der giver masken en komforta-
bel, sikker pasform

• komfortabel tætning omkring næsen sikrer 
pålidelig og tæt pasform

• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt 
under masken og sænker vejrtrækningsmod-
standen markant

uvex silv-Air 2310
• partikelfiltrerende formmaske med udån-

dingsventil til større ansigtsformer
• Firepunkts hovedrem og justerbare næsek-

lemme, der giver masken en komfortabel og 
sikker pasform

• meget blød, omsluttende kant, der sikrer 
maksimal komfort og pålidelig, tæt pasform

• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt 
under masken og sænker vejrtrækningsmod-
standen markant

uvex silv-Air 2312
• partikelfiltrerende formmaske med udån-

dingsventil - ergonomisk tilpasset små til 
mellemstore ansigtsformer

• Firepunkts hovedrem og justerbare næsek-
lemme, der giver masken en komfortabel og 
sikker pasform

• meget blød, omsluttende kant, der sikrer 
maksimal komfort og pålidelig, tæt pasform

• Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt 
under masken og sænker vejrtrækningsmod-
standen markant

uvex silv-Air 3310 
Art.-Nr. 8733.310
Design Foldemaske FFP3 NR D med ventil
Farve hvid
VE 15 styk, pakket enkeltvis

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
Art.-Nr. 8732.310 8732.312
Design Formmaske FFP3 NR D med ventil Formmaske FFP3 NR D med ventil
Farve hvid hvid
VE 15 styk 15 styk

8733.310

8732.310 8732.312



Beskyttelseshandsker
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EN 388:2016
Normændring for skærefaste handsker

Den europæiske klassificering af beskyttelsesklasser for skærefaste handsker har hidtil fulgt normen EN 388:2003.  
Den fortsatte udvikling af tekniske materialer –  såkaldte højtydende fibre – har krævet en tilpasning af tests og klassifice-
ringen af disse produkter og er implementeret i EN 388:2016

Testmetoder i henhold til EN 388:2003 Testmetoder i henhold til EN 388:2016/ISO 13997

  Test af skærefasthed med Coupe-test
  roterende rundkniv kører frem og tilbage på testemnet 
med konstant kraft (5 Newton) og roterer modsat bevæ-
gelsesretningen

  Indeksværdien beregnes ud fra antallet af cykler, der er 
nødvendige for at skære gennem prøveemnet, og fra 
 graden af bladets   slitage

  Der udføres fem målinger på denne måde pr. testemne 
Gennemsnittet af de fem indeksværdier angiver den på-
gældende præstationsklasse for beskyttelseshandsken.

  Når det angår skærehandsker, kan materialerne sløve 
knivbladet (fx glas- og stålfibre).
  yderligere testmetode jfr. ISO 13997: Bestemmelse af   
handskens holdbarhed mod en skarp genstand ved enkelt 
kontakt med større kraft

  Herved føres en lang, lige klinge en gang over testemnet. 
Den mindste kraft, der kræves til gennemskæring af test-
prøven, bestemmes efter 20 millimeter.

  Resultatet udtrykkes i Newton (N) og fordeles efter en 
skærebeskyttelsessklasse.

Præstationstrin 1 2 3 4 5

Indeks ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Præstationstrin A B C D E F

Newtonværdi ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Der kan ikke drages nogen korrelation mellem de forskellige 
vurderingsskalaer. Eftersom handsken i praksis leverer en 
fortsat høj skærebeskyttelse, forekommer der kun en æn-
dring i den normative klassificering af dens ydeevne.

Som førende producent af skæresikre beskyttelsespro-
dukter, råder uvex eget laboratorium over den nyeste må-
leteknologi for begge standarder, er svarer altid gerne på 
dine spørgsmål.

Se mere information om standarderne EN 388:2016 og  
EN ISO 374-1:2016 på 
uvex-safety.com/blog/de/tag/schutzhandschuhe/

Skærefasthed jfr. ISO (A til F)

Punkteringsmodstand (0 til 4)

Rivfasthed (0 til 4)

 Skærefasthed Coupe-test 
(0 til 5; X = ikke relevant eller ikke testet)

Rivfasthed (0 til 4)

4 X 3 2 D

EN 388
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DIN EN 16350: 2014
Beskyttelseshandsker – Elektrostatiske egenskaber

Hvad definerer standarden? 
Valget af egnede personlige værnemidler (PV) er af stor 
 betydning, hvor der forekommer farlige eller sundhedsska-
delige arbejdsvilkår. Ved brand- og eksplosionsfarlige 
 arbejdsområder bruges der for første gang en europæisk 
standard med DIN EN 16350:2014 Beskyttelseshandsker - 
Elektrostatiske egenskaber, der specificerer testbetingelser 
og minimumskrav mht. beskyttelseshandskers elektrostati-
ske egenskaber:

  Modstanden skal være mindre end 1,0 × 108 Ω  
(Rv < 1,0 × 108 Ω).
  Testatmosfære: Lufttemperatur på 23 ± 1 °C, 
relativ luftfugtighed på 25 ± 5%.

Vigtigt!
Elektrostatisk afledende handsker virker kun, når bære-
ren er jordforbundet via en modstand på under 10 8 Ω.

Hvad skal brugeren være  
opmærksom på? 
DIN EN 16350:2014 for beskyttelseshandsker angiver for 
første gang en grænseværdi for gennemgangsmodstanden, 
som ikke tidligere var indeholdt i DIN EN 1149
Derfor skal brugere nødvendigvis tage hensyn til beskyttel-
seshandskernes egnetheden i henhold til DIN EN 16350:2014.
Henvisning til DIN EN 1149 er ikke længere er tilstrækkelig, 
da dette kun beskriver testproceduren og ikke angiver en 
grænseværdi. 

    

I henhold til DIN EN 16350: Hvad kan god-
kendte handsker anno 2014 bruges til?
Beskyttelseshandsker, der overholder DIN EN 16350: Hand-
sker, der er testet i 2014; i brand- og eksplosionsfarlige 
 arbejdsområder (fx raffinaderier) og danner et vigtigt led i 
kæden til jord (handsker - beskyttelsesbeklædning - sko - 
jord). 
I forbindelse med de elektrostatiske egenskaber og elektro-
statisk afladning tages der typisk også hensyn til elektro-
statisk afladning (ESD), når det gælder beskyttelsesproduk-
ter. I henhold til DIN EN 16350: Beskyttelseshandsker, som 
er godkendt i 2014, kan bruges til alle ESD-produkters 
 formål.

uvex unipur carbon uvex rubiflex ESD
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EN ISO 374-1:2016
Standardændring for kemikaliebeskyttelseshandsker

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal opfylde kravene i den europæiske standard EN ISO 
374-1. Denne standard har gennemgået grundlæggende ændringer ifm. certificeringen.

Del 1 (Terminologi og krav til ydeevne mht. kemiske risici) 
indeholder væsentlige fornyelser:

  Udvidelse af testkemikalierne fra 12 til 18
  Afskaffelse af bægerglas mht. "vandtætte beskyttelses-
handsker med ringe beskyttelse mod kemiske risici"

  Typebestemmelse af handskerne i type A, B eller C
  Ændringer i mærkningen på produktet:  
 
Piktogram Erlenmeyer-kolbe med et forskelligt antal bog-
staver for testkemikalier, afhængigt af typen

Ny mærkning af beskyttelseshandskerne:

Gennemtrængelighedsre-
sistens af type A: 
ved mindst 6 testkemikalier 
og mindst 30 minutter hver

Gennemtrængelighedsre-
sistens af type B: 
ved mindst. 3 testkemikalier 
og mindst 30 minutter hver. 

Gennemtrængelighedsre-
sistens af type C: 
ved mindst. 1 testkemikalie 
og mindst 10 minutter hver.

Bogstav-
kode

Testkemikalie 
 

CAS-Nr. 
 

Klasse 
 

BE
ST

ÅE
N

D
E

A Methanol 67-56-1 Primær alkohol

B Acetone 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitril

D Dichlormethan 75-09-2 Chloreret carbonhydrid

E Carbondisulfid 75-15-0 Svovlholdig organisk forbindelse

F Toluol 108-88-3 Aromatisk carbonhydrid

G Diethylamin 109-89-7 Amin

B Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocykliske og æterforbindelser

I Ethylacetat 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-82-5 Alifatisk carbonhydrid

K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Uorganisk base

L Svovlsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk syre, oxiderende

N
Y

M Salpetersyre 65% 7697-37-2 Uorganisk syre, oxiderende

N Eddikesyre 99% 64-19-7 Organisk syre

O Ammoniakvand 25% 1336-21-6 Organisk base

P Hydrogenperoxid 30% 7722-84-1 Peroxid

S Flussyre 40% 7664-39-3 Uorganisk syre

T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

Udvidelse af testkemikalier:  
Testkatalog er udvidet jfr. den nye standard 

Som før spiller producentens rådgivning mht. brugen en 
 vigtig rolle. Det konkrete behov for beskyttelse skal bestem-
mes som en del af en risikovurdering af de faktiske aktivite-
ter på arbejdspladserne og under hensyntagen til de 
 specifikke anvendelsesbetingelser. De individuelle krav skal 
defineres af brugeren eller de ansvarlige eksperter i ar-
bejdssikkerhed og den specifikke beskyttelsesfunktion mht. 
de beskyttelseshandsker, der anmodes om fra producen-
ten.

uvex Chemical Expert System tilbyder en flersproget on-
linebaseret platform, der undersøger individuelle gennem-
trængningstider. Derudover vil vores erfarne personale på 
stedet og i vores kompetencecenter for håndbeskyttelse 
Lüneburg med glæde rådgive dig om eventuelle spørgsmål 
om beskyttelseshandsker mht. kemiske risici.

Mærkning på handsken Gennemtrængning

1 Producentens navn

2 Handskens betegnelse

3 Ydelsesniveauer, mekanisk 

4 CE-overensstemmelsesmærkning

5 Testinstituttets nummer

6 Bogstaver symboliserer testkemikalier, 
mod hvilke handsken mindst har opnået et 
beskyttelsesindeks i klasse 2.

7 Piktogram med standardbetegnelse

8 Bemærk vedlagte brugsanvisning

9 Handskestørrelse

Gennemtrængning er den mole-
kylære penetration gennem 
handskematerialet. Den tid, det 
tager for kemikaliet, udtrykkes i 
et ydelsesniveau i henhold til EN 
ISO 374-1.  
 
Beskyttelsens faktiske varighed 
på arbejdspladsen kan afvige 
væsentligt fra dette niveau. 

Din uvex-repræsentant rådgiver dig med glæde!

Målt 
gennemtrængningstid

Ydelsesniveau 
mod gennemtrængning

> 10 min Klasse 1

> 30 min Klasse 2

> 60 min Klasse 3

> 120 min Klasse 4

> 240 min Klasse 5

> 480 min Klasse 6

J K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L

EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-1:2016/Type C

9

1

2

3

54

78

6
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Mekaniske farer
Anvendelse: Præcision/Allround

Aktiviteter, hvortil der kræves en høj grad 
af følsomhed.

Eksempler: Præcisionsmontage, arbejde 
med små dele (fx skruer), betjening af 
kontrolelementer, afsluttende kontrol.

Grove aktiviteter, hvortil der kræves en 
meget robust og slidstærk handske.

Eksempler: tunge transportopgaver 
(fx palletransport), byggeri, vedligeholdel-
se.

Generelt, også skiftende aktiviteter, hvor-
til der kræves en mere robust og holdbar 
handske.

Eksempler: Vedligeholdelsesopgaver, 
transportarbejde, let bearbejdning af 
 metal, normale samleprocesser, vedlige-
holdelse.

Præcision Heavy DutyAllround

Tø
r

Fu
gt

ig
 /

 le
t f

ed
te

t
Vå

d 
/ 

Fe
dt

et

Arbejdsområder, hvor der ikke forekommer fugt (vand, olie, fedt, kølevæske, etc.).  
Beskyttelseshandsker til dette område er meget åndbare.
Eksempler: Kvalitetskontrol, samleprocesser, forsendelse, efterbehandling.

Arbejdsområder, hvor der forekommer noget fugt. I dette område er handskerne mindre åndbare.  
Her er det vigtigt med en vand-/olieafvisende belægning, som også garanterer stor skridsikkerhed.
Eksempler: olieimprægnerede emner, skiftende aktiviteter i tørre og våde områder.

Arbejdsområder, hvor hænderne skal beskyttes mod kontaktmedier (ingen kemikalier).  
Dette kræver en handske, der er så tæt som muligt og med høj skridsikkerhed.
Eksempler: Fjernelse af fedtede/våde dele fra maskiner, udendørs aktiviteter (vejrrelateret luftfugtighed).

uvex  
rubipor  
Serie

uvex  
unipur  
carbon

uvex unilite  
7700

uvex  
unilite  
6605

uvex unipur  
6634

uvex phynomic wet

uvex phynomic wet plus

uvex profi ergo uvex profi XG

uvex phynomic XG

uvex synexo  
Z200

uvex synexo 
M100 

uvex  
unipur
Serie
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Mekaniske farer
Anvendelse: Præcision/Allround

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus
• Beskyttelseshandske med vandafvisen-

de Aqua-polymer-skumcoating til uden-
dørs brug

• fremragende mekanisk slidstyrke takket 
være den robuste coating

• ekstremt godt greb i fugtige og våde 
områder

• høj åndbarhed gennem coatingen
• ekstremt god smidighed og følsomhed 

ved samling af dele

Brugsområder:
• Præcisionsarbejde
• Montering
• Vedligeholdelse
• Vedligeholdelse

uvex phynomic XG
• fleksibel og ekstremt robust montagehandske med 

klassens bedste olie-greb
• fremragende mekanisk rivfasthed takket være 

Aqua-Polymer Xtra-Grip-coatingen
• Fremragende og sikkert greb i fedtede områder 
• høj åndbarhed takket være skumcoating med åbne po-

rer
• meget god taste- og c med montering af (olieholdige) 

dele

Brugsområder:
• Præcisionsarbejde
• Montering
• Vedligeholdelse
• Vedligeholdelse
• Håndværk
• Beton- og byggeopgaver

uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG
Artikel-Nr. 60060 60061 60070
Design Ribkant Ribkant Ribkant
Norm EN 388 (4 1 3 1) EN 388 (4 1 3 1) EN 388 (4 1 3 1)
Materiale Polyamid, Elastan Polyamid, Elastan Polyamid, Elastan
Coating Håndflade og fingerspidser med Håndfladen og 3/4 af bagsiden af   hånden med Håndflade og fingerspidser med Aqua-polymer

Aqua-Polymer-Skumcoating Aqua-Polymer-Skumcoating Xtra-Grip-Skumcoating
Egnethed til våde og fedtede arbejdsvilkår til våde og fedtede arbejdsvilkår til våde og fedtede arbejdsvilkår
Farve blå, antracit blå, antracit sort, sort
Størrelser 6 til 12 6 til 12 6 til 12

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

60060

60061

60070
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Mekaniske farer
Anvendelse: Præcision/Allround/Heavy Duty

uvex synexo Z200 
• fleksibel og ekstremt robust montagehandske med klassens bedste 

olie-greb
• fremragende mekanisk rivfasthed takket være Aqua-Polymer 

Xtra-Grip-coatingen
• Fremragende og sikkert greb i fedtede områder
• høj åndbarhed takket være skumcoating med åbne porer
• meget god taste- og c med montering af (olieholdige) dele
• delvist forstærket beskyttelseszone i området ved tommel- og pege-

finger giver en højere riv- og skærefasthed (niveau B)

Brugsområder:
• Præcisionsarbejde
• Montering
• Vedligeholdelse
• Vedligeholdelse
• Håndværk

uvex synexo M100 
• sømløs mekanikerhandske med tommelfingerforstærkning til robuste 

aktiviteter
• godt, sikkert greb i tørre og våde områder
• god beskyttelse mod stød og slag takket være en ekstra polstret 

håndflade
• god pasform
• høj fleksibilitet
• stor komfort
• fleksibel velcrolukning

Brugsområder:
• Arbejde med høj mekanisk belastning
• Byggearbejde
• Minedrift
• Vedligeholdelse

uvex synexo Z200
Artikel-Nr. 60020 
Design Ribkant

Norm EN 388 (4 x 3 1 B)
Materiale Polyamid, Elastan, HPPE
Coating Håndflade og fingerspidser med Aqua-polymer Xtra-Grip-skumcoating
Egnethed til våde og fedtede arbejdsvilkår
Farve sort, hvid, sort
Størrelser 6 til 12

uvex synexo M100
Artikel-Nr. 60021 
Design Ribkant, velcrolukning, polstring i håndfladen
Norm EN 388 (3 1 3 1)
Materiale Polyamid
Coating Håndflade og fingerspidser med NBR-coating (nitril-gummi) og

Grip-Finish
Egnethed til tørre områder og fugtige, olieagtige arbejdsforhold
Farve rød, sort
Størrelser 7 til 11

60020 60021

4 X 3 1 B

EN 388

3 1 3 1

EN 388
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Mekaniske farer
Anvendelse: Præcision/Allround

uvex rubipor XS
• let, elastisk handske med ela-

stisk bomuldsmateriale
• godt greb i tørre områder
• høj åndbarhed via tynd NBR- 

imprægnering
• god taste- og fingerspidsfornem-

melse takket være det fleksible, 
elastiske bomuldsmateriale med 
elastan

• ergonomisk pasform

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Kontrolarbejde
• sorteringsarbejde
• Produktbeskyttelse

uvex rubipor ergo
• let, elastisk beskyttelseshandske
• godt greb i tørre områder
• høj åndbarhed via tynd NBR-im-

prægnering
• god taste- og fingerspidsfornem-

melse
• ergonomisk pasform

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Kontrolarbejde
• sorteringsarbejde
• Produktbeskyttelse

uvex rubipor XS2001 uvex rubipor XS5001B
Artikel-Nr. 60276 60316
Design Ribkant Ribkant
Norm EN 388 (0 1 2 1) EN 388 (0 1 2 1)
Materiale Bomuld-interlock, elastan Bomuld-interlock, elastan
Coating Håndflade og fingerspidser Håndflade og fingerspidser

med åndbar med åndbar
NBR-special-imprægnering NBR-special-imprægnering

Egnethed til tørre anvendelsesområder til tørre anvendelsesområder
Farve hvid, hvid hvid, blå
Størrelser 6 til 10 6 til 10

uvex rubipor ergo E5001B uvex rubipor ergo E2001
Artikel-Nr. 60201 60234
Design Ribkant Ribkant
Norm EN 388 (0 1 2 1) EN 388 (0 1 2 1)
Materiale Bomuld-interlock Bomuld-interlock
Coating Håndflade og fingre Håndflade og fingre

med åndbar med åndbar
NBR-special-imprægnering NBR-special-imprægnering

Egnethed til tørre anvendelsesområder til tørre anvendelsesområder
Farve hvid, blå hvid, orange
Størrelser 6 til 10 6 til 10

60276 60316 60201 60234

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388
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Mekaniske farer
Anvendelse: Præcision/Allround

uvex unilite 7700 
• fleksibel og robust beskyttelseshandske til 

mekanisk præcisionsarbejde 
• god mekanisk rivfasthed af foret i polya-

mid-elastan og NBR-polyurethancoatingen 
• godt, sikkert greb i tørre og let fugtige til let 

fedtede områder
• god taste- og fingerspidsfornemmelse
• ekstremt god pasform
• høj fleksibilitet

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Præcisionsarbejde
• Kontrolarbejde
• sorteringsarbejde

uvex unilite 6605 
• let strikket handske med NBR-skumcoating 

til mekanisk præcisionsarbejde
• god mekanisk rivfasthed takket være polya-

mid-foret og coatingen
• godt, sikkert greb i tørre og let fugtige områ-

der
• åndbar
• god taste- og fingerspidsfornemmelse
• god pasform
• høj fleksibilitet

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Montage af smådele
• Kontrolarbejde
• sorteringsarbejde

uvex unipur 6634
• fugttætte NBR-beskyttelseshandske til uden-

dørs mekanisk brug
• ekstremt god mekanisk rivfasthed af både 

polyamidforet og NBR-coatingen 
• godt, sikkert greb i våde områder
• god taste- og fingerspidsfornemmelse
• god pasform
• høj fleksibilitet

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Præcisionsarbejde
• generel vedligeholdelse
• Vedligeholdelse

uvex unilite 7700
Artikel-Nr. 60585 
Design Ribkant
Norm EN 388 (4 1 3 1)
Materiale Polyamid, Elastan
Coating Håndflade og fingerspidser med

NBR/polyurethancoating
Egnethed til tørre og fugtige, fedtede

arbejdsvilkår
Farve grå, sort
Størrelser 7 til 11

uvex unilite 6605
Artikel-Nr. 60573 
Design Ribkant
Norm EN 388 (4 1 2 2)
Materiale Polyamid
Coating Håndflade og fingerspidser med

Nitrilskum-coating
Egnethed til tørre og let fugtige områder
Farve sort, sort
Størrelser 6 til 11

uvex unipur 6634
Artikel-Nr. 60321 
Design Ribkant
Norm EN 388 (4 1 3 3)
Materiale Polyamid
Coating Håndflade og fingerspidser med

NBR-coating 
Egnethed til våde, fedtede eller oliebelagte

Anvendelsesområder
Farve grå, sort
Størrelser 7 til 10

60585 60573 60321

4 1 3 1

EN 388

4 1 2 2

EN 388

4 1 3 3

EN 388
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Mekaniske farer
Anvendelse: Allround / Heavy Duty

uvex profi ergo 
• Universal anvendelig bomuld-in-

terlock-handske med NBR-coa-
ting

• meget godt og sikkert greb i fug-
tige, våde og fedtede områder 

• god taste- og fingerspidsfornem-
melse

• ergonomisk pasform
• høj fleksibilitet
• ekstremt god komfort takket 

være bomuldsforets 
høje absorption af vanddamp

Brugsområder:
• Montering
• Kontrolarbejde 
• Vedligeholdelse
• let til moderat metalarbejde

uvex profi ergo XG 
• Beskyttelseshandske med uvex 

Xtra Grip Technology 
• meget god mekanisk rivfasthed 

og øget levetid takket være den 
flerlagede struktur

• fremragende og sikkert greb i 
fugtige, våde og fedtede områ-
der 

• god taste- og fingerspidsfornem-
melse

• ergonomisk pasform
• høj fleksibilitet 
• ekstremt god komfort takket 

være bomuldsforets 
høje absorption af vanddamp

Brugsområder:
• Montering
• Kontrolarbejde 
• Vedligeholdelse
• let til moderat metalarbejde
• Beton- og byggeopgaver
• Udendørs aktiviteter

uvex profi ergo ENB20A uvex profi ergo ENB20
Artikel-Nr. 60147 60148
Design Ribkant Ribkant
Norm EN 388 (2 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1)
Materiale Bomuld-interlock Bomuld-interlock
Coating Håndfladen og 3/4 håndryggen Håndfladen og hele håndryggen

med NBR-special-coating med NBR-special-coating
(Nitril-gummi) (Nitril-gummi)

Egnethed til våde, fedtede eller oliebelagte til våde, fedtede eller oliebelagte
Anvendelsesområder Anvendelsesområder

Farve hvid, orange hvid, orange
Størrelser 6 til 11 6 til 10

uvex profi ergo XG20A uvex profi ergo XG20
Artikel-Nr. 60558 60208
Design Ribkant Ribkant
Norm EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 1 2 1)
Materiale Bomuld-interlock Bomuld-interlock
Coating Håndfladen og 3/4 håndryggen Håndfladen og hele håndryggen

med NBR-special-coating med NBR-special og
og Xtra-Grip-coating Xtra-Grip-Coating
(Nitril-gummi) (Nitril-gummi)

Egnethed til våde, fedtede eller til våde, fedtede eller
fedtet anvendelsesområder fedtet anvendelsesområder

Farve hvid, orange, sort hvid, orange, sort
Størrelser 6 til 11 6 til 11

Fremragende greb 
 

60147

60558

60148

60208

3 1 2 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388
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Mekaniske farer
Innovative produkter til effektiv beskyttelse

Effektiv håndbeskyttelse betyder: 
perfekt balance mellem pålidelig 
beskyttelse og komfort - fordi be-
skyttelseshandsker kun virker, når 
de er på. uvex udvikler løbende 
 innovative fiber- og coatingtekno-
logier som fx den patenterede 
 Bamboo TwinFlex® Technology.

I praksis, udover de rene klassifi-
ceringer af skæringsbeskyttelses-
niveauet jfr. EN 388:2016/
ISO 13997, spiller faktorerne 
 skære- og rivfasthed også en af-
gørende rolle. Hvis skærefasthe-
den henhold til standarden kun 
nås vha. en høj andel af glasfibre, 
kan dette ske på bekostning af 
rivfastheden. 

Når det gælder komfort og ac-
cept, afhænger det af   materialer-
nes forarbejdning (som fx glas- 
 eller stålfibre): Huden bør kun 
komme i kontakt med komfortfi-
bre. Hvis produkterne coates, æn-
dres deres pasform og fleksibilitet 
For at sikre deres effektivitet, skal 
coatingen også være ekstremt 
holdbar.  

Godt design: Kerne - kappe - garn.

Polyamid

Glasfiber

Den nye klassificering af skærebeskyttelseshandskerjfr 
EN 388:2016/ISO 13997

Ændringerne i den nye DIN EN 
388:2016/ISO 13997 gælder især 
skærefaste handsker, som er 
fremstillet af materialer, der kan 
sløve bladene (fx ved glas- og 
stålfibre.).

Som førende producent af skære-
sikre beskyttelsesprodukter, råder 
uvex eget laboratorium over den 
nyeste måleteknologi for begge 
standarder, er svarer altid gerne 
på dine spørgsmål.

Forskelle DIN EN 388:2003 DIN EN 388:2016/
ISO 13997

Klingeform rund lige

Skæretype roterende 
 
med gentagen kontakt

lige 
 
med enkelt kontakt

Kraftudøvelse konstant ved 5 N variabel mellem 2-30 N

Klassificering af effektniveauer

DIN EN 388:2003 1 2 3 4 5

Indeks ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

DIN EN 388:2016/ 
ISO 13997 A B C D E F

Newtonværdi ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Mærkning 
af beskyttelseshandsker
 
De opnåede resultater vises un-
der DIN EN 388:2016/ISO 13997 
standardpiktogram

  Skærefasthed jfr. ISO 
(A til F)

Punkteringsmodstand (0 til 4)

Rivfasthed (0 til 4)

 Skærefasthed Coupe-test 
(0 til 5; X=ikke relevant 
eller ikke testet)

Rivfasthed (0 til 4)

4 X 3 2 D

EN 388
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Mekaniske farer
Overblik over skærefaste produkter

ISO 
 Level 
13997

Præcision Allround Heavy Duty

D

C

B

For beskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau E 
og højere, anbefaler uvex produkter fra HexArmor®.Tør Fugtig/let fedtet Våd/fedtet

uvex phynomic  
C3

uvex  
C500

uvex  
phynomic C5

uvex synexo  
M500

uvex C500  
sleeve

uvex C500 
wet plus

uvex C500  
XG

uvex synexo  
impact 1
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Mekaniske farer
Anvendelse: Skærebeskyttelse

uvex phynomic C3 
• lettere og mere følsom, skære-

fast handske til mekaniske aktivi-
teter

• ekstremt god mekanisk rivfast-
hed takket være den fugtafvisen-
de coating med Aqua-polymer-
skum

• meget godt, sikkert greb i tørre 
og let fugtige områder

• god skære og rivfasthed
• coating med høj åndbarhed

• fremragende fingerspidsfornem-
melse ved montering af dele

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Præcisionsarbejde
• Kontrolarbejde
• sorteringsarbejde
• Fødevareforarbejdning

uvex phynomic C5 
• lettere og mere følsom, all-round 

skærefast handske til mekaniske 
aktiviteter

• ekstremt god mekanisk rivfast-
hed takket være den fugtafvisen-
de coating med Aqua-polymer-
skum

• meget godt, sikkert greb i tørre 
og let fugtige områder

• meget god skærebeskyttelse 
 (niveau C) og høj rivfasthed

• coating med høj åndbarhed
• fremragende f ingerspidsfornem-

melse ved montering af dele
• perfekt sundheds og produktbe-

skyttelse

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Præcisionsarbejde
• Kontrolarbejde
• sorteringsarbejde
• Fødevareforarbejdning

uvex phynomic C3
Artikel-Nr. 60080
Design Ribkant
Norm EN 388 (4 x 4 3 B)
Materiale Polyamid, Elastan, HPPE, Glas
Coating Håndflade og fingerspidser med coating af Aqua-polymerskum
Egnethed til tørre og let fugtige områder
Farve himmelblå
Størrelser 6 til 12

uvex phynomic C5
Artikel-Nr. 60081
Design Ribkant
Norm EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale Dyneema® Diamond Technology, Polyamid, Elastan
Coating Håndflade og fingerspidser med coating af Aqua-polymerskum
Egnethed til tørre og let fugtige områder
Farve blå, grå
Størrelser 6 til 12

60080 60081

4 3 4 3

EN 388:2003

4 X 4 3 B

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

D
YN

EEMA
®  DIAMOND TECHNOLOG

Y
D

YNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOG

Y
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Beskyttelseshandsker
Anvendelse: Skærebeskyttelse

uvex synexo impact 1
• sømløs skærebeskyttelseshandske, der beskyttere ved robuste aktivi-

teter, især i olie- og gasindustrien
• meget høj skærebeskyttelse takket være kombinationen af HPPE-glas-

fiber
• godt, sikkert greb i tørre og våde områder
• god beskyttelse mod stød og slag takket være en ekstra polstret 

håndflade
• Beskyttere på bagsiden af   hånden og forstærkninger på knoerne
• god pasform
• høj fleksibilitet
• stor komfort

Brugsområder:
• Arbejde med høj mekanisk belastning
• Minedrift
• Olie-og gasindustrien
• Tunge byggeopgaver

uvex synexo impact 1
Artikel-Nr. 60598
Design Beskyttere på håndryggen, velcrolukning, polstring i håndfladen,

Ribkant
Norm EN 388 (4 X 4 3 C)
Materiale HPPE, Glas, Nylon
Coating Håndflade og fingerspidser med NBR-coating (nitril-gummi)

og Grip-Finish
Egnethed til tørre områder og fugtige, olieagtige arbejdsforhold
Farve gul, sort
Størrelser 7 til 11

uvex synexo M500 
• sømløs mekanikerhandske med høj skærebeskyttelse og tommelfin-

gerforstærkning til robuste aktiviteter
• meget høj skærebeskyttelse takket være kombinationen af HPPE-glas-

fiber
• godt, sikkert greb i tørre og våde områder
• god beskyttelse mod stød og slag takket være en ekstra polstret 

håndflade
• god pasform
• høj fleksibilitet
• stor komfort
• fleksibel velcrolukning

Brugsområder:
• Arbejde med høj mekanisk belastning
• Byggearbejde
• Minedrift
• Vedligeholdelse

uvex synexo M500
Artikel-Nr. 60022 
Design Velcrolukning, polstring i håndfladen, strik ved håndled
Norm EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale HPPE, Glas, Nylon
Coating Håndflade og fingerspidser med NBR-coating (nitril-gummi)

og Grip-Finish
Egnethed til tørre områder og fugtige, olieagtige arbejdsforhold
Farve gul, sort
Størrelser 7 til 11

til krævende brug sælger uvex beskyttelseshandsker af mærket HexArmor®. 
Yderligere oplysninger:  www.hexarmor.eu

60598 60022
4 X 4 3 C

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 3

EN 388:2003
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Beskyttelseshandsker
Anvendelse: Skærebeskyttelse

uvex C500
• Skærebeskyttelseshandske eller underarmsbeskyttelse (uvex C500 

sleeve) med overlegen komfort
• fremragende mekanisk slidstyrke takket være den innovative Soft-

Grip-coating (uvex C500 wet plus og uvex C500 XG)
• ekstremt godt greb i tørre (alle modeller), let fugtige eller våde 

(uvex C500 wet plus) og fedtede (uvex C500 XG) miljøer
• meget høj skærefasthed takket være den patenterede uvex Bamboo 

TwinFlex® Technology
• høj fleksibilitet
• meget god taste- og fingerspidsfornemmelse
• perfekt pasform via 3D Ergo Technology
• silikonefri jfr. aftrykstest

Brugsområder:
• Bilindustri
• Montering
• Vedligeholdelse
• Metalbearbejdning
• Spedition/Logistik
• sorteringsarbejde
• Glashåndtering
• Forarbejdning af metal
• Vedligeholdelse
• Papirindustrien
• Byggebranchen
• Jern-/stålindustrien

uvex C500 sleeve uvex C500 uvex C500 wet plus uvex C500 XG
Artikel-Nr. 60491-07 60491-10 60497 60496 60600
Design Underarmsbeskyttelse med velcro, 34 cm (M), 40 cm (L) Ribkant Ribkant Ribkant
Norm EN 388 (2 X 4 X C) EN 388 (1 X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Bambus-Viskose, HPPE, Glas, 

Polyamid Polyamid Polyamid
Coating uden uden Håndfladen og 3/4 håndryggen Håndfladen og hele hånd-

med High-Performance-Elastomer- ryg med High-Performance-
(HPE) coating Elastomer (HPE) og

Xtra-Grip-Coating
Egnethed til tørre anvendelsesområder til tørre anvendelsesområder til våde, fedtede eller oliebelagte til fugtigt, vådt, olieagtigt eller

Anvendelsesområder fedtet anvendelsesområder
Farve lime lime lime, antracit lime, antracit
Størrelser M L 7 til 11 7 til 11 7 til 11

60496

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60497

1 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

60600

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60491

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003
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Kemiske risici
Sådan vælger du den rigtige håndbeskyttelse

Ud over beskyttelseshand-
skernes korrekte beskyttel-
sesfunktion, spiller komfor-
ten en stor rolle. 

Kemikaliebeskyttelseshand-
sker bruges i en række 
 forskellige områder, og skal 
gøre det muligt for brugeren 
at udføre sine aktiviteter 
 optimalt. 

Derfor er uvex meget op-
mærksomme på sådanne 
behov ved udviklingen af   
nye kemikaliebeskyttelses-
handsker, som gælder for 
produkterne i de pågælden-
de anvendelsesområder. 

Den viste matrix giver dig et 
godt overblik over vores 
 beskyttelseshandsker til 
 kemiske risici.

Præcision Heavy DutyAllround

N
B

R
H

P
V

 
N

B
R

C
hl

or
op

re
n

Beskyttelseshandsker med komfortabel bagside i bomuld

Engangshandsker til kortvarig brug

forstærket 

forstærket 

Grip 

uvex rubiflex S (mavi)

uvex u-fit lite uvex u-fit uvex u-fit strong N2000

uvex u-fit strong

uvex rubiflex Suvex rubiflex XG
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Kemiske risici
Beskyttelseshandsker med bomuldsfor: NBR-coating

uvex rubiflex S XG
• lette, strikkede NBR-kemikalie-

beskyttelseshandsker med gode 
Grip-egenskaber

• meget god mekanisk rivfasthed 
og lang levetid takket være de-
sign i flere lag 

• fremragende, sikkert greb i våde 
og fedtede områder med uvex 
Xtra Grip Technology

• god modstandsdygtighed over 
for fedt, mineralske olier og man-
ge kemikalier 

• meget god taste- og fingerspids-
fornemmelse

• ergonomisk pasform

• fremragende bærekomfort tak-
ket være bomuld-Interlock-mate-
rialet i topkvalitet

• ekstremt høj fleksibilitet

Brugsområder:
• Bilindustri
• kemisk industri
• Laboratorie
• Vedligeholdelse
• Metalbearbejdning

uvex rubiflex S
• meget let, strikket NBR-kemika-

liebeskyttelseshandske til hånd-
tering af en lang række kemikalier

• god mekanisk rivfasthed takket 
være NBR-coatingen

• godt, sikkert greb i fugtige og 
våde områder

• god modstandsdygtighed over 
for fedt, mineralske olier og man-
ge kemikalier 

• fremragende god taste- og fin-
gerspidsfornemmelse

• ergonomisk pasform

• fremragende bærekomfort tak-
ket være bomuld-Interlock-mate-
rialet i topkvalitet

• ekstremt høj fleksibilitet

Brugsområder:
• Bilindustrien
• kemisk industri
• Laboratorie
• Maleropgaver
• Fødevareforarbejdning

uvex rubiflex S XG27B uvex rubiflex S XG35B
Artikel-Nr. 60560 60557
Design Manchet, ca. 27 cm Manchet, ca. 35 cm
Norm EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)

EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
Materiale Bomuld-interlock Bomuld-interlock
Coating fuldcoated med NBR-special- fuldcoated med NBR-special-

coating (nitril-gummi) og coating (nitril-gummi) og
XG-Grip-coating, ca. 0,40 mm XG-Grip-coating, ca. 0,40 mm

Egnethed meget god modstandsdygtighed over meget god modstandsdygtighed over
for fedt, Mineralske olier og mange for fedt, Mineralske olier og mange
kemikalier kemikalier

Farve blå, sort blå, sort
Størrelser 7 til 11 7 til 11

uvex rubiflex S NB27B uvex rubiflex S NB35B
Artikel-Nr. 60271 60224
Design Manchet, ca. 27 cm Manchet, ca. 35 cm
Norm EN 388 (2 1 1 1 X) EN 388 (2 1 1 1 X)

EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
Materiale Bomuld-interlock Bomuld-interlock
Coating fuldcoated med NBR-special- fuldcoated med NBR-special-

Coating (nitril-gummi), Coating (nitril-gummi),
ca. 0,40 mm ca. 0,40 mm

Egnethed god modstandsdygtighed over for fedt, god modstandsdygtighed over for fedt,
Mineralske olier og mange kemikalier Mineralske olier og mange kemikalier

Farve blå blå
Størrelser 7 til 11 6 til 11

Fremragende greb 
 

Let og fleksibel 
 

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60557 60224
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Kemiske risici
Beskyttelseshandsker med bomuldsfor: NBR-coating

uvex rubiflex S
• NBR-kemikaliebeskyttelses-

handsker med forstærket 
 bomuld-interlock-for

• god mekanisk rivfasthed takket 
være NBR-coatingen 

• god modstandsdygtighed over 
for mange kemikalier, syrer, alka-
lier, mineralolier og opløsnings-
midler

• god varmeisolering takket være 
forstærket for

• god taste- og fingerspidsfornem-
melse

• ergonomisk pasform

• fremragende bærekomfort tak-
ket være bomuld-Interlock-mate-
rialet i topkvalitet

• høj fleksibilitet

Brugsområder:
• Bilindustri
• kemisk industri
• Maskiner og værktøj
• Metalbearbejdning
• Sandblæsning
• Fødevareforarbejdning

uvex rubiflex S (lang udgave)
• lange NBR-kemikaliebeskyttel-

seshandsker med forstærket 
bomuld-interlock-for

• ekstra elastik ved manchettens 
kant (NB60SZ / NB80SZ)

• god mekanisk rivfasthed takket 
være NBR-coatingen 

• god modstandsdygtighed over 
for mange kemikalier, syrer, alka-
lier, mineralolier og opløsnings-
midler

• god taste- og fingerspidsfornem-
melse

• ergonomisk pasform
• fremragende bærekomfort tak-

ket være bomuld-Interlock-mate-
rialet i topkvalitet

• høj fleksibilitet

Brugsområder:
• kemisk industri
• Kanalarbejder
• Bymæssig rengøring
• Sandblæsning

uvex rubiflex S NB27S NB35S NB40S
Artikel-Nr. 89646 98891 98902
Design Manchet, ca. 27 cm Manchet, ca. 35 cm Manchet, ca. 40 cm
Norm EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)
Materiale Bomuld-interlock, Bomuld-interlock, Bomuld-interlock,

forstærket forstærket forstærket
Coating fuldcoated med NBR- fuldcoated med NBR- fuldcoated med NBR-

Specialcoating Specialcoating Specialcoating
(Nitril-gummi), (Nitril-gummi), (Nitril-gummi), 
ca. 0,50 mm ca. 0,50 mm ca. 0,50 mm

Egnethed meget god modstandsdygtighed over for fedt, mineralske olier og mange
kemikalier

Farve grøn grøn grøn
Størrelser 8 til 11 8 til 11 8 til 11

uvex rubiflex S NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
Artikel-Nr. 89647 60190 89651 60191
Design Manchet, ca. 60 cm Manchet, ca. 80 cm Elastik ved Elastik ved

Manchetende, Manchetende,
ca. 60 cm ca. 80 cm

Norm EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type B (J K O P T)
Materiale Bomuld-interlock, Bomuld-interlock, Bomuld-interlock, Bomuld-interlock,

forstærket forstærket forstærket forstærket
Coating fuldcoated med NBR-specialcoating (nitril-gummi), ca. 0,50 mm
Egnethed meget god modstandsdygtighed over for fedt, mineralske olier og mange

kemikalier
Farve grøn grøn grøn grøn
Størrelser 9 til 11 9 til 11 9 til 11 9 til 11

Forstærket design 
 

J K O P T

EN ISO 374-1:2016/Type B

2 1 2 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 1 X

EN 388:2016

8964789646 89651
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Kemiske risici
Engangshandsker

uvex tilbyder engangshandsker i høj kvalitet i produktserien 
uvex u-fit, som står for stor sikkerhed og funktionalitet. 

uvex u-fit tilbyder pålidelig beskyttelse til forskellige anven-
delsesområder som fx kemi, medicin og fødevareindustri 
samt til brug i produktioner og muliggør komfortabelt og 
præcist arbejde. 

For at imødekomme de forskellige krav, fås uvex engangs-
handsker i fire varianter:
uvex u-fit lite 
uvex u-fit 
uvex u-fit strong 
uvex u-fit strong N2000

 uvex u-fit lite uvex u-fit uvex u-fit strong uvex u-fit strong N2000

Materiale accelerator-fri NBR (nitril-gum-
mi)  NBR (nitril-gummi) Chloropren NBR (nitril-gummi)

Vægtykkelse 0,08 Vægtykkelse 0,10 mm Vægtykkelse 0,21 mm Vægtykkelse 0,20 mm

silikonefri silikonefri silikonefri silikonefri

pudderfri pudderfri pudderfri pudderfri

fri for latexproteiner fri for latexproteiner fri for latexproteiner fri for latexproteiner

Certificering EN 374 EN 374 EN ISO 374 EN ISO 374

Håndtering af fødevarer Håndtering af fødevarer - Håndtering af fødevarer

Egenskaber meget høj, fin følsomhed god mekanisk styrke perfekt pasform, lange man-
chetter meget god mekanisk styrke

allergivenlig god kemisk resistens 
(stænktæt)

forøget kemisk resistens 
 (beskyttelse mod sprøjt)

forøget kemisk resistens 
 (beskyttelse mod sprøjt)

Håndtering let at tage på pga. forstærket 
rullekant

let at tage på pga. forstærket 
rullekant

let at tage på pga. meget 
 elastisk materiale

let at tage på pga. forstærket 
rullekant

Anvendelsesområde uvex u-fit lite  uvex u-fit uvex u-fit strong uvex u-fit strong N2000

Præcisionsmontage tør/fedtet + + + - -

Montage tør/fedtet + + ++ ++

Produktbeskyttelse ++ ++ + +

Let rengøring + + ++ ++

Kontrolarbejde ++ ++ + +

Fødevarer + + - +

Kemikalier Kortsigtede aktiviteter 
med resistensliste

Kortsigtede aktiviteter 
med resistensliste med resistensliste med resistensliste

Lakeringsanlæg som beskyttelse mod 
sprøjt

som beskyttelse mod 
sprøjt - Fuld kontakt med 

 resistensliste

Om nødvendigt sender vi dig vores detaljerede resistensliste

Se flere detaljerede oplysninger på uvex Chemical Expert System på nettet på  
https://ces.uvex.de
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Kemiske risici
Engangshandsker

uvex u-fit lite
• meget let og tynd NBR-engangs-

handske (0,08 mm)
• godt, sikkert greb pga. ru finger-

spidser
• god mekanisk styrke
• pålidelig beskyttelse mod stænk 

ved omgang med kemikalier, som 
fx syrer, baser, faste stoffer

• eller vandige saltopløsninger
• silikonefri jfr. aftrykstest
• fremragende fingerspidsfornem-

melse
• ekstremt god pasform
• ekstremt høj fleksibilitet 
• fri for acceleratorer

Brugsområder: 
• Præcisionsmontage
• Kontrolarbejde
• kortvarig håndtering af kemikalier
• Lakering (som beskyttelse mod 

sprøjt)
• Fødevareforarbejdning
• let rengøring
• Produktbeskyttelse

uvex u-fit
• tynd og pålidelig NBR-engangs-

handske (0,10 mm)
• godt sikkert greb pga. ru hand-

skeoverflade
• meget god mekanisk styrke
• pålidelig beskyttelse mod stænk 

ved omgang med kemikalier, som 
fx syrer, baser, faste stoffer

• eller vandige saltopløsninger
• silikonefri jfr. aftrykstest
• fremragende fingerspidsfornem-

melse
• ekstremt god pasform
• ekstremt høj fleksibilitet 

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Kontrolarbejde
• kortvarig håndtering af kemikali-

er
• Lakering (som beskyttelse mod 

sprøjt)
• Fødevareforarbejdning
• let rengøring
• Produktbeskyttelse

acceleratorfri 
 

uvex u-fit strong
• forstærket og meget elastisk en-

gangshandske af chloropren 
(0,21 mm)

• fuld kemisk beskyttelsescertifi-
cering jfr. EN ISO 374

• god mekanisk styrke
• fremragende fingerspidsfornem-

melse
• meget høj fleksibilitet takket 

være ekstremt strækbart materi-
ale

• ekstremt god pasform 

Brugsområder:
• Præcisionsmontage
• Kontrolarbejde
• kortvarig håndtering af 

 kemikalier
• let rengøring
• Produktbeskyttelse

uvex u-fit strong uvex u-fit strong N2000 uvex u-fit lite uvex u-fit
Artikel-Nr. 60953 60962 60597 60596
Design Ru fingerspidser, ca. 29 cm Ru fingerspidser, ca. 28 cm Ru fingerspidser, ca. 24 cm Ru handskeoverflade, ca. 24 cm 
Norm EN ISO 374-1:2016/ Type A (K L M N P T) EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K L O P S T) EN 374 EN 374
Materiale ikke foret ikke foret ikke foret ikke foret
Coating Chloropren NBR (nitril-gummi) NBR (nitril-gummi), ca. 0,08 mm NBR (nitril-gummi), ca. 0,10 mm
Egnethed god modstandsdygtighed over for god modstandsdygtighed over for fedt, høj modstandsdygtighed over for høj modstandsdygtighed over for

mange kemikalier Mineralske olier og mange kemikalier fedtstoffer og olier fedtstoffer og olier
Farve grøn blå indigo-blå blå
Størrelser XS til XL S til XXL S til XL S til XL
Indhold 50 stk. pr. kasse 50 stk. pr. kasse 100 stk. pr. kasse 100 stk. pr. kasse

uvex u-fit strong 
N2000
• forstærket engangshandske 

fremstillet af nitril-gummi (0,20 
mm)

• Beskyttelse mod sprøjt i forbin-
delse med mange kemikalier

• godt, sikkert greb
• høj grad af fin følsomhed
• meget god mekanisk styrke
• silikonefri jfr. aftrykstest

Brugsområder:
• Laboratorie
• kemisk industri
• Præcisionsmontage
• Maleropgaver
• Rengøring
• Fødevareindustri

60597 60596

K L M N P T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

60953

J K L O P S T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

60962



Sikkerhedssko



58 6930.2 42

EN ISO 20345:2011
S3 HRO SRC 07/16
country of origin: ITALY

78

Sikkerhedssko
Standarder · Mærkning

Mærkning på skoen

CE-mærket

Grundlæggende og yderligere krav til fx lædersko 
 

Sikkerhedssko
EN ISO 20345

Fodtøj til professionelt brug
EN ISO 20347

Grundlæggende krav til sko og tåkappens modstandsdygtighed over for stød SB 
200 Joule

OB 
ingen krav

Yderligere krav:
Lukket hælområde 
Antistatisk
Støddæmpning i hælområdet 
Brændstofresistens

S1
O1 

(uden brændstof-
resistens)

Yderligere krav: som ovenfor, plus vandgennemtrængning og vandoptagelse S2 O2

Yderligere krav: som ovenfor, plus
Hæmning af gennemtrængning *
Profileret ydersål

S3 O3

Grundlæggende og yderligere krav til fx sko af PVC eller PU

Grundlæggende krav til sko og tåkappens modstandsdygtighed over for stød SB  
200 Joule

OB 
ingen krav

Yderligere krav:
Antistatisk
Støddæmpning i hælområdet 
Brændstofresistens
Hæmning af gennemtrængning *
Profileret ydersål 

S5 O5

Brugen af   en bestemt sko afhænger af farens type. Alle sko kan være underlagt yderligere krav (fx. krav til varme- eller kuldeisolering, hæmning af 
gennemtrængning eller elektrisk resistivitet ved ESD).
Disse sko er derfor mærket i overensstemmelse hermed.
Testkravene for alle grundlæggende og yderligere krav er defineret i EN ISO 20344.

Størrelsesangivelse

Varenummer

Fremstillingsdato

Tallet for den relevante europæiske standard

Producentens mærke

Producentens typeskilt

Symbol for beskyttelsesfunktion

Mærkning af fodtøj til professionelt brug

Et af de tre følgende krav skal være opfyldt, og mærket i skoen.

Mærke Testmedier Prøveforhold Friktionskoefficient

SRA 
 

Skridsikkerhed på gulv af keramiske fliser
Natriumlaurylsulfatopløsning NaLS

Fremadglidning af hælen
Fremadglidning på lige flade

ikke mindre end 0,28
ikke mindre end 0,32

SRB Skridsikkerhed på
Stålgulv med glycerin

Fremadglidning af hælen
Fremadglidning på lige flade

ikke mindre end 0,13
ikke mindre end 0,18

SRC Skridsikkerhed på gulv af keramiske fliser
Natriumlaurylsulfatopløsning og stålgulv med glycerin

Inkluderer alle under a. og b. 
nævnte testbetingelser



Ohm   109108105 3,5 × 107
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Sikkerhedssko
ESD

Elektrostatik
Kontrol af   uønsket statisk elektricitet spiller en vigtig rolle i 
industrien. Flere og flere folk er i kontakt med elektrostatisk 
følsomme operationer eller elektrostatisk følsomme materi-
aler eller genstande. På alle disse arbejdspladser er der 
ofte behov for at bruge sikkerhedssko som led i et  system 
til bortledning af elektrostatisk ladning.

Uanset de forskellige målemetoder, gælder som hidtil gen-
nemtrængningsmodstanden i området mellem 100 kilo-ohm 
(1,0 x 10 5 ohm) og 35 MQ (3,5 x 10 7 ohm), for at opfylde de 
forskellige relevante standarder (fx EN ISO 20345, 
EN 61340).

Alle katalogets certificerede produkter er markeret med 
ESD-symbolet.

Disse produkter er også velegnede i overensstemmelse 
med specifikationen for afledende fodtøj jfr. den tekniske 
forordning for farlige stoffer (TRGS) 727 „Forebyggelse af 
antændelsesfarer på grund af elektrostatiske ladninger“.

Lav modstand 
(ledende sko)

Gennemgangsmodstand

Høj modstand 
(isolerende sko)Antistatiske sko jfr. EN ISO 20345

ESD jfr. EN 61340-5-1

Statisk afledende fodtøj 
jfr. EN 61340-4-3

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω 
(100 Kiloohm til 100 Megaohm)

R = elektrisk modstand

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (100 Kiloohm til 1 Gigaohm) 

R > 1 × 10⁹ Ω (1 Gigaohm)R < 1 × 105 Ω (100 Kiloohm) R < 3,5 × 107 Ω (35 Megaohm)
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Sikkerhedssko
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Hyttesko S1 SRC/S3 SRC
Generelle egenskaber: 
• moderne, meget lette og fleksible sikkerhedssko, S1 og S3
• velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske 

materialer
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, 

der generer befugtning af maling 

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 me-

gaohm
• 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, 

med god sidestabilitet og ikke varmeledende
• ergonomisk designet ydersål af to-lags polyurethan med ekstremt god 

skridsikkerhed
• ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennemtrængning jfr. de seneste 

standardspecifikationer, reducerer ikke skoens fleksibilitet (S3-hytte-
sko)

Komfortfunktioner:
• Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaopti-

meret, åndbart materiale
• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i højteknologisk materialer og 

stort set uden syninger
• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende sy-

stem og ekstra dæmpning i hæl og forfod
• blød, polstret pløs og krave
• størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
• let brug

uvex 1 sport Hyttesko S3 SRC Hyttesko S1 SRC
Art.-Nr. 6596.1 6596.2 6596.3 6596.4 6598.7 6598.8 6598.9 6598.0
Bredde 10 11 12 14 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale Microvelour Tekstil
Forets materiale Distance-Mesh-For Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

6596.1 
6596.2 
6596.3
6596.4

6598.7 
6598.8 
6598.9
6598.0
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Sikkerhedssko
uvex 1

uvex 1 · Sandal S1 SRC · perforeret hyttesko S1 SRC
Generelle egenskaber:
• ekstremt let, alsidig S1 sikkerhedssandal eller perforeret sikker-

heds-hyttesko
• velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske 

materialer
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, 

der generer befugtning af maling 
• dobbelt, justerbar velcrolukning (sandal) eller individuelt justerbar, ela-

stisk snørelukning med hurtig lukning, standardsnører medfølger (hyt-
tesko)

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 me-

gaohm
• 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, 

med god sidestabilitet og ikke varmeledende
• ergonomisk designet ydersål af to-lags polyurethan med ekstremt god 

skridsikkerhed

Komfortfunktioner:
• Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaopti-

meret, åndbart og perforeret materiale
• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i højteknologisk microvelour 

og stort set uden syninger
• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende sy-

stem og ekstra dæmpning i hæl og forfod
• blød, polstret pløs og krave
• størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
• let brug

uvex 1 Sandal S1 SRC
Art.-Nr. 8542.7 8542.8 8542.9 8542.0
Bredde 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale Microvelour
Forets materiale Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

uvex 1 perforeret hyttesko S1 SRC
Art.-Nr. 8543.7 8543.8 8543.9 8543.0
Bredde 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale Microvelour
Forets materiale Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

8542.7
8542.8
8542.9
8542.0

8543.7
8543.8
8543.9
8543.0



82

Sikkerhedssko
uvex 1

uvex 1 · Hyttesko S2 SRC · Støvlet S2 SRC
Generelle egenskaber: 
• ekstremt let, alsidig S2 sikkerhedshyttesko 

eller -støvle
• velegnet til personer med kromallergi, da de 

er fremstillet af syntetiske materialer
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgø-

ringsmidler og andre stoffer, der generer be-
fugtning af maling 

• individuelt justerbare elastiksnørebånd med 
hurtig lukning, standardsnører medfølger 
(hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afled-

ningsmodstand under 35 megaohm
• 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kom-

pakt, anatomisk formet, med god sidestabili-
tet og ikke varmeledende

• ergonomisk designet ydersål af to-lags poly-
urethan med ekstremt god skridsikkerhed

Komfortfunktioner:
• Ekstraordinær bærekomfort takket være ny-

udviklet læst og klimaoptimeret, åndbart ma-
teriale

• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i 
højteknologisk microvelour og stort set uden 
syninger

• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål 
med fugtkontrollerende system og ekstra 
dæmpning i hæl og forfod

• blød, polstret pløs og krave
• størrelserne 35 til 40 fremstilles med dame-

læst

Brugsområder:
• let brug

uvex 1 hyttesko S2 SRC
Art.-Nr. 8544.7 8544.8 8544.9 8544.0
Bredde 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Overdelens materiale Microvelour
Forets materiale Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

uvex 1 Støvlet S2 SRC
Art.-Nr. 8545.7 8545.8 8545.9 8545.0
Bredde 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Overdelens materiale Microvelour
Forets materiale Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

8544.7
8544.8
8544.9
8544.0

8545.7
8545.8
8545.9
8545.0
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Sikkerhedssko
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Hyttesko S1 SRC
Generelle egenskaber: 
• ekstremt let og alsidig perforeret S1 sikker-

heds-hyttesko
• velegnet til personer med kromallergi, da de 

er fremstillet af syntetiske materialer
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgø-

ringsmidler og andre stoffer, der generer 
 befugtning af maling 

• individuelt justerbare elastiksnørebånd med 
hurtig lukning, standardsnører medfølger

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afled-

ningsmodstand under 35 megaohm
• 100% metalfri uvex xenova ®-tåkappe - kom-

pakt, anatomisk formet, med god sidestabili-
tet og ikke varmeledende

• ergonomisk designet ydersål af to-lags 
 polyurethan med ekstremt god skridsikker-
hed

• sideværts og mellemstøtte af foden via en 
specielt designet sideramme - som stabilise-
rer, leder og sikrer yderligere mod at vrikke 
og beskytter mod slag.

Komfortfunktioner:
• Ekstraordinær bærekomfort takket være 

 nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart 
og perforeret materiale

• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i 
højteknologisk microvelour og stort set uden 
syninger

• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål 
med fugtkontrollerende system og ekstra 
dæmpning i hæl og forfod

• blød, polstret pløs og krave 
• størrelserne 35 til 40 fremstilles med dame-

læst

Brugsområder:
• let brug

uvex 1 x-tended support Hyttesko S1 SRC
Art.-Nr. 8512.7 8512.8 8512.9 8511.7 8511.8 8511.9
Bredde 10 11 12 10 11 12
Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale Microvelour Microvelour
Forets materiale Distance-Mesh-For Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52
Pris € 94,50 pr. par € 94,50 pr. par € 94,50 pr. par € 94,50 pr. par € 94,50 pr. par € 94,50 pr. par

8512.7
8512.8
8512.9

8511.7
8511.8
8511.9
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Sikkerhedssko
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Sandal S1 P SRC · Hyttesko S3 SRC · Støvlet S3 SRC
Generelle egenskaber: 
• ekstremt let, alsidig S1 P-sikkerhedssandal 

eller S3-sikkerheds-hyttesko og støvle
• velegnet til personer med kromallergi, da de 

er fremstillet af syntetiske materialer
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgø-

ringsmidler og andre stoffer, der generer be-
fugtning af maling 

• længere holdbarhed af tåkappens overmate-
riale takket være den opskummede polyuret-
hankappe

• dobbelt længde-justerbar Velcrolukning (san-
dal)

• individuelt justerbare elastiksnørebånd med 
hurtig lukning, standardsnører medfølger 
(hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afled-

ningsmodstand under 35 megaohm
• 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kom-

pakt, anatomisk formet, med god sidestabili-
tet og ikke varmeledende

• ergonomisk designet ydersål af to-lags poly-
urethan med ekstremt god skridsikkerhed

• sideværts og mellem støtte af foden via en 
specielt designet sideramme - som stabilise-
rer, leder og sikrer yderligere mod at vrikke 
og beskytter mod slag (Hyttesko og støvler)

• ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennem-
trængning jfr. de seneste standardspecifikati-
oner, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
• Ekstraordinær bærekomfort takket være ny-

udviklet læst og klimaoptimeret, åndbart og 
perforeret materiale (kun sandal)

• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i 
højteknologisk microvelour og stort set uden 
syninger

• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål 
med fugtkontrollerende system og ekstra 
dæmpning i hæl og forfod

• blød, polstret pløs og krave
• størrelserne 35 til 40 fremstilles med dame-

læst

Brugsområder:
• let brug

uvex 1 x-tended support Sandal S1 P SRC Hyttesko S3 SRC Støvlet S3 SRC
Art.-Nr. 8536.1 8536.2 8536.3 8516.1 8516.2 8516.3 8517.1 8517.2 8517.3
Bredde 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norm EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Overdelens materiale Microvelour Microvelour Microvelour
Forets materiale Distance-Mesh-For Distance-Mesh-For Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

8536.1
8536.2
8536.3
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Sikkerhedssko
uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 · Hyttesko S3 HI HRO SRC · Støvlet S3 HI HRO SRC
Generelle egenskaber:
• lette og fleksible S3 sikkerhedssko eller støvler
• længere holdbarhed af tåkappens overmateriale takket være den 

 opskummede polyurethankappe
• individuelt justerbare elastiksnørebånd med hurtig lukning, stan-

dardsnører medfølger (hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 me-

gaohm
• 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, 

med god sidestabilitet og ikke varmeledende
• særligt let, tolags sål med optimalt stødabsorberende mellemsål og 

ekstremt skridsikker gummisål fra VIBRAM®

• HI-mærkning af varmeisolerende underdel (testet i henhold til standar-
den ved + 150 °C)

• HRO-mærkning for varmebestandig underdel 
kortvarigt op til 300 °C

• sikker placering på stiger takket være det stabiliserende gelenkområde
• ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennemtrængning jfr. de seneste 

standardspecifikationer, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
• Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaopti-

meret, åndbart materiale
• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i blødt okselæder og stort set 

uden syninger
• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende sy-

stem og ekstra dæmpning i hæl og forfod
• blød, polstret pløs og krave
• størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
• mellem anvendelse

VIBRAM® er et registreret varemærke tilhørende VIBRAM S.P.A.

uvex 2 Hyttesko S3 HI HRO SRC Støvlet S3 HI HRO SRC
Art.-Nr. 6522.1 6522.2 6522.3 6522.4 6523.1 6523.2 6523.3 6523.4
Bredde 10 11 12 14 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Overdelens materiale hydrofobt, fuldnarvet glat læder hydrofobt, fuldnarvet glat læder
Forets materiale Distance-Mesh-For Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

6522.1
6522.2
6522.3
6522.4

6523.1 
6523.2 
6523.3 
6523.4
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Sikkerhedssko
uvex 2

uvex 2 · Hyttesko S3 SRC · Støvlet S3 SRC
Generelle egenskaber:
• lette og fleksible S3 sikkerhedssko eller 

støvler
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgø-

ringsmidler og andre stoffer, der generer 
 befugtning af maling 

• længere holdbarhed af tåkappens overmate-
riale takket være den opskummede polyuret-
hankappe

• individuelt justerbare elastiksnørebånd med 
hurtig lukning, standardsnører medfølger 
(hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afled-

ningsmodstand under 35 megaohm
• 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - 

 kompakt, anatomisk formet, med god side-
stabilitet og ikke varmeledende

• ergonomisk designet ydersål af dual-density 
polyurethan med grov, selvrensende profil og 
fremragende skridsikkerhed

• sikker placering på stiger takket være det 
stabiliserende gelenkområde

• ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennem-
trængning jfr. de seneste standardspecifika-
tioner, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
• Ekstraordinær bærekomfort takket være 

 nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart 
materiale

• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i 
blødt okselæder og stort set uden syninger

• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål 
med fugtkontrollerende system og ekstra 
dæmpning i hæl og forfod

• blød, polstret pløs og krave 
• størrelserne 35 til 40 fremstilles med dame-

læst

Brugsområder:
• mellem anvendelse

uvex 2 Hyttesko S3 SRC Støvlet S3 SRC
Art.-Nr. 6502.1 6502.2 6502.3 6502.4 6503.1 6503.2 6503.3 6503.4
Bredde 10 11 12 14 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Overdelens materiale hydrofobt, fuldnarvet glat læder hydrofobt, fuldnarvet glat læder
Forets materiale Distance-Mesh-For Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4
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Sikkerhedssko
uvex 2

uvex 2 · Hyttesko S3 SRC · Støvlet S3 SRC
Generelle egenskaber:
• lette og fleksible S3 sikkerhedssko eller 

støvler
• velegnet til personer med kromallergi, da de 

er fremstillet af syntetiske materialer
• længere holdbarhed af tåkappens overmate-

riale takket være den opskummede poly-
urethankappe

• individuelt justerbare elastiksnørebånd med 
hurtig lukning, standardsnører medfølger 
(hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afled-

ningsmodstand under 35 megaohm
• 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - 

 kompakt, anatomisk formet, med god side-
stabilitet og ikke varmeledende

• ergonomisk designet ydersål af dual-density 
polyurethan med grov, selvrensende profil og 
fremragende skridsikkerhed

• sikker placering på stiger takket være det 
stabiliserende gelenkområde

• ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennem-
trængning jfr. de seneste standardspecifika-
tioner, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
• Ekstraordinær bærekomfort takket være 

 nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart 
materiale

• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i 
højteknologisk microvelour og stort set uden 
syninger

• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål 
med fugtkontrollerende system og ekstra 
dæmpning i hæl og forfod

• blød, polstret pløs og krave
• størrelserne 35 til 40 fremstilles med dame-

læst 

Brugsområder:
• mellem anvendelse

uvex 2 Hyttesko S3 SRC Støvlet S3 SRC
Art.-Nr. 6508.1 6508.2 6508.3 6508.4 6509.1 6509.2 6509.3 6509.4
Bredde 10 11 12 14 10 11 12 14
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Overdelens materiale Microvelour Microvelour
Forets materiale Distance-Mesh-For Distance-Mesh-For
Størrelse 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52 35 til 52

6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4
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Sikkerhedssko
uvex sportsline

uvex sportline · Hyttesko S1P SRC
Generelle egenskaber:
• sporty og let S1 P-sikkerheds-hyttesko
• velegnet til personer med kromallergi, da de 

er fremstillet af syntetiske materialer
• længere holdbarhed af tåkappens overmate-

riale takket være overkappen
• individuelt justerbare elastiksnørebånd med 

hurtig lukning, standardsnører medfølger

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med 

 afledningsmodstand under 35 megaohm
• 100% metalfri tåkappe
• Ydersål i DUO-polyurethan med selvrensen-

de profil og god skridsikkerhed
• ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennem-

trængning jfr. de seneste standardspecifika-
tioner, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
• god bærekomfort takket være klimavenlige, 

åndbare materialer
• for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i 

stof og stort set uden syninger
• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål 

med fugtkontrollerende system 
• blød, polstret pløs og krave 

Brugsområder:
• let brug

uvex sportline hyttesko S1 P SRC
Art.-Nr. 8470.3 8472.3 8473.3
Bredde 11 11 11
Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Overdelens materiale Tekstil
Forets materiale Distance-Mesh-For
Størrelse 35-48 35-48 35-48

8470.3

8473.3

8472.3
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Sikkerhedssko
uvex business casual

uvex business casual · Hyttesko S1 SRC og S1P SRC
Generelle egenskaber:
• let, kontoregnet S1 og S1 P sikkerheds-hyttesko fra klassisk elegant til 

sporty-afslappet
• Derbydesign med sidestykker og lyraperforeringer (9512.2 og 9512.8)
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, 

der generer befugtning af maling

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 
35  megaohm

• robust tåkappe i stål 
• mellemsål i   stål, der hæmmer gennemtrængning (S1 P modeller 9510.2, 

9511.2 og 9512.2)
• selvrensende ydersål i let DUO-polyurethan med optimal slidstyrke og 

dæmpningsegenskaber samt fremragende skridsikkerhed 

Komfortfunktioner:
• altid ideelt fodklima takket være uvex climazone: fugtabsorberende 

tekstilfor, åndbar overdel i læder og indersål med fugttransporterende 
system

• udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med ekstra dæmpning i hæl 
og forfod

• blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
• let brug

uvex business casual Hyttesko S1 P SRC Hyttesko S1 SRC
Art.-Nr. 9510.2 9510.8
Bredde 11 11
Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale Læder
Forets materiale Tekstilfor
Størrelse 38-48 38-48

uvex business casual Hyttesko S1 P SRC
Art.-Nr. 9511.2
Bredde 11
Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Overdelens materiale Læder, ruskind
Forets materiale Tekstilfor
Størrelse 38-48

uvex business casual Hyttesko S1 P SRC Hyttesko S1 SRC
Art.-Nr. 9512.2 9512.8
Bredde 11 11
Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale Læder
Forets materiale Tekstilfor
Størrelse 38-48 38-48

9510.2 
9510.8

9511.2

9512.2 
9512.8
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Sikkerhedssko
uvex motion light

uvex motion light · Sandal S1 SRC · 
Perforeret hyttesko S1 SRC ·  
Hyttesko S1 SRC
Generelle egenskaber:
• robust S1 sikkerhedssandal eller -hyttesko
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, 

der generer befugtning af maling

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 me-

gaohm
• selvrensende, let PU-sål med fremragende slidstyrke og dæmpnings-

egenskaber og optimal skridsikkerhed 
• pålidelig beskyttelse af menneske og materiale: Tåkappe i stål og sta-

biliserende uvex anti-twist hælkappe, som beskytter mod at vrikke om

Komfortfunktioner:
• bred sporty pasform, der sikrer optimal komfort
• For, overdel og udtagelig, komfortabel indersål med fugtstyrende sy-

stem optimerer skoens klima med uvex climazone - øget åndbarhed 
takket være omfattende perforering

• blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
• mellem anvendelse

uvex motion light · Sål 
• ergonomisk designet profil 
• ekstremt fleksibel
• særligt lav vægt takket være det unikke PU-ydersålsystem
• fremragende dæmpning
• tolags system med riv- og skærefast ydersål
• mærkbart bedre skridsikkerhed
• selvrensende profil 
• antistatisk 
• olie og benzin-resistent  
• sætter ikke mærker
• opfylder ESD-krav som standard (afledningsmodstand 
< 35 Mohm)

• kortvarigt varmeresistent op til +120 °C
• fri for maling-befugtende inhibitorer, som fx siliconer, 

 phthalater osv.

uvex motion light Sandal S1 SRC perforeret hyttesko S1 SRC Hyttesko S1 SRC
Art.-Nr. 6980.8 6981.8 6982.8
Bredde 11 11 11
Norm EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Overdelens Nubuck-læder Nubuck-læder Nubuck-læder
materiale
Forets materiale Tekstilfor Tekstilfor Tekstilfor
Størrelse 38-48 38-48 38-48

6980.8

6981.8

6982.8
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Sikkerhedssko
uvex motion light

uvex motion light · Hyttesko S2 SRC · 
Støvlet S2 SRC
Generelle egenskaber:
• robust S2- sikkerheds-hyttesko eller støvle
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre 

stoffer, der generer befugtning af maling 

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 

megaohm
• selvrensende, let PU-sål med fremragende slidstyrke og dæmp-

ningsegenskaber og optimal skridsikkerhed 
• pålidelig beskyttelse af menneske og materiale: Tåkappe i stål og 

stabiliserende uvex anti-twist hælkappe, som beskytter mod at vrik-
ke om

Komfortfunktioner:
• bred sporty pasform, der sikrer optimal komfort
• For, overdel og udtagelig, komfortabel indersål med fugtstyrende 

system optimerer skoens klima med uvex climazone
• blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
• mellem anvendelse

uvex motion light · Hyttesko S3 SRC / S2 
SRC Støvlet S3 SRC/S2 SRC
Generelle egenskaber:
• robust S2 og S3-sikkerheds-hyttesko eller støvle
• Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der 

generer befugtning af maling 

Beskyttelsesfunktioner:
• opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
• selvrensende, let PU-sål med fremragende slidstyrke og dæmpningsegen-

skaber og optimal skridsikkerhed 
• pålidelig beskyttelse af mennesker og materialer: mellemsål i stål, der 

hæmmer gennemtrængning (ved S3-modeller), tåkappe i stål og stabilise-
rende uvex anti-twist hælkappe, der beskytter mod at vrikke om

Komfortfunktioner:
• bred sporty pasform, der sikrer optimal komfort
• For, overdel og udtagelig, komfortabel indersål med fugtstyrende system 

optimerer skoens klima med uvex climazone
• blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
• mellem anvendelse

uvex motion light Hyttesko S2 SRC Støvlet S2 SRC
Art.-Nr. 6983.8 6984.8
Bredde 11 11
Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Overdelens Nubuck-læder Nubuck-læder
materiale
Forets materiale Tekstilfor Tekstilfor
Størrelse 38-48 38-48

uvex motion lightHyttesko S3 SRC Hyttesko S2 SRC Støvlet S3 SRC Støvlet S2 SRC
Art.-Nr. 6985.2 6985.8 6986.2 6986.8
Bredde 11 11 11 11
Norm EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345:

2011 S3 SRC 2011 S2 SRC 2011 S3 SRC 2011 S2 SRC
Overdelens fuldnarvet læder fuldnarvet læder fuldnarvet læder fuldnarvet læder
materiale
Forets materialeTekstilfor Tekstilfor Tekstilfor Tekstilfor
Størrelse 38-48 38-48 38-48 38-48

6983.8

6984.8

6985.2 
6985.8

6986.2 
6986.8
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Sikkerhedssko
uvex quatro GTX

uvex quatro GTX · Hyttesko S3 WR HI CI HRO SRC · Støvlet S3 WR HI CI HRO SRC 
Generelle egenskaber:
• robust og moderne, vandtæt hyttesko eller 

snørestøvle i S3 WR med ekstra bred pas-
form

• smudsafvisende, letglidende snøresystem

Beskyttelsesfunktioner:
• meget modstandsdygtigt, vandafvisende 

 læder med opskummet kappe, som også 
 beskytter materialet

• 100% vandtæt med GORE-TEX ®-membran 
(WR-mærkning)

• Tokomponent sål, som består af en 
stødabsorberende PU-mellemsål og en mere 
modstandsdygtig og skridsikker ydersål i 
gummi

• ekstremt resistent over for kemikalier, eks-
tremt skærefast ydersål, som også giver 
 optimal beskyttelse mod varme og kulde

• pålidelig beskyttelse af mennesker og mate-
rialer: mellemsål i stål, der hæmmer gennem-
trængning (ved S3-modeller), tåkappe i stål 
og stabiliserende hælkappe, der beskytter 
mod at vrikke om

• HI-mærkning af varmeisolerende underdel 
(testet i henhold til standarden ved + 150 °C)

• CI-mærkning for kuldeisolerende skokon-
struktion

• HRO-mærkning for varmebestandig underdel 
kortvarigt op til 300 °C 

Komfortfunktioner:
• altid ideelt fodklima takket være uvex clima-

zone: åndbar GORE-TEX®-tekstilforing og 
komfortabel indersål med fugttransporteren-
de system 

• åndbar alligevel vandtæt takket være 
 GORE-TEX®-membranen

• blød polstret skaftende (støvle), blød polstret 
krave (sko) og polstret pløs

• udtagelig, antistatisk fodseng, som giver opti-
mal fodstøtte

Brugsområder:
• tung brug

GORE-TEX® er et registreret varemærke tilhørende WL GORE & Associates.

uvex quatro GTX Hyttesko S3 WR CI HI HRO SRC Støvlet S3 WR CI HI HRO SRC
Art.-Nr. 8404.2 8405.2
Bredde 11 11
Norm EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Overdelens hydrofobt, robust nappalæder hydrofobt, robust nappalæder
materiale
Forets materiale GORE-TEX®-Laminat GORE-TEX®-Laminat
Størrelse 38-48 38-48

8404.2

8404.2
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Sikkerhedssko
uvex quatro pro

uvex quatro pro · sål 
• Dual-density PU-sål til udendørs brug
• fremragende gåkomfort takket være ekstra 

blød mellemsål og fast PU-ydersål
• ekstra skridsikre takket være den særlige 

profilering
• Trinstøtte omkring gelenket
• Integreret PU-kappe og PU-hælkappe, der 

beskytter overlæderet
• Sidestabilisatorer, der beskytter mod at vrik-

ke om
• Varmebestandigheden af   ydersål op til 
+ 120 °C

• antistatisk
• olie og benzin-resistent
• silikonefri
• selvrensende profil

uvex quatro pro 
Hyttesko S3 SRC · Støvlet S3 SRC
Generelle egenskaber:
• robust moderne sko eller støvle med ekstra 

bred pasform
• smudsafvisende, letglidende snøresystem

Beskyttelsesfunktioner:
• meget modstandsdygtigt, vandafvisende 

 læder med opskummet kappe, som også 
 beskytter materialet

• Outdoor-såldesign sikrer høj stabilitet gen-
nem integreret hælkonstruktion og trinstøtte i 
gelenkområde samt en ru, skridsikker og 
selvrensende profil

• pålidelig beskyttelse af mennesker og mate-
rialer: mellemsål i stål, der hæmmer gennem-
trængning (ved S3-modeller), tåkappe i stål 
og stabiliserende uvex anti-twist hælkappe, 
der beskytter mod at vrikke om

Komfortfunktioner:
• altid ideelt fodklima takket være uvex clima-

zone: åndbar tekstilforing og komfortabel 
fodseng med fugttransporterende system 

• blød polstret skaftende (støvle), blød polstret 
krave (sko) og polstret pløs

• antistatisk uvex 3D hydroflex® skum-indersål, 
der giver optimal stødabsorbering i hæl og 
forfod

Brugsområder:
• kraftig brug

  uvex anbefaler mellemsål af stål til særligt 
krævende områder, som fx byggeri og 
 beslægtede fag.

uvex quatro pro sål

uvex quatro pro Hyttesko S3 SRC Støvlet S3 SRC
Art.-Nr. 8400.2 8401.2
Bredde 11 11
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Overdelens hydrofobt, robuste overlæder hydrofobt, robuste overlæder
materiale
Forets materiale Tekstilfor Tekstilfor
Størrelse 38-50 38-50

8400.2

8401.2
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Sikkerhedssko
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Vinter-Støvlet S3 CI SRC · 
Vinter-lynlåsstøvle S3 CI SRC/S2 CI SRC
Generelle egenskaber:
• robust moderne S2/S3 CI Vinter-snørestøv-

le/-lynlåsstøvle med ekstra bred pasform
• smudsafvisende, letglidende snøresystem 

(8402.2)

Beskyttelsesfunktioner:
• meget modstandsdygtigt, vandafvisende læ-

der med opskummet kappe, som også be-
skytter materialet

• Outdoor-såldesign sikrer høj stabilitet gen-
nem integreret hælkonstruktion og trinstøtte i 
gelenkområde samt en ru, skridsikker og 
selvrensende profil

• pålidelig beskyttelse af mennesker og mate-
rialer: mellemsål i stål, der hæmmer gennem-
trængning (ved S3-modeller), tåkappe i stål 
og stabiliserende uvex anti-twist hælkappe, 
der beskytter mod at vrikke om

• koldisolerede skokonstruktion (Cl-mærkning 
jfr. EN ISO 20345)

Komfortfunktioner:
• altid ideelt fodklima takket være uvex clima-

zone: åndbar tekstilforing og komfortabel 
fodseng med fugttransporterende system 

• blød polstret krave og polstret pløs (8402.2)
• let ind- og udstigning takket indvendig   lynlås 

(8403.2, 8403.9)
• antistatisk uvex 3D hydroflex® skum-indersål, 

der giver optimal stødabsorbering i hæl og 
forfod

Brugsområder:
• kraftig brug

 uvex anbefaler mellemsål af stål til særligt krævende områder, som fx byggeri og beslægtede fag.

uvex quatro pro Vinter-Støvlet S3 CI SRC Vinter-lynlåsstøvle S3 CI SRC Vinter-lynlåsstøvle S2 CI SRC
Art.-Nr. 8402.2 8403.2 8403.9
Bredde 11 11 11
Norm EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI  SRC EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Overdelens hydrofobt, robuste overlæder hydrofobt, robuste overlæder hydrofobt, robuste overlæder
materiale
Forets materiale Lammeskindsfor Lammeskindsfor Lammeskindsfor
Størrelse 38-50 38-50 38-50

8402.2

8403.2 8403.9
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Sikkerhedssko
Hurtigt overblik
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6502.1 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 86

6502.2 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 86

6502.3 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 86

6502.4 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 86

6503.1 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 86

6503.2 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 86

6503.3 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 86

6503.4 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 86

6508.1 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 87

6508.2 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 87

6508.3 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 87

6508.4 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 87

6509.1 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 87

6509.2 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 87

6509.3 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 87

6509.4 uvex 2 S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 87

6522.1 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 85

6522.2 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 85

6522.3 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 85

6522.4 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 85

6523.1 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 85

6523.2 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 85

6523.3 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 85

6523.4 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 85

6596.1 uvex 1 sport S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9579.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 80

6596.2 uvex 1 sport S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9579.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 80

6596.3 uvex 1 sport S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9579.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 80

6596.4 uvex 1 sport S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 14 9579.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 80

6598.7 uvex 1 sport S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9579.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 80

6598.8 uvex 1 sport S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9579.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 80

6598.9 uvex 1 sport S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9579.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 80

6598.0 uvex 1 sport S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 14 9579.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 80

6980.8 uvex motion light S1 SRC 38-48 Sandal 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 90

6981.8 uvex motion light S1 SRC 38-48 perforeret hyttesko 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 90

6982.8 uvex motion light S1 SRC 38-48 Hyttesko 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 90

6983.8 uvex motion light S2 SRC 38-48 Hyttesko 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 91

6984.8 uvex motion light S2 SRC 38-48 Støvlet 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 91

6985.2 uvex motion light S3 SRC 38-48 Hyttesko 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 91

6985.8 uvex motion light S2 SRC 38-48 Hyttesko 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 91

6986.2 uvex motion light S3 SRC 38-48 Støvlet 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 91

6986.8 uvex motion light S2 SRC 38-48 Støvlet 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 91

8400.2 uvex quatro pro S3 SRC 38-50 Hyttesko 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 93

8401.2 uvex quatro pro S3 SRC 38-50 Støvlet 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 93

8402.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38-50 Vinter-snørestøvle 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 94

8403.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38-50 Vinter-lynlåsstøvle 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 94

8403.9 uvex quatro pro S2 CI SRC 38-50 Vinter-lynlåsstøvle 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ 94

8404.2 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38-48 Hyttesko ■ ■ ■ 92

8405.2 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38-48 Støvlet ■ ■ ■ 92
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Sikkerhedssko
Hurtigt overblik
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8470.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 til 48 Hyttesko 9537.0 ■ ■ ■ ■ 88

8472.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 til 48 Hyttesko 9537.0 ■ ■ ■ ■ 88

8473.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 til 48 Hyttesko 9537.0 ■ ■ ■ ■ 88

8511.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 83

8511.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 83

8511.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 83

8512.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 83

8512.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 83

8512.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 83

8516.1 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8516.2 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8516.3 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8517.1 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8517.2 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8517.3 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8536.1 uvex 1 S1 P SRC 35 til 52 Sandal, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8536.2 uvex 1 S1 P SRC 35 til 52 Sandal, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8536.3 uvex 1 S1 P SRC 35 til 52 Sandal, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 84

8542.0 uvex 1 S1 SRC 35 til 52 Sandal, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 81

8542.7 uvex 1 S1 SRC 35 til 52 Sandal, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 81

8542.8 uvex 1 S1 SRC 35 til 52 Sandal, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 81

8542.9 uvex 1 S1 SRC 35 til 52 Sandal, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 81

8543.0 uvex 1 S1 SRC 35 til 52 perforeret hyttesko, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 81

8543.7 uvex 1 S1 SRC 35 til 52 perforeret hyttesko, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 81

8543.8 uvex 1 S1 SRC 35 til 52 perforeret hyttesko, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 81

8543.9 uvex 1 S1 SRC 35 til 52 perforeret hyttesko, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 81

8544.0 uvex 1 S2 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 82

8544.7 uvex 1 S2 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 82

8544.8 uvex 1 S2 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 82

8544.9 uvex 1 S2 SRC 35 til 52 Hyttesko, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 82

8545.0 uvex 1 S2 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 82

8545.7 uvex 1 S2 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 82

8545.8 uvex 1 S2 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 82

8545.9 uvex 1 S2 SRC 35 til 52 Støvlet, bredde 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 82

9510.2 uvex business casual S1 P SRC 38-48 Hyttesko 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 89

9510.8 uvex business casual S1 SRC 38-48 Hyttesko 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 89

9511.2 uvex business casual S1 P SRC 38-48 Hyttesko 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 89

9512.2 uvex business casual S1 P SRC 38-48 Hyttesko 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 89

9512.8 uvex business casual S1 SRC 38-48 Hyttesko 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 89
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SBU Occupational Health
Individuelle PPE (personlige værnemidler)

Optik Personlig øjenbeskyttelse fra uvex.

Sikkerhedsbriller med styrke beskytter ikke kun dine øjne, de hjælper 
dig også til at se bedre. Uvex tilbyder skræddersyede beskyttelses- 
og skærmbriller med styrke til ethvert formål.

 Certificerede sikkerhedsbriller med styrke jfr. EN 166
  Stort udvalg af fokustyper glasmaterialer til ethvert formål
  Den ekstremt bred kollektion tager hensyn til dine medarbejderes 
forskellige hovedformer

  Kvalificeret rådgivning og tilpasning af optikere

Otoplastik Individuel høreværn fra uvex.

Støv på arbejdspladsen skader hørelsen permanent. De tilpassede 
ørepropper fra uvex passer perfekt og sikrer maksimal komfort og 
accept - og dermed pålidelig beskyttelse af hørelsen.

 Certificerede høreværn og ørepropper jfr. EN 352
  Den rette øreprop/otoplastik til (næsten) ethvert formål, takket 
være et stort udvalg af filtre samt otoplastikformer og -materialer

   Personlig tilpasning af kvalificeret personale

Individuel fodbeskyttelse fra uvex.

Uanset om du går eller står: Sikkerhedssko skal passe perfekt. Orto-
pædisk fodbeskyttelse fra uvex tilpasses individuelt til fodens even-
tuelle medicinske problemer.

  Certificeret ortopædisk fodbeskyttelse jfr. EN ISO 20345:2011
 For eksempel komfortable indlægssåler eller tilpasninger af sko
 Alsidigt udvalg af praktiske sikkerhedssko
  Særlige sko til ekstra brede fødder og medicinske problemer 
(fx diabetikere)

 Tilpasning af ortopædiske specialister

Orthopædi
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