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Value follows innovation
Nová vize společnosti a strategie bezpečnosti práce

2009

2008

2007

7
200

VIZE:
„Ve světě UVEX chceme být lídrem inovace, chceme na celém
světě dosáhnout růst orientovaný na hodnotu a ve všech
oblastech naší činnosti a na všech trzích se dostat na stupně
vítězů.
Value follows innovation!”



MISE:
Značka UVEX je naším závazkem. Hlavní motiv „OCHRANA LIDÍ“
je naším posláním. Proto vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme
produkty a služby pro bezpečnou práci a na ochranu zdraví
v životě, sportu a ve volném čase.
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Value follows innovation

uvex - poskytovatel komplexních řešení a expert ve výrobě

Majíc na mysli motiv koncernu „Ochrana lidí“ od hlavy až k patě ve svém
volném čase i během pracovní činnosti, směřuje uvex k inovacím na
hodnotu, kterou sleduje jako poskytovatel systémových řešení a expert
ve výrobě.
I přes zaměření na ochranu hlavy (ochrana zraku, korekční ochranné
brýle, na ochranu proti laserovému záření, brýle na ochranu proti
mechanickým a optickým nebezpečím, ochrana sluchu, ochrana
dýchacích cest a ochrana hlavy), ochranné oděvy, obuv a ochranu rukou,
vyrábí uvex i komplexní ochranný program přizpůsobený potřebám
uživatelů na celém světě.
Naše univerzální řešení a systém řízení, podpora procesů a rozvoj
strategických projektů, zajišťují dosažení výsledků ve všech oblastech
života.
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kompetence

Pokročilé technologie výroby
uvex safety – systémová a komplexní řešení

Vlastní výroba v našich závodech pokryje téměř 80% programu.
Její kompetentnost vyplývá ze spojení technologií, inovací
a zkušeností.



Ochrana zraku.
Výroba - Fürth, Německo

Ochrana sluchu. Ušní zátky.
Výroba - SwedSafe, Höör, Švédsko

Ochranné respirátory.
Výroba - Evropa

Na jednom místě se vyrábí ochranné
a sluneční brýle, korekční brýle a ochranna
proti laserovému záření. To vytváří komplexní
centrum ochrany zraku.
Všechny výrobky splňují nejvyšší požadavky.
Optometrické vlastnosti jsou kontrolovány
našimi laboratořemi. Neustále se vyvíjí
a vyrabí nové technologie zorníků.

SwedSafe má kompetence na základě
vlastních technologických řešení a vytvořením
nových ultramoderních ušních zátek.
Spoluprací s mnoha výzkumnými středisky
a certifikačními osobami získal postavení top
výrobce v oboru. Jako specialista na výrobu
z PU je držitelem mnoha patentů speciálních
směsí a inovativních typů pěnových ušních
zátek.

Díky spolupráci s jedním z mála výrobců
vysoce kvalitních prostředků ochrany
dýchacích orgánů, získala skupina uvex
kompetence k výrobě respirátorů.
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kompetence

Systém zabezpečování jakosti k dosažení nejvyššího
standardu ISO 9001: 000.

Ochranné rukavice.
Výroba - Profas,
Lüneburg, Německo

Ochranné oděvy.
Výroba - Evropa

Poranění rukou jsou nejčastější
a nejnákladnější pracovní úrazy. Centrum pro
ochranu rukou Profas spojuje nejmodernější
výrobní řešení s vývojem, využívá vlastní
laboratoře k výzkumným testům.

Skupina uvex spojuje širokou kolekci oblečení
s individuálním řešením a požadavky
zákazníka. Zahrnuje návrhy a vývoj
požadovaného produktu se znalostmi
a integrovaným procesem řízení.

Bezpečnostní obuv.
Výroba – převážně v Itálii

Tamní moderní technologické centrum nabízí
nejvyšší úroveň výroby a kvality, a to jak
pomocí různé techniky zpracování a výroby
PU, tak pryžových podešví.
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kompetence

Více než lyžařské brýle
Dva týmy - jedna silná značka

Značka uvex je ztotožňována s nejvyšší možnou ochranou a funkčností
v průmyslu, sportu a volném čase. Účelem společného postupu skupiny
uvex je myšlenka „ochrany lidí” - ochrana od hlavy až k patě, ve svém
volném čase a při práci.
Elitní sportovci, spolu s miliony dalších uživatelů mají důvěru ve výrobky
značky uvex, které jim pomáhají v jejich práci, sportu i odpočinku.
Požadavek, aby výrobce trvale dosahoval jedinečné vlastnosti výrobků, se
naplňuje přes design, moderní výrobu a inovaci. Vzhledem k jeho postavení
ve světě a mnoha letům zkušeností je vytvořena široká škála produktů,
které splňují očekávání uživatelů.
Na základě zkušeností a informací od uživatelů vyrábí uvex inovativní
produkty nejvyšší kvality, které kombinují nejnovější koncepce v oblasti
bezpečnosti, ve výzkumu a vývoji.
Spojením sil uvex safety a uvex sport se vytvořilo perfektní řešení
k zajištění bezpečnosti při práci a volném čase.
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kompetence

produktové řady uvex
Nejvyšší inovace prostřednictvím moderních
technologií a výroba z high-tech materiálů

uvex carbon
Karbon - velmi nízká hmotnost při vysokém zatížení
a elektrické vodivosti charakterizuje tento unikátní
materiál. Díky nejnovější výrobní technologii a inovačním
kombinacím se společnosti uvex podařilo integrovat tento
materiál do prostředků ochrany člověka.

uvex climazone
uvex climazone je komplexním, optimálním klimatickým
systémem výrobků pro všechny oblasti a aplikace. Na
základě vědeckého výzkumu je uvex climazone ideálním
řešením pro eliminaci vlivu teplotních dopadů.

8

uvex silver system
uvex silver system se skládá z produktů uvex silv-Air
a silv-Wear. uvex silver je systém, který chrání proti
nestandardním rizikům. Poskytuje ochranu
prostřednictvím rozmanité kolekce jak v oblasti ochrany
dýchacích cest, tak inteligentních materiálů ochranných
oděvů.

uvex carRacing
Fascinující, v pohybu, speciální: uvex carRacing - kolekce
pro závodní sport. Vyvinut ve spolupráci s profesionálními
sportovci, profesionálními sportovními týmy
a automobilovým průmyslem. Kombinace technologie
a požitku z designu.
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Ochrana zraku
Brýle a uzavřené brýle - inovace a funkčnost
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carbon

uvex racer CT carbon a uvex ca
Uhlíkové vlákno je v současnosti jedním
z nejvíce inovativních a účinných
materiálů. Díky výrobnímu systému
„carbon” a použitím různých technologií
výroby uhlíkových vláken vytvořil uvex
celou sortimentní paletu výrobků vysoké
kvality.

Technologie uhlíkových vláken poskytuje
vynikající pevnost při minimální
hmotnosti. Tyto vlastnosti předurčují
použití tohoto materiálu pro výrobu
ochranných brýlí.
Nízká hmotnost brýlí uvex carbon
v kombinaci se sportovním vzhledem
poskytuje optimální komfort používání.

uvex racer CT carbon –
největší odolnost při minimální
hmotnosti

I v nejtěžších podmínkách umožní brýle uvex racer CT
dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Odolné straničky racer CT carbon z 5-ti vrstev
uhlíkových vláken, slisovaných při vysoké teplotě.

uvex carbonvision
– nejlehčí uzavřené brýle na světě

Komfortní klip pro snadné vyjmutí gumového pásku
při čištění.
vysoce kvalitní guma

robustní rám s elastickými
komponenty

ideální utěsnění a ochrana
proti rozstřiku

Optimální přilnavost díky elastickým, měkkým
komponentům, které dokonale přilnou ke tváři.
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carbon

arbonvision

OCHRANA HLAVY

OCHRANNÉ BRÝLE

OCHRANNÉ RUKAVICE

OCHRANNÉ ODĚVY

BEZPEČNOSTNÍ OBUV
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technologie

Ochranné brýle
Nic není důležitější než bezpečnost lidí při každodenní práci!
Z tohoto důvodu uvex stále rozvíjí své produkty a technologie.
Výsledkem této práce jsou nové, inteligentní systémy povrstvení pro
různá použití.

uvex supravision extreme – se stálým nezamlžovacím
efektem. Povrstvení uvex supravision extreme zabraňuje
opocení brýlí v důsledku akumulace vlhkosti z prostředí tím,
že vytváří vodní film, díky kterému se brýle nemohou
zamlžit. Vytvořený film odvádí částečky vody po povrchu
zorníku. Brýle povrstvené touto technologií jsou vhodné pro
použití pouze v oblastech s extrémní vlhkostí.

Zorníky s povrstvením uvex variomatic se zatmaví
automaticky pod vlivem UV záření. K tomu dojde do cca
 sec, při % ochraně proti UV záření. Po ukončení
působení UV záření dojde cca po 3 sec k rozjasnění zorníku.
Tak rychle nereaguje žádné jiné fotochromatické povrstvení.
Doporučeno především pro lidi často měnící pracoviště z vnitřku ven.

uvex supravision performance – nejnovější hydrofilní
povrstvení uvex supravision performance absorbuje vlhkost na
principu savosti houby. Povrchová úprava zajišťuje trvalý efekt
nezamlžování zejména v prostředí s vysokou vlhkostí a v
situacích, které vyžadují časté čištění brýlí. Požadavek na
nezamlžování je výrazně překročen ve vztahu k požadavku
normy, která stanoví standardní dobu na 8 sec, tato
technologie zajistí účinek po dobu delší než 3 sekund.

supravision HC-AF. Díky unikátní technologii supravision
HC-AF nabízí uvex povrstvení, extrémně odolné proti
poškrábání na vnějšku zorníku a proti orosení uvnitř zorníku.
 % ochrana před UV zářením.

Individuální inklinace
Konstrukce rámečků umožňuje změnu úhlu sklonu zorníku
dle individuálních potřeb uživatele.

supravision NC: kombinace výhod povrstvení optidur NC
a optidur 4C PLUS umožňuje vytvoření extrémní odolnosti
proti poškrábání a chemickým látkám (vně zorníku) a proti
zamlžení (uvnitř). Díky technologii nano-povrstvení se velmi
snadno čistí.

Individuální regulace délky straniček
Konstrukce umožňuje měnit délku straniček dle
individuálních požadavků uživatele.

optidur NC: povrstvení extrémně odolné vůči poškrábání
a chemikáliím. Díky nano-technologii se velmi snadno čistí.

uvex quattroflex
Koncovky straniček brýlí jsou vybaveny 4 komfortními
polštářky ke zlepšení pohodlí a snížení tlaku na citlivé
oblasti za ušima.

optidur 4C PLUS. Dlouho trvající nezamlžovací efekt, %
ochrana proti UV záření, antistatické.

uvex duo-flex
Brýle vybaveny změkčenou pěnovou koncovkou uvex
duo-flex ke zlepšení pohodlí a snížení tlaku na citlivé
oblasti.

infradur PLUS. Povrstvení zorníků svářecích brýlí chrání před
UV, IR a oslněním. Odolné proti poškrábání, minimalizuje
přilnavosti částic při svařování.

Kombinace s dioptrickými brýlemi
Konstrukce umožňuje nasazení ochranných brýlí na brýle
dioptrické.

ultradura: verze zorníků k zajištění dobré odolnosti proti
poškrábání a % ochrany proti UV záření.

Snadnost čištění (easy to clean).
Pro ulehčení čištění.

uvex hi-res
Technologie, která optimalizuje průchod světelných paprsků na přední straně zorníků. Lepší
zraková ostrost - nad požadavky norem.
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Ochranné brýle
Co musí splňovat současné bezpečnostní brýle?
Všechny brýle by měly zajistit nejvyšší stupeň ochrany a optimální
pohodlí. Pouze brýle, které splňují tyto požadavky, mohou být přijaty
uživateli pozitivně.

Čiré

Amber

Amber light

Oranžové

Modré

Tím se řídíc vyrábí uvex brýle a uzavřené brýle tak, že mají moderní
design a perfektně plní potřeby zákazníků.

Maximální ochrana
Každý nový model brýlí projde přísnými testy
a splňuje všechny mezinárodní bezpečnostní
normy, Je držitelem mnoha certifikátů.

Komfort nošení
Řady řešení, která zlepší komfort, bylo dosaženo
za pomoci komplexních řešení extrémně nízké
hmotnosti a měkkosti koncovek straniček.

Sportovní design
uvex při výrobě nových modelů čerpal
zkušenosti ze sportovního oddělení.

Ekonomika
Většina nabízených brýlí má snadno vyměnitelné
zorníky, což výrazně snížuje provozní náklady.

Potisk
Dáváte-li přednost brýlím s individuálním
charakterem, máme řešení - tisk na obou bocích
straniček tvoří vizitku firmy, kde pracujete.

Optická třída
Podstatným parametrem, který má vliv na
komfort používání prostředků na ochranu zraku,
je optická třída zorníků. Všechny výrobky skupiny
uvex splňují požadavky na nejvyšší, tj. . optickou
třídu a mohou být používány trvale během celého
pracovního dne.

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, %
ochrana proti UV záření, nezkreslují barvy, splňují
požadavky norem EN 66 + EN 7. Optická třída .

Šedé

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, %
ochrana proti UV záření. Odfiltrovávají modrý díl světla
z viditelného spektra. Tím dochází ke zvýšení kontrastu.
Splňuje požadavky norem EN 66 + EN 7. Optická třída .

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, %
ochrana proti UV záření. Lehké žluté tónování cca 7%,
příjemný účinek na lidské oko. V krátkém časovém úseku
poskytuje lepší kontrast. Optická třída .
Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, %
ochrana proti UV záření. Dodatkové filtrování ve viditelném
spektru poskytuje krátkodobě větší kontrast. Teplý odstín
barvy má i relaxační účinek. Optická třída .

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, %
ochrana proti UV záření. Modré zabarvení příjemně působí
na lidské oko. Doporučeno na pracoviště s vysokými
nároky na zrak a celkové vidění (bez nutnosti kontroly
barev). Splňují požadavky norem EN 66 + EN 7. Optická
třída .

Žlutohnědé
SCT 400

Zelené UV

Zelené svářecí
filtry

Zorníky s protislunečním filtrem, vysoká odolnost proti
mechanickému poškození, % ochrana proti UV záření.
Zachovávají dostatečný vjem signálních barev. Splňují
požadavky norem EN 66 + EN 7. Optická třída .

Zorníky s protislunečním filtrem SCT 4 (Spectrum
Control Technology), vysoká odolnost proti mechanickému
poškození, % ochrana proti UV záření. Zachovávají
dostatečný vjem signálních barev. Splňují požadavky
norem EN 66 + EN 7. Optická třída .

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, %
ochrana proti UV záření i proti oslnění umělým světlem.
Splňují požadavky norem EN 66 + EN 7. Optická třída .
Zelené zorníky INFRADUR PLUS s různým stupněm
zatmavení od ,7-6. Chrání před UV i IR zářením, před
oslněním. Odpovídají normám EN 66 + EN 69 – filtry pro
svařování. Poskytují vyšší mechanickou ochranu než
skleněné svářecí zorníky nebo zorníky z bezpečnostního
skla. Optická třída .

Tyto materiály se používají v zornících ochranných brýlí uvex:
PC - polykarbonát, S - sklo, VS - vrstvené sklo, bezbarvé a svářecí, CA - acetát, TS - tvrzené sklo, UH – umělá hmota

3
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Ochranné brýle
uvex i-ﬁt

Sportovní design, různé barvy
provedení, 5-ti stupňová
regulace sklonu zorníku.
Regulace umožňuje optimální
„dopasování“ k ochranné přilbě
nebo respirátoru. Straničky XST
v provedení s měkkou koncovkou
poskytují komfort při celodenní
práci.

5 –ti stupňová regulace

Vysoká ochrana díky širokému zorníku

Velmi dobrý výhled

uvex i-fit · 9179

Obj. číslo: 979.75
Barva:
antracit-limetka
Rámeček: standard
Zorník:
PC-čirý, UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

4

Obj. číslo: 979.76
Barva:
antracit-limetka
Rámeček: standard
Zorník:
PC šedý,UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC

Obj. číslo: 979.375
Barva:
antracit-šedá
Rámeček: XST
Zorník:
PC čirý,UV -,
Povrstvení: supravision performance

Obj. číslo: 979.48
Barva:
hnědý
Rámeček: XST
Zorník:
PC-hnědý, UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC

Obj. číslo: 979.376
Barva:
antracit-šedá
Rámeček: XST
Zorník:
PC šedý, UV 5-,5
Povrstvení: supravision performance
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Ochranné brýle
uvex racer CT
Dokonalé větrání. Nejvyšší stupeň ochrany. Sportovní design.

uvex racer CT carbon · uvex racer CT · 9210
Brýle racer CT nejsou klasické
ochranné brýle.
Byly vyrobeny pro oblast světa
práce a certifikovány v souladu
s platnými normami, ale i s cílem
poskytovat vysoký komfort
používání a velmi sportovní
vzhled. Nejnovější uvex racer CT
carbon, jsou první ochranné
brýle z uhlíkových vláken
splňující požadavky na
bezpečnost.
Kompozitní laminát z uhlíkového
vlákna poskytuje extrémní
odolnost a pevnost straniček.
Každá stranička je opakovaně
lisovaná. Struktura vláken dává
povrchu jedinečný trojrozměrný
vzor. Kombinace robustních
straniček s jejich měkkostí
zajišťuje optimální pohodlí.
Ideální brýle pro práci i volný
čas.

Obj. číslo: 9.85
Barva:
stříbrno černý
Zorník:
PC-čirý, UV -,
ultradura
Obj. číslo: 9.86
Barva:
stříbrno černý
Zorník:
PC šedý, UV 5-,5
ultradura,
protisluneční

uvex racer CT
stříbrná zrcadlovka v etui
Obj. číslo: 9.88
Barva:
stříbrnočernočervená
Zorník:
PC čirý UV -,
stříbr.zrcadlovka
Etue:
červenostříbrná

Velká plocha ochrany, panoramatický
zorník.

uvex racer CT carbon v etui
Obj. číslo: 9.76
Barva:
uhlíková vlákna
Zorník:
PC šedý, UV 5-,5
ultradura, protisluneční
Etue:
černá-carbon

6 ventilačních otvorů
Optimální cirkulace vzduchu
i v nejsložitějších podmínkách.

Inovativní
Vnitřní část straniček provedení XST,
nový povrch v technologii non-slip,
dobrý posaz.

5
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Ochranné brýle
uvex super g · uvex super ﬁt

uvex super g · 9172

uvex super fit · 9178

Tato ojedinělá koncepce brýlí
spojuje inovativní technologie
a high-tech materiály.

Obj. číslo: 97.
Barva:
čirá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

Obj. číslo: 97.
Barva:
titan
Zorník:
žlutý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

Zorníky: nejmodernější výrobní
postupy dovolily vytvořit lehký
zorník s výbornými optickými
vlastnostmi, odolný vůči
mechanickému poškození,
chránící % proti UV záření
a splňující požadavky EN 66 +
7, 7 (protisluneční zorníky).
Optická třída: 

Obj. číslo: 97.88
Barva:
čirá
Zorník:
čirý zrcadlovka
/ UV 5-,7

Obj. číslo: 97.6
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision NC

Obj. číslo: 97.
Barva:
čirá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS

spec.verze climazone
Obj. číslo: 97.8
Barva:
antracit/limetka
Zorník:
šedý protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: supravision NC

Rámeček: ultra lehká konstrukce
z Grilamid® zaručuje vysokou
pružnost, straničky vyrobené
technologií x-stream poskytují
úžasný komfort nošení.
Výsledek: brýle uvex super G jsou
bez kovových částí s nejvyšší
úrovní ochrany, s vysokým
komfortem užití, a to všechno při
pouhých 8 g hmotnosti.

Obj. číslo: 97.85
Barva:
titan
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 97.86
Barva:
titan
Zorník:
šedý protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 97.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 97.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

6

Obj. číslo: 97.855
Barva:
čirá
Zorník:
PC / UV 5-,7<3,
protisluneční, zlatý
Povrstvení: variomatic
Obj. číslo: 97.85
Barva:
černá
Zorník:
PC lehce zelený
UV 5-,<,5
protisluneční
Povrstvení: variomatic
Náhradní zorník:
Obj. číslo: 97.55
Zorník:
PC / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

Jedny z nejlehčích brýlí na světě,
nově koncipované, sportovní
a dynamické. Respektují zásady
výroby moderních brýlí s výhodami nových materiálů. Super tenký,
panoramatický zorník poskytuje
vynikající ochranu proti nebezpečím.
Obj. číslo: 978.35
Barva:
bílozelená
Zorník:
PC čirý
UV -,
Povrstvení: uvex supravision performance
Obj. číslo: 978.65
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý/ UV -,
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 978.855
Barva:
černopomerančová
Zorník:
PC/UV 5-,7‹3,
protisluneční, zlatý
Povrstvení: uvex variomatic
Obj. číslo: 978.85
Barva:
černočirá
Zorník:
PC protisluneční
UV 5-,‹3,, šedý
Povrstvení: uvex variomatic
Obj. číslo: 978.85
Barva:
černočirá
Zorník:
PC protisluneční
UV 5-‹3,, žlutohnědý
Povrstvení: uvex variomatic
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Ochranné brýle
uvex gravity zero

uvex gravity zero · 9191
Unikátní model brýlí, vyrobený
z Grilamid®, extrémně lehké
a pohodlné, vybavené
panoramatickým zorníkem
s vysokou odolností proti
nárazu F (45 m / s) a poškrábání. Účinná % UV
ochrana. Inovativní systém
straniček zajišťuje rovnoměrné
rozložení hmotnosti brýlí po
celém obvodu hlavy a velmi
vysoký komfort. Vícestupňový
systém nastavování inklinace
zorníku umožňuje respektovat
různé tvary obličeje při
zachování maximální ochrany.
Většina modelů má v oblasti
čela „tlumič nárazu“ ve tvaru
Z, který poskytuje dostatečnou
ventilaci.

K dispozici jsou také modely
bez tohoto prvku. Brýle se
vyrábí ve více verzích
provedení rámů a zorníků: čiré,
protisluneční, zrcadlovky.
Výměna zorníků je jednoduchá
a snadná, což umožňuje
rozmanitost aplikací, stejně
jako snížení provozních
nákladů.

Modely s „tlumičem nárazu“

Modely bez „tlumiče nárazu“
a s krátkými stranicemi

Obj. číslo: 99.75
Barva:
černá
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

Obj. číslo: 99.63
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS

Obj. číslo: 99.883
Barva:
modrá
Zorník:
PC šedý / UV 5-,5
protisluneční
Povrstvení: modrá zrcadlovka

Obj. číslo: 99.63
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

Obj. číslo: 99.65
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý/UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

Obj. číslo: 99.885
Barva:
černá
Zorník:
PC pomerančový
UV -,7
Povrstvení: supravision HC-AF

Obj. číslo: 99.88
Barva:
čirý
Zorník:
PC stříbrný 5-,7
Povrstvení: zrcadlovka

Náhradní zorník:
Obj. číslo: 99.55
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: uvex supravision HC-AF

7
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Ochranné brýle
uvex i-vo

uvex i-vo · 9160
Špičkový model brýlí uvex s výměnnými
zorníky, plynulou regulací sklonu zorníku.
Jsou vybaveny novým typem zakončení
straniček tzv. quatroflexem, který je
charakteristický měkkostí a vysokým
komfortem nošení. Zorníky polykarbonátové
v .optické třídě, jsou v provedeních:
optidur NC, supravision NC i HC-AF, odolné
proti poškrábání, chemickým látkám,
nepotivé. Jsou vyměnitelné, v několika
verzích, což výrazně snižuje provozní
náklady. Brýle uvex i-vo chrání proti
odletujícím, pevným částicím, UV záření
a oslnění od slunce.

Obj. číslo: 96.64
Barva:
modrooranžová
Zorník:
modrý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 96.5
Barva:
modrooranžová
Zorník:
žlutý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 96.5
Obj. číslo: 96.65
Barva:
modrooranžová
Zorník:
čirý/ UV -,7
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 96.55
Obj. číslo: 96.68
Barva:
modrooranžová
Zorník:
žlutohnědý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 96.8
Obj. číslo: 96.76
Barva:
černošedá
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 96.38
Obj. číslo: 96.85
Barva:
modrošedá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 96.55

8

Obj. číslo: 96.65
Barva:
modrooranžová
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 96.55
Obj. číslo: 96.75
Barva:
černošedá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 96.55
Obj. číslo: 96.85
Barva:
modrošedá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 96.55
Obj. číslo: 96.68
Barva:
modrooranžová
Zorník:
žlutohnědý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: supravision HC-AF
Obj. číslo: 96.365
Barva:
modrooranžová
Zorník:
čirý UV -,
Povrstvení: supravision NC
Náhr. zorník: 96.5
Obj. číslo: 96. (s gumičkou)
Barva:
modrošedá
Zorník:
čirý / UV -,
nepotivý, supravision HC-AF
Náhr. zorník: 96.55
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Ochranné brýle
uvex skyper
uvex skyper · 9195
Výjimečně lehké a módní
ochranné brýle s širokým
zorným polem vidění
a výbornou možností
individuálního posezu na
obličeji. To je dáno 5-ti
stupňovým systémem
regulace délky straniček
a plynulou regulací
úhlu sklonu zorníku.
Zorníky jsou dostupné
v různých barevných
provedeních a technologiích povrstvení. Velmi
snadná výměna zorníků
snižuje ekonomické
a provozní náklady.

Obj. číslo: 995.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 995.55
Obj. číslo: 995.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 995.55
Obj. číslo: 995.75
Barva:
černá
Zorník:
čirý / UV -,7
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 995.55
Obj. číslo: 995.75
Barva:
černá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 995.55
Obj. číslo: 995.
Barva:
černá
Zorník:
žlutý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 995.
Obj. číslo: 995.78
Barva:
černá
Zorník:
hnědý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 995.8
Obj. číslo: 995.78
Barva:
černá
Zorník:
hnědý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 995.8

uvex skyper s · 9196
Speciální verze brýlí 995,
které se liší prolisem
rámečku a jeho zúžením.
Tím jsou vhodnější pro
uživatele s užší tváří, učně,
ženy apod.

Obj. číslo: 996.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 996.55
Obj. číslo: 996.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 996.55
Obj. číslo: 996.6
Barva:
modrá, pastelová
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 996.55
Obj. číslo: 996.43
Barva:
oranžová, pastelová
Zorník:
hnědý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 996.8

9
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Ochranné brýle
uvex astrospec · uvex super OTG
uvex astrospec · 9168
Jedny z nejoriginálnějších ochranných brýlí na světě, spojují v sobě
komfort, styl a funkčnost s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. Lehké
brýle (hmotnost 36 g) s patentovanými koncovkami straniček uvex
duo-flex®. 3-stupňová regulace úhlu sklonu zorníku, 4 stupňová
regulace nastavení délky straniček. Polykarbonátové zorníky odolné na
náraz a rozstřik, poskytují ochranu před UV zářením, . optická třída.
Bezproblémová výměna zorníku snižuje náklady na použití, možnost
kombinace různě zbarvených zorníků i technologie povrstvení dělá
z tohoto modelu nejpožadovanější brýle na trhu.

Obj. číslo: 968.35
Barva:
žluto-černá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 968.55

Obj. číslo: 968.5
Barva:
stříbrnošedá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 968.55

Obj. číslo: 968.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 968.55

Obj. číslo: 968.35
Barva:
žluto-černá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS
Náhr. zorník: 968.55

Obj. číslo: 968.6
Barva:
stříbrnošedá
Zorník:
zelený / UV -,7
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 968.9

Obj. číslo: 968.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS
Náhr. zorník: 968.55

Obj. číslo: 968.7
Barva:
žluto-černá
Zorník:
šedý, protisluneční / UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 968.57

Obj. číslo: 968.5
Barva:
fialovozelená
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 968.55

Obj. číslo: 968.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 968.55

uvex super OTG · 9169
Inovované brýle zkonstruované pro použití přes dioptrické brýle!
Ideální řešení pro lidi, kteří je používají. Straničky jsou uspořádány
rovnoběžně se straničkami dioptrických brýlí, netlačí však na ně v místě
zahnutí za uši.
HI-RES verze - pro ideální vidění. Tato originální koncepce brýlí
kombinuje inovativní technologii s high-tech materiály - ultra tenký
zorník s vynikajícími optickými vlastnostmi a polymerový rámeček
zaručující nejvyšší flexibilitu. Inovativní koncept straniček s použitím
x-stream-technologie zajišťuje dokonalý posez na obličeji.
Brýle super OTG 969 jsou úplně bez kovu, poskytují ochranu na
nejvyšší úrovni! Brýle chránící proti nárazu, odstřiku, % ochrana
proti UV záření, . optická třída.

Obj. číslo: 969.65
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC / uvex hi-res



Obj. číslo: 969.8
Barva:
černá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC / uvex hi-res

Obj. číslo: 969.8
Barva:
černá
Zorník:
šedý, protisluneční / UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC / uvex hi-res

Obj. číslo: 969.6
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision NC / uvex hi-res
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Ochranné brýle
uvex 9161 · uvex x-trend · uvex x-one
uvex · 9161
Velmi široké ochranné brýle
přizpůsobené k nasazení
přes běžné typy dioptrických
brýlí. Prakticky neomezené
zorné pole.
Straničky jsou zakončeny tzv.
uvex duo-flex koncovkami,
jsou délkově nastavitelné ve
4 polohách, inklinace zorníků
ve  stupních. Boční nepřímé
odvětrávání.
Zorníky jsou z PC, poskytují
% ochranu před UV
zářením. V horní části je
zakomponovaná ochrana
proti oslnění seshora.
Provedení 96 4 je
v ekonomické verzi, bez
povrstvení a koncovky uvex
duo-flex.

Obj. číslo: 96.5
Barva:
čirá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 96.35
Barva:
čirá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 96.4
Barva:
čirá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: bez

uvex x-trend · 9177
Brýle uvex x-trend jdou díky
speciálnímu, většímu tvaru
zorníku v duchu doby a jejich
trendů. Větší tvary zorníků
momentálně opanovaly svět
módy.
Ale, i když pomineme módní
aspekty brýle uvex x-trend,
díky velké ploše zorníků
poskytují také zvýšenou
úroveň bezpečnosti.
Vynikající viditelnost ve
všech směrech, ochranná
plocha větší téměř o % (ve
srovnání s jinými brýlemi),
% ochrana před UV
zářením a u modelů 977.8
a 977.8 změkčené
koncovky straniček díky
technologii x-stream (XST) –
to jsou prvky, které je
charakterizují.

Obj. číslo: 977.85
Barva:
černá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: ultradura
Obj. číslo: 977.86
Barva:
černá
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: ultradura
Obj. číslo: 977.8 / straničky XST
Barva:
černá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Obj. číslo: 977.8 / straničky XST
Barva:
černá
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: supravision HC-AF

uvex x-one · 9170
Model brýlí uvex, který
kombinuje vynikající ochranu
a sportovní design. Hmotnost
brýlí (pouze 8 g) je řadí
mezi nejlehčích na světě,
sportovní styl dokonale
chrání proti rozstřiku a UV
záření.
Brýle jsou k dispozici ve dvou
barvách zorníku, tj. čiré
a šedé, s protislunečním
filtrem.

Obj. číslo: 97.5
Barva:
čirá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: ultradura
Obj. číslo: 97.6
Barva:
šedá
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: ultradura
Obj. číslo: 97.6
Barva:
modrá, pastelová
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: ultradura
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Ochranné brýle
uvex skyguard NT · uvex skylite

uvex skyguard NT
Nové brýle uvex skyguard jsou
vytvořeny na základě brýlí
skylite, spojují v sobě výhody
uzavřených brýlí s výhodami
klasických ochranných brýlí.
Nové, dokonale přizpůsobené na
tvar obličeje uživatelů ideálně
chrání proti prachu a rozstřiku.

Brýle se nabízejí se dvěma typy
straniček- délkově stavitelné
nebo bez úpravy délky.

uvex skylite · 9174
Lehké ochranné brýle ve
sportovním stylu. Odolné
proti mechanickému
poškození, zorníky
s přetaženým matem proti
oslnění ze strany. Chrání
proti rozstřiku a UV záření.
Model je možno doplnit
rámečkem 975.
z předcházejícího modelu
a tím vytvořit uzavřené brýle.

Obj. číslo: 974.65
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: ultradura
Obj. číslo: 974.66
Barva:
modrá
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: ultradura
Obj. číslo: 974.95
Barva:
červená
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: ultradura
Obj. číslo: 974.96
Barva:
červená
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: ultradura



Obj. číslo: 975.6
délkově stavitelné
Barva:
modrošedá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Obj. číslo: 975.6
délkově stavitelné
Barva:
modrošedá
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: supravision HC-AF

Obj. číslo: 975.75
Barva:
šedooranžová
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF

Obj. číslo: 975.
Barva:
modrá
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Ochranné brýle
cybric · cyberguard · athletic
uvex cybric · 9188
Brýle s dynamickým
sportovním designem. Jsou
vybavené novým typem
zakončení straniček, tzv.
quattroflexem. Nastavitelný
úhel sklonu zorníků a nastavitelná délka straniček v 5-ti
polohách.
Zorníky z tvrzeného polykarbonátu, v . optické třídě,
poskytují ochranu proti UV
záření, rozstřiku a mají
protisluneční filtr (šedý nebo
hnědý odstín).

Obj. číslo: 988.
Barva:
černooranžová
Zorník:
žlutý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 988.75
Barva:
černooranžová
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 988.76
Barva:
černooranžová
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 988.78
Barva:
černooranžová
Zorník:
hnědý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 988.75
Barva:
černooranžová
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 988.88
Barva:
černooranžová
Zorník:
modrá zrcadlovka
UV 5-,5

uvex cyberguard · 9188
Speciální verze brýlí uvex
cybric vybavená těsněním
rámečku a délkově
nastavitelnou gumičkou.

Obj. číslo: 988.
Barva:
černá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 988.
výměnný rámeček

uvex athletic · 9185
Brýle s moderním a módním
tvarem a inovativním
patentovaným sytémem
výměny zorníku za pomoci
rotační západky. Změkčené
koncovky straniček s
x-stream Technologie (XST).
Polykarbonátové zorníky
chrání proti roztřiku,
mechanickým nebezpečím,
UV záření a mají protisluneční filtr.

Obj. číslo: 985.75
Barva:
titan
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 985.55
Obj. číslo: 985.75
Barva:
titan
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS
Náhr. zorník: 985.55
Obj. číslo: 985.
Barva:
titan
Zorník:
lehce žlutý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 985.5
Obj. číslo: 985.76
Barva:
titan
Zorník:
šedá, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 985.6
Obj. číslo: 985.885
Barva:
titan
Zorník:
zrcadlovka, protisluneční
UV -3
Povrstvení: oranžová zrcadlovka
Náhr. zorník: 985.884
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Ochranné brýle
uvex aviation · uvex futura · uvex 9115
uvex aviation · 9187
Brýle klasického tvaru se
zakončením straniček XST,
(volitelně), v provedení
s čirým či protislunečním
zorníkem, poskytují ochranu
proti rozstřiku, mechanickým
nebezpečím, UV záření a mají
protisluneční filtr.

Obj. číslo: 987.6
Barva:
tmavě modrá
straničky XST
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 987.8
Barva:
černá
straničky XST
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: optidur NC
Obj. číslo: 987.8
Barva:
černá
straničky XST
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 987.65
Barva:
tmavě modrá
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC

uvex · 9180 · 9182
Brýle s ergonomickým
tvarem, lehké a s velkým
zorným polem. Možnost
perfektního nastavení na
obličej díky systému
uvex-duoflex a plynulé
regulaci sklonu zorníku.
Vyměnitelné zorníky snižují
provozní náklady. Model
98 je určen pro osoby
s užším obličejem.

Obj. číslo: 98.5
Barva:
průhledná
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 98.55
Obj. číslo: 98.5
Barva:
průhledná
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur 4C PLUS
Náhr. zorník: 98.55
Obj. číslo: 98.5
Barva:
průhledná
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: optidur NC
Náhr. zorník: 98.55

Etue na náhradní zorníky:
Obj. číslo: 9954.33
Barva:
černá

uvex · 9115
Velmi klasické, odolné brýle
z nylonu, s boční ochranou
proti oslnění. Straničky jsou
délkově stavitelné ve 4 polohách, taktéž úhel sklonu
zorníku je 4 polohový. Velmi
snadná a rychlá výměna
zorníků výrazně sniží
provozní náklady.

Obj. číslo: 95.6
Barva:
šedozelená
Zorník:
PC čirý / UV -,
Náhr. zorník: 9.56
Obj. číslo: 95.
Barva:
šedozelená
Zorník:
vrstvené čiré sklo
Náhr. zorník: 9.56

Etue na náhradní zorníky
Obj. číslo: 9954.33
Barva:
černá
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Ochranné brýle
uvex racer MT · uvex winner
uvex racer MT · 9 153
uvex racer MT jsou
sportovní brýle s vysokou
kvalitou kovového rámečku,
vyrobeného z plochého,
vysoce elastického profilu
o nízké hmotnosti. Díky
inovovanému systému
spojení straniček
s rámečkem je zabezpečen
i ideální posaz na všechny
velikosti hlavy a není třeba
délkové úpravy straniček.
Individuální výškové
nastavení nosníku navíc
zvyšuje komfort nošení
a užívání.

Obj. číslo: 953.5
Barva:
kovová
Zorník:
čirý / UV -,
Povrstvení: anti-scratch
Obj. číslo: 953.6
Barva:
kovová
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: anti-scratch
Obj. číslo: 953.88
Barva:
kovová
Zorník:
čirý / UV 5-,7
Povrstvení: stříbrná zrcadlovka

uvex winner · 9159
Nové inovativní brýle uvex
s kovovým rámečkem.
Straničky jsou lehce
tvarovatelné za studena
a přizpůsobí se tvaru uší
a hlavy. Tenké zorníky
zabezpečí velmi dobrou
ochranu i velké zorné pole
vidění.

Obj. číslo: 959.5
Barva:
kovová
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: anti-scratch
Obj. číslo: 959.6
Barva:
kovová
Zorník:
PC zelený / UV -,7
Povrstvení: anti-scratch
Obj. číslo: 959.8
Barva:
kovová
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: anti-scratch
Obj. číslo: 959.5
Barva:
kovová
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: anti-scratch, nepotivé
Obj. číslo: 959.6
Barva:
kovová
Zorník:
PC zelený / UV -,7
Povrstvení: anti-scratch, nepotivé
Obj. číslo: 959.8
Barva:
kovová
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: anti-scratch, nepotivé
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Uzavřené brýle
uvex carbonvision

uvex carbonvision · 9307
Ultra-moderní materiály a výrobní
technologie vedly k vytvoření rámečků
s nízkou hmotností a maximální
mechanickou pevností. Kromě toho nabízí
brýle carbonvision vysoký komfort nošení.
Rámeček díky obvodové gumě těsně
přilehne k obličeji a výborně „sedí“.
Uzavřené brýle uvex-carbonvision jsou jedny
z nejlehčích na trhu, váží pouze 46 gramů.
Nejnovější technologie povrstvení
supravision extreme poskytuje absolutní
nepotivost. Brýle chrání oči před UV
zářením, nárazy částic s energií do  m/s
a proti rozstřiku kapalin.

Obj. číslo: 937.375
Barva:
černošedá
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: uvex supravision extreme
Obj. číslo: 937.76
Barva:
černošedá
Zorník:
PC šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: uvex supravision extreme

Díky elastickým, měkkým komponentům optimálně
přilnou ke tváři.

6
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Uzavřené brýle
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic · 9302
Nejnovější generace uzavřených brýlí
vyráběných technologií MCT (Multi
Component Technology). Vyznačují se
vysokým komfortem nošení a velmi malou
hmotností (pouze 8 g). Výměnný zorník
v . optické třídě z tvrzeného polykarbonátu.
Povrstvení zorníku s technologií supravision
HC-AF a supravision NC má vysokou odolnost
proti poškrábání (zvenku), a proti opocení
(zevnitř). Brýle chrání oči před působením
UV záření, nárazem částic do rychlosti
 m/s, proti rozstřiku tekutin a tekutého
kovu. Konstrukce brýlí umožňuje tyto použít
jako brýle přes dioptrické brýle.

Obj. číslo: 93.45
Barva:
oražovošedá
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 93.55
Obj. číslo: 93.85
Barva:
šedočerná
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 93.55

Obj. číslo: 93.6
s ventilací po obvodu
Barva:
červenočerná
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 93.55
Obj. číslo: 93.8
Barva:
šedočerná
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 93.55

Obj. číslo: 93.47
Barva:
oražovošedá
Zorník:
hnědý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 93.57
Obj. číslo: 93.86
Barva:
šedočerná
Zorník:
šedý, protisluneční
UV 5-,5
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 93.56
Obj. číslo: 93.5
Barva:
oražovošedá
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision NC
Náhr. zorník: 93.54
Obj. číslo: 93.6
s ventilací po obvodu
Barva:
šedomodrá
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision extreme

Obj. číslo: 93.5
Barva:
červenočerná
Zorník:
PC čirý / UV -,
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 93.55
Poznámka: přilbu a chrániče sluchu je nutno
objednat zvlášť.
Adaptér umožňující montáž těchto brýlí
bez mušlových chráničů sluchu
Obj. číslo: 994.
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Uzavřené brýle
uvex ultravision · uvex HI-C
uvex ultravision · 9301
Uzavřené brýle, odvozené od sportovních tak, aby zajistily nejvyšší
úroveň pohodlí a neomezené horizontální a vertikální zorné pole.
Anatomický tvar, jemné linie, dokonalý posaz a dobré vidění zaručuje
maximální komfort používání. Efektivní ventilační systém se 30
odvětrávacími otvory a vysoká nepotivost zorníků zajišťuje vynikající
viditelnost i za obtížných podmínek. Design umožňuje jejich použití
jako brýle přes korekční brýle, výměnné zorníky snižují provozní
náklady.

Obj. číslo: 9301.105
Barva:
bezbarvé, matové
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 9301.255
Obj. číslo: 9301.714
Barva:
bezbarvé, matové
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
Povrstvení: UH, nepotivá
Náhr. zorník: 9300.517

Obj. číslo: 9301.813
Barva:
bezbarvé, matové
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
2 fólie
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 9301.255
Náhr.fólie: 9300.316
Obj. číslo: 9301.317
ochranný šít obličeje možno
objednat samostatně

Obj. číslo: 9301.716
Barva:
bezbarvé, matové
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
Povrstvení: UH, nepotivá
Náhr. zorník: 9300.517
Obj. číslo: 9301.906
se širším nosníkem
Barva:
bezbarvé, matové
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
Povrstvení: UH, nepotivá
Náhr. zorník: 9300.956
Obj. číslo: 9301.603
Barva:
červené
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 9301.255

uvex HI-C · 9306
Moderní uzavřené brýle,
velmi lehké a flexibilní.
Vzešly z potřeb požadavků
mladé generace pracovníků,
zohledňují jejich představy
o formě OOPP. Při tvorbě
byly akceptovány a uplatněny požadavky ze sportu:
• patentované falcovací
skládání rámečku, což
umožňuje přesný posaz
na obličej
• patentovaný, nepřímý
odvětrávací systém
• snadná a ekonomická
výměna zorníku
• jednoduchý způsob
nastavení a uchycení
gumového pásku
• možnost kombinace
s korekčními brýlemi

28

Obj. číslo: 9306.765
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
Povrstvení: UH, nepotivá
Obj. číslo: 9306.714
Barva:
bezbarvá, matová
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
Povrstvení: UH, nepotivá
Náhr. zorník: 9306.517

Obj. číslo: 9301.544
Barva:
bezbarvé, matové
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
Povrstvení: UH, nepotivá
Adaptér umožňující montáž těchto
brýlí bez mušlových chráničů sluchu
Obj. číslo: 9924.010
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Ochranné brýle
Ochranné dioptrické
Ochrana před laserovým zářením
Dioptrické brýle
• optimální řešení pro lidi, kteří nosí dioptrické brýle i na
pracovišti, kde je povinnost zajistit mechanickou
ochranu
• různé druhy zorníků a rámečků, v závislosti na
jednotlivých pracovištích
• možnost provádět individuální měření

Máte-li zájem o ochranné dioptrické brýle, nabízíme Vám pomoc při
výběru vhodných rámečků a zorníků, stejně jako měření Vašich
zaměstnanců.
Pro další informace nás, prosím, kontaktujte na:
info@uvex.cz
tel. +4 494 53 33
Více na www.uvex-safety.cz, ve skupině ochranné brýle a štíty, skupina
dioptrické brýle a rámečky

Ochrana před laserovým zářením

Průmysl · Věda · Zdravotnictví
Brýle · Zorníky · Štíty

Každé zařízení, které používá při sváření nebo obrábění laser vyžaduje
použití ochranných brýlí nebo jiných ochranných opatření.
Běžná ochrana u těchto zařízení chrání jen před rozptýleným zářením, ale
ne před přímým paprskem.
Při práci s těmito stroji, při servisních pracích, při nastavování či
kalibraci přístroje jsou ochranné brýle před laserovým zářením nutné!
Proto nabízíme podporu při proškolení a zároveň i při výběru vhodných
ochranných prostředků. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na:
info@uvex.cz
tel. +4 494 53 33
Více na www.uvex-safety.cz, ve skupině LASERVISION
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Svářecí brýle
Ochrana proti infračervenému záření
uvex athletic · 9185
Nový model svařovacích brýlí.
Moderní tvar a inovativní
patentovaný systém rychlé
výměny zorníků pomocí rotačního
klipu.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Povrstvení:
Náhr. zorník:

985.4
černá
PC zelený
infradur PLUS, filtr st. 
985.8

Etue na náhradní zorníky:
Obj. číslo: 9954.33
Barva:
černá

uvex · 9162
Velmi jednoduché brýle,
povrstvené technologií infradur
plus, s filtrem, který chrání proti
infračervenému a UV záření. Jsou
vybavené straničkami se
systémem uvex-duoflex,
nastavitelnými ve 4 polohách,
inklinace zorníku je  stupňová.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Povrstvení:

3

96.4
zelená
PCzelený, filtr st. ,7
infradur PLUS

Velmi efektivní ventilační systém
s otvory v boční ochraně.
Polykarbonátové zorníky mají
matovou úpravu proti odleskům
a oslnění seshora. Brýle lze
použít přes dioptrické brýle.
Stupně ochrany (filtry): ,7-4-5-6.

96.44
zelená
PCzelený, filtr st. 4
infradur PLUS

96.45
zelená
PCzelený, filtr st. 5
infradur PLUS

96.46
zelená
PC zelený, filtr st. 6
infradur PLUS

Zorníky z polykarbonátu dokonale
chrání proti rozstřiku kapalin,
infračervenému a UV záření.

985.43
černá
PC zelený
infradur PLUS, filtr st. 3
985.83

985.45
černá
PC zelený
infradur PLUS, filtr st. 5
985.85
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Svářečské brýle
Ochrana proti infračervenému záření
uvex astrospec · 9168
Komfortní a lehké brýle
povrstvené technologií infradur
PLUS, s filtrem, který chrání proti
infračervenému a UV záření.
Vybavené straničkami se
systémem uvex-duoflex,

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Povrstvení:
Náhr. zorník:

968.8
černá
PC zelený
filtr st. ,7
infradur PLUS
968.

nastavitelnými ve 4 polohách,
inklinace zorníku je ve  stupních.
Vyměnitelné zorníky podstatně
snižují náklady na provoz.
Stupně ochrany (filtry) ,7-3-4-5.

968.8
černá
PC zelený,
filtr st. 3
infradur PLUS
968.9

968.84
černá
PC zelený
filtr st. 4
infradur PLUS
968.4

968.84
černá
PC zelený
filtr st. 5
infradur PLUS
968.7

uvex gravity zero · 9191
Velmi pohodlné a komfortní brýle
pro pomocníky svářeče a osoby
při výrobě rozžhaveného skla
a keramiky.
Optimální ventilace a maximální
povrchová ochrana.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Povrstvení:

99.4
černá
PC zelený, filtr st. ,7
infradur PLUS

uvex futura · 9180
Ergonomické a lehké brýle
s povrstvením infradur PLUS,
s filtrem proti infračervenému
a UV záření, s délkově stavitelnými straničkami ve 4 polohách
a koncovkami uvex-duoflex.
Inklinace zorníku je plynule
stavitelná pomocí tzv.
„tisícihranu“.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Povrstvení:
Náhr. zorník:

98.4
černá
PC zelený
filtr st. ,7
infradur PLUS
98.8

98.43
černá
PC zelený
filtr st. 3
infradur PLUS
98.83

Vyměnitelné zorníky. Stupně
ochrany (filtry) ,7-3-4-5-6.

Etue na náhr.zorníky
Obj. číslo: 9954.33
Barva:
černá

98.44
černá
PC zelený
filtr st. 4
infradur PLUS
98.84

98.45
černá
PC zelený
filtr st. 5
infradur PLUS
98.85

98.46
černá
PC zelený
filtr st. 6
infradur PLUS
98.86

3
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Svářečské brýle
Ochrana proti infračervenému záření
uvex futura · 9115
Klasický model nylonových ochranných brýlí s robustní
konstrukcí. Zorník zelený skleněný nebo z vrstveného
bezpečnostního skla, je i v modrém provedení. Je velmi
snadno vyměnitelný, ochranné stupně 3, 4, 5, 6.
Boční ochrana, délkově stavitelné straničky ve čtyřech
polohách, plynulá regulace inklinace.
.

Etue na náhr.zorníky:
Obj. číslo: 9954.33
Barva:
černá

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Náhr. zorník:

95.3
šedozelená
sklo zelené
filtr st. 3
9.63

95.4
šedozelená
sklo zelené
filtr st. 4
9.64

95.5
šedozelená
sklo zelené
filtr st. 5
9.65

95.6
šedozelená
sklo zelené
filtr st. 6
9.66

95.34
šedozelená
sklo vrstvené,
zelené, filtr st. 4
9.74

95.35
šedozelená
sklo vrstvené,
zelené, filtr st. 5
9.75

95.36
šedozelená
sklo vrstvené,
zelené, filtr st. 6
9.76

95.46
šedozelená
sklo modré
ochr. st. 4-6
9.86

uvex · 9103
Klasické, velmi odolné brýle s pevným a sklopným
dílem. Oba díly osazeny sklem, sklopný díl s ochrannými filtry, v zelené či modré barvě. Stavitelná délka
straniček a plynulá inklinace.
Brýle se dodávají se zelenými nebo modrými zorníky,
které poskytují ochranu před UV i infračerveným
zářením s ochrannými stupni 4,5 nebo 6.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Sklop.díl:
Náhr. zorník:
Sklop.díl:

3

93.4
šedozelená
sklo čiré, vrstvené
sklo zelené, ochr.st. 4
9.5
94.64

93.5
šedozelená
sklo čiré, vrstvené
sklo zelené, ochr.st. 5
9.5
94.65

93.6
šedozelená
sklo čiré, vrstvené
sklo zelené, ochr.st. 6
9.5
94.66

93.46
šedozelená
sklo čiré, vrstvené
sklo modré, ochr. st. 4-6
9.5
94.86
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Svářečské brýle
Ochrana proti infračervenému záření
uvex ultravision · 9301
Brýle pro svářeče s infradurovým
zorníkem, ochranný stupeň 5.
Zorník je polykarbonátový.

Poskytují ochranu proti UV a IR
záření, proti nárazu pevných
částic a rozstřiku. Zorník je
vyměnitelný.

Obj. číslo: 93.45
Barva:
černá
Zorník:
PC, zelený, filtr 5
Povrstvení: supravision HC-AF
Náhr. zorník: 93.85

uvex · 9350
Speciální brýle pro svářeče
s pevným a sklopným dílem.
Zorníky v pevné části jsou UH,
snadno vyměnitelné.
Ve sklopném dílu je osazeno
zelené sklo, ochranný supeň 5.

Systém odvětrání i široká
připevňovací guma umožňují
vysoký komfort nošení.

Obj. číslo: 935.35
Barva: černá
Zorník: UH, čirý
Sklop. díl: sklo zelené, ochr. st. 5
Náhr. zorník: 935.5
Sklop. díl: 94.65

uvex · 9207
Brýlový předvěs (skřipec)
k upevnění na dioptrické brýle
pomocí robustního kovového
klipu. Zorníky předvěsu jsou

Obj. číslo:
Zorník:

97.5
PC čirý / UV -,

Povrstvení:

Obj. číslo:
Zorník:
Povrstvení:

polykarbonátové s různým
zabarvením. Jdou vyklápět
směrem nahoru.

optidur NC

97.6
šedý, protisluneční
/ UV 5-,5
optidur NC

97.4
PC, zelený
ochr. st. ,7
infradur PLUS

97.44
PC, zelený, ochr. st. 4
infradur PLUS

97.45
PC, zelený, ochr. st. 5
infradur PLUS

97.46
PC, zelený, ochr. st. 6
infradur PLUS
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Příslušenství
uvex čisticí box, je vhodný k zavěšení na zeď. Vybaven .4 ks čistících
papírků,,5 l lahví s čistící kapalinou a pumpičkou. (tuto výbavu lze objednávat
i samostatně)

Obj. číslo: 997.
Náplň:
 x 997.
 x 997.
 x 9973.
Obj. číslo: 9973.
Pumpička k láhvi s kapalinou

Obj. číslo: 997.
Lahvička s čisticí kapalinou.

Obj. číslo: 997.
Balení čisticích papírků, 7 ks.

Obj. číslo: 9963.
Vlhčené čistící papírky balené
samostatně po  ks.
V krabičce  ks.

Obj. číslo: 9963.
UH úchyt ke krabičce vlhčených papírků.

34

Elastická tkanice s klipem, kterým
lze nastavit délku. Upevňuje se
nasunutím na koncovky
straniček.Vhodná pro všechny
typy brýlí mimo koncovek uvexduoflex. Modrá s potiskem.

Gumová páska s potiskem a
možností regulace délky. Na konci
UH klipy k připevnění ke
straničkám. Vhodná pro všechny
modely.

Černá šňůrka s UH koncovkami na
navlečení. Vhodná na všechny
modely.

Modrá tkanice s klipem, kterým
lze nastavit délku. Upevňuje se ke
straničkám UH koncovkou.
Vhodná pro všechny typy brýlí.

Obj. číslo:

Obj. číslo:

Obj. číslo:
Balení:

Obj. číslo:
Balení:

9958.6

9958.3

9959.
 ks.

9959.3
5 ks.
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Příslušenství
Obj. číslo: 9954.600
Nové, tvrdé pouzdro na všechny druhy
straničkových brýlí, zapínání na zip. Etue
vybavena karabinkou k připnutí na opasek.

Obj. číslo: 9954.355
Nylonový sáček se stahovací šňůrkou,
možno využít na běžné modely, speciálně
jsou určeny pro 967.

Obj. číslo: 9954.500
Komfortní etue se zapínáním na
zip,uchycuje se do poutek na opasek. Uvnitř
etue je přepážka na uložení náhradního
zorníku.Vhodný pro všechny modely mimo
967.

Obj. číslo: 9954.360
Nylonový sáček se stahovací šňůrkou
určený pro všechny modely uzavřených
brýlí.

Obj. číslo: 9954.000
Klasická etue k zapínání na patent, určena
pro modely: 93, 95, 93, 95, 95,
95, 956, 959, 96, 96, 963, 966,
968, 97, 977, 98, 98, 985.

Obj. číslo: 9955.000
Tuhá etue v modré barvě určena pro
modely: 93, 937, 95, 95, 95, 954,
955.

Obj. číslo: 9954.501
Odolná etue na uzavřené brýle k upevnění
páskem okolo pasu. Zapínání na zip. Uvnitř
etue je přepážka pro uložení náhradního
zorníku.

Obj. číslo: 9954.525
Speciální etue pro brýle gravity zero,
extrémně plochá, vnitřní přepážka pro
náhradní zorník.

uvex SECU Box
Schránka určená k zavěšení na
zeď, je určena k úschově OOPP na
pracovišti.

Obj. číslo: 4.
Schránka na brýle nebo
uzavřené brýle.

35
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Příklady aplikací
Mechanická rizika
ROZSAH PRACÍ

Optická rizika

Chemická rizika

OSOBY S KOREKČNÍMI BRÝLEMI

ZORNÍKY

Typ brýlí

99
Broušení

937/5

96

969

97

93

93

936

99

937

95/5

954/55

Soustružení, frézování

Korekční brýle ze skla nebo plastu.
Při použití „brýle přes brýle” použít čirý
zorník optidur NC nebo nepotivý
supravision HC-AF

96
Korekční brýle ze skla nebo plastu.
Při použití „brýle přes brýle” použít čirý
zorník optidur NC

97

99

937

95/5

954/55

97
Korekční brýle ze skla nebo plastu.
Při použití „brýle přes brýle” použít čirý
zorník optidur NC

Přesné práce

99

937

95/5

96

97

935

99

937

95/5

96

97

93

954/55

Montážní práce

Bodové sváření

Laboratorní práce

Sváření plamenem, pájení

Korekční brýle ze skla nebo plastu.
Při použití „brýle přes brýle” použít čirý
zorník optidur NC
Korekční brýle ze skla nebo plastu.
Při použití „brýle přes brýle” použít čirý
zorník optidur NC

96

Ochranné korekční brýle ze skla nebo
UH. PC čirý s optidur NC

Zelený infradur PLUS

93

93

936

Galvanování

Čirý, supravision HC-AF

Čištění slévarenských forem

93

Čirý PC

Odlévání kovu

97

infradur PLUS, ochranný st. 3

Slévárenské pece

36

97

Žáruvzdorný zorník

Venkovní práce, riziko oslnění

97

Prašné prostředí

93

Návštěvnické brýle

96

Šedý optidur NC, ochranný st. 5-,5

93

936

Čirý zorník, supravision HC-AF

Polykarbonát čirý
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Osoby, které nepotřebují korekční brýle

ZORNÍKY

Typ brýlí

95

99

93

937

95/5

959

96

96

963

966

968

97

974

975

977

98/8

985

988

99

995

93

93

936

996

Tvrzené sklo čiré, optidur NC,
optidur 4C PLUS, supravision HC-AF

95

99

93

937

95/5

959

96

96

963

966

97

974

975

977

98

98

985

988

995

996

996

997

937

99

93

937

95/5

959

96

963

965

966

968

968

97

974

975

98

98

988

99

995

996

997

97

99

93

937

95/5

959

96

963

965

966

968

97

974

975

98

98

988

99

995

996

997

93

95

953

96

968

98

985

987

97

935

99

93

937

95

95

954

955

959

96

96

963

966

968

97

974

975

98

98

988

99

995

996

93

95

96

968

98

985

97

93

935

93

93

936

937

95

93

95

98

93

95

95

959

96

968

97

99

995

996

997

97

975

988

93

93

936

96

974

97

987

977

Tvrzené sklo čiré, optidur NC,
optidur 4C PLUS, supravision HC-AF

Tvrzené sklo čiré, optidur NC,
optidur 4C PLUS, supravision HC-AF

Tvrzené sklo čiré, optidur NC,
optidur 4C PLUS, supravision HC-AF

PC zelený infradur PLUS, sklo zelené

Tvrzené sklo čiré, PC čirý,
optidur PC, optidur 4C PLUS,
supravision HC-AF

PC zelený infradur PLUS,
sklo zelené, vrstvené sklo zelené

Čiré, nezamlžující, supravision
HC-AF, supravision extreme

PC čirý

97

zelený PC infradur PLUS, sklo zelené

filtr modrý 4-6

974

975

977

985

987

988
šedý PC, hnědý PC, UV 5-,5

937

PC nepotivý optidur 4C PLUS,
supravision HC-AF

čirý PC

37
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Značení a normy
Ochranné stupně a doporučení pro uživatele podle normy EN 169
OCHRANNÝ STUPEŇ

POUŽITÍ

POUŽITÝ PLYN

RYCHLOST TOKU PLYNU (L/H)

,7

pomocníci svářeče
záření při vedlejších pracích

–

–

/3

lehké svářečské práce

–

–

4

sváření a tvrdé pájení

acetylén

<7

5

sváření a tvrdé pájení
řezání kyslíkem

acetylén
kyslík

7-
9-

6

sváření a tvrdé pájení
řezání kyslíkem

acetylén
kyslík

-8
-4

7

sváření a tvrdé pájení
řezání kyslíkem a plamenem

acetylén
kyslík

>8
4-8

Značení zorníků

Stupeň ochrany
UV
(nepovinné)

Značka výrobce

Optická
třída

Optická třída
Optická třída  = nejlepší
Optická třída 
Optická třída 3

Symbol pro
mechanickou
pevnost
(nepovinné)

Symbol
Symbol odolnosti Symbol odolnosti
odolnosti
proti
proti opocení
proti přilnutí
povrchovému
(nepovinné)
rozžhaveného
poškrábání
kovu (nepovinné)
(nepovinné)

Symbol shody

Mechanická pevnost
bez
minimální pevnost
S
zvýšená pevnost
F
náraz nízké energie (45 m/s)
B
náraz střední energie ( m/s)
A
náraz vysoké energie (9 m/s)

Značení rámečku

Značka výrobce

Číslo EN

Symbol pro oblast použití
žádný
základní použití
3
kapaliny
4
hrubý prach
5
plyn a jemný prach
8
elektrický oblouk
9
roztavené kovy a horké částice

38

Oblast použití

Mechanická
pevnost
(nepovinné)

Zkoušené s DIN
(nepovinné)

Mechanická pevnost
bez
minimální pevnost
S
zvýšená pevnost
F
náraz o nízké energii (45 m/s)
B
náraz o střední energii (m/s)
A
náraz o vysoké energii (9 m/s)

Symbol shody
(nepovinné)

Identifikace
certifikační osoby
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Ochrana hlavy
Bezpečně. Lehce. Snadně.
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carbon

uvex thermo boss carbon
Uhlíkové vlákno je jedním z nejvšestranějších
a nejpokročilejších obecně dostupných materálů. S pomocí více technologií uvex úspěšně
vytvořil širokou škálu vysoce sofistikovaných
produktů. Velmi vysoká schopnost uhlíkových
vláken odvádět elektrostatický náboj je rozhodující argument pro jejich využití.

Zabránění hromadění elektrostatického náboje je klíčovou otázkou v mnoha průmyslových odvětvích. Ve spojení využití uhlíkových
vláken a uvex technologií byla zkonstruovaná
ochranná přilba, která splňuje tyto požadavky.

Odolná vůči oděru prachovými
částicemi

Matový povrch

Antistatická

Hořlavé částice

Odolná proti ulpívání prachu
a letících částic
Odolná proti UV záření
Materiály s nízkou absorbcí vlhkosti,
se zachováním přirozených vlastností

Obj. číslo: 9754.700
Materiál: Polykarbonát
s uhlíkovými vlákny
Barva:
černá
Obj. číslo: 9755.700
Materiál: Polykarbonát
s uhlíkovými vlákny
Barva:
černá
Verze hornické přilby
s úchytem na lampu a kabel

Verze přilby 9755.700 s úchytem na lampu a kabel

40

Díky inovativnímu a vysoce pokročilému
propojení polykarbonátu a uhlíkových vláken
má tato přilba malý povrchový odpor, je
antistatická a má schopnost rozptýlit
elektrostatický náboj .*
* Průměrný odpor na povrchu: 2,6 x 10-4 Ohm
(Testováno a schváleno v souladu se Směrnicí č. 2153)
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uvex u-cap

9794.800

9794.301

9794.200

9794.900
9794.310

Inspirací k vytvoření uvex u-cap je přírodní
schránka pásovce, jeho bitevní ochrana velmi odolná a elastická současně.
Díky kombinaci přírodních vlastností
a vědeckého přístupu bylo vyvinuto řešení
zajišťující bezpečnost s maximálním
komfortem nošení.
Výhody pro uživatele:
• Speciální výřez okolo uší zaručuje
kombinaci s mušlovými chrániči sluchu
• Díky systému regulace velikosti „pasuje”
čepice u-cap na každou hlavu.
• Verze Premium má reflexní prvky pro
zvýšení bezpečnosti uživatele.
• Jedinečný komfort vnitřku u-cap čepice
v kombinaci s vysokou funkčností
speciálních dílů a prodyšného materiálu
• Suché klima uvnitř u-cap čepice – i v průběhu intenzivní fyzické námahy dobrá
propustnost potu
• Ergonomický tvar vnitřku zaručuje
maximální flexibilitu a přizpůsobení se
tvaru hlavy.

uvex u-cap

uvex u-cap hi-viz

Obj. číslo:
Provedení:

9794.300
premium
armadilo-style
komfortní výstelka
antracit
s reflexními prvky

Obj. číslo:
Provedení:

9794.301
premium
armadilo-style
komfortní výstelka
snížená výška
antracit
s reflexními prvky

Obj. číslo:
Provedení:

9794.310
premium
u-style
komfortní výstelka
antracit
s reflexními prvky

Výměnný potní pásek pro všechny modely
Obj. číslo: 9794.100
Provedení: savý materiál
Barva:
černá
Balení:
5 kusů

Barva:
Obj. číslo:
Provedení:

Barva:
Obj. číslo:
Provedení:
Barva:
Obj. číslo:
Provedení:

Barva:
Obj. číslo:
Provedení:
Barva:

Barva:

Barva:

9794.800
premium
armadilo-style
komfortní výstelka
svítivě žlutá
s reflexními prvky
9794.900
premium
armadilo-style
komfortní výstelka
svítivě oranžová
s reflexními prvky

9794.311
premium
u-style
komfortní výstelka
snížená výška
antracit
s reflexními prvky
9794.200
basic
pěnová výstelka
antracit
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Ochranné přilby
uvex airwing B · B-WR
uvex airwing B
Moderní ochranná přilba s unikátním
ventilačním systémem, vybavená 6-ti
bodovou náhlavní textilní vložkou
a bočními nálitky pro upevnění
mušlových chráničů sluchu nebo štítů.
Přilba chrání před nárazy pevných částic
a používá se v rozmezí teplot od -30°C
až po +50°C.

Obj. číslo:

Barva:

9762.020

bílá

9762.120

žlutá

9762.220

oranžová

9762.320

červená

9762.420

zelená

9762.520

modrá

• tři ventilační otvory s možností
uzavření
• plynulý systém regulace nastavení
velikosti obvodu hlavy
Rozsah nastavení vnitřního obvodu
přilby: 51 - 61 cm.

uvex airwing B-WR climazone
Moderní ochranná přilba s unikátním
ventilačním systémem, vybavená 6-ti
bodovou náhlavní textilní vložkou
a bočními nálitky pro upevnění
mušlových chráničů sluchu nebo štítů.
Přilba chrání před nárazy pevných částic
a používá se v rozmezí teplot od -30°C
až po +50°C. Je součástí unikátní řady
OOPP climazone.

Obj. číslo:

Barva:

9762.630

limetková

• tři ventilační otvory s možností uzavření
• plynulý systém regulace nastavení
velikosti obvodu hlavy pomocí
regulačního kolečka
Rozsah nastavení vnitřního obvodu
přilby: 52 - 61 cm.
Jasně svítící barva ovlivňuje bezpečnost
uživatele.

uvex airwing B-WR
Moderní ochranná přilba s unikátním
ventilačním systémem, vybavená 6-ti
bodovou náhlavní textilní vložkou
a bočními nálitky pro upevnění
mušlových chráničů sluchu nebo štítů.
Přilba chrání před nárazy pevných částic
a používá se v rozmezí teplot od -30°C
až po +50°C.
• tři ventilační otvory s možností
uzavření
• plynulý systém regulace nastavení
velikosti obvodu hlavy pomocí
regulačního kolečka
Rozsah nastavení vnitřního obvodu
přilby: 52 - 61 cm.

42

Obj. číslo:

Barva:

9762.030

bílá

9762.130

žlutá

9762.230

oranžová

9762.330

červená

9762.430

zelená

9762.530

modrá
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Ochranné přilby
uvex airwing B-S · B-S-WR · E · E-WR
uvex airwing B-S (zkrácený štítek)
Moderní ochranná přilba s unikátním
ventilačním systémem, vybavená 6-ti
bodovou náhlavní textilní vložkou
a bočními nálitky pro upevnění
mušlových chráničů sluchu nebo štítů.
Přilba chrání před nárazy pevných částic
a používá se v rozmezí teplot od -30°C
až po +50°C.

Obj. číslo:

Barva:

9762.021

bílá

9762.121

žlutá

9762.221

oranžová

9762.321

červená

9762.421

zelená

9762.521

modrá

• tři ventilační otvory s možností
uzavření
• plynulý systém regulace nastavení
velikosti obvodu hlavy
• zkrácený štítek vhodný pro práci nad
hlavou
Rozsah nastavení vnitřního obvodu
přilby: 51 - 61 cm.

uvex airwing B-S-WR (zkrácený štítek a regulační kolečko)
Moderní ochranná přilba s unikátním
ventilačním systémem, vybavená 6-ti
bodovou náhlavní textilní vložkou
a bočními nálitky pro upevnění
mušlových chráničů sluchu nebo štítů.
Přilba chrání před nárazy pevných částic
a používá se v rozmezí teplot od -30°C
až po +50°C.

Obj. číslo:

Barva:

9762.031

bílá

9762.131

žlutá

9762.231

oranžová

9762.331

červená

9762.431

zelená

9762.531

modrá

• tři ventilační otvory s možností
uzavření
• plynulý systém regulace nastavení
velikosti obvodu hlavy pomocí
regulačního kolečka
• zkrácený štítek vhodný pro práci nad
hlavou
Rozsah nastavení vnitřního obvodu
přilby: 52 - 61 cm.

uvex airwing E / E-WR (proti elektrickému výboji, s kolečkem nebo bez)
Moderní ochranná přilba s unikátním ventilačním systémem,
vybavená 6-ti bodovou náhlavní
textilní vložkou a bočními nálitky
pro upevnění mušlových chráničů
sluchu nebo štítů. Přilba chrání
před nárazy pevných částic
a používá se v rozmezí teplot od
-30°C až po +50°C.
Dále chrání před elektrickým
výbojem o napětí 440 V
střídavého napětí (zkoušky
a protokoly se provádí do rozsahu
1000 V dle DIN).
Verze výroby:
airwing E
Klasická regulace obvodu hlavy.
Rozsah nastavení vnitřního
obvodu přilby: 51 - 61 cm.

airwing E-WR
Regulace obvodu hlavy pomocí
regulačního kolečka.
Rozsah nastavení vnitřního
obvodu přilby: 52 - 61 cm.

Obj. číslo:

Wersja:

Barva:

9760.020

airwing E

bílá

9760.120

airwing E

žlutá

9760.520

airwing E

modrá

9760.030

airwing E-WR bílá

9760.130

airwing E-WR žlutá

9760.530

airwing E-WR modrá
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Ochranné přilby
štíty
uvex 9790
Nová verze ochranných
obličejových štítů, které jsou
pomocí speciálního adaptéru
propojeny v jeden celek
s mušlovými chrániči sluchu na
přilbu typu uvex dBex a uvex
2600H/3000H. Obličejový štít,
model 9790.045, také chrání
před elektrickým obloukem
vzniklým při elektrickém výboji.
(EN 166).
Adaptér 9790.042 umožňuje
montáž obličejových štítů bez
mušlových chráničů sluchu. Při
nákupu kompletního ochranného
štítu je nutné zvlášť koupit
rámeček štítu (obj. č. 9790 040),
zvolený typ zorníku (PC nebo
mřížka). Přilba a mušlové
chrániče se objednávají zvlášť.

uvex · 97 2 5· 97 26 · 97 27
Obličejový štít k upevnění na
ochrannou přilbu. Velké rozměry
poskytují dokonalé krytí
a ochranu nejen obličeje, ale
i krku a uší před postřikem či
pevnými, letícími částicemi.
Stabilní rámeček štítu umožňuje
jeho nastavení v různých
polohách.
Snadno vyměnitelné náhradní
štítky umožňují snížit provozní
náklady.
Model 9727.514 chrání navíc proti
elektrickému oblouku (EN 169).

44

Obj. číslo: 9725.514
tloušťka štítu: 1 mm. UH.
nepotivá úprava
Obj. č. náhradního štítku:
9050.517
Obj. číslo: 9726.014
tloušťka štítu: 1 mm. PC.
Obj. č. náhradního štítku:
9723.017

Obj. číslo: 9727.514
ochrana před
elektr. obloukem
tloušťka štítu: 1,5 mm. UH.
nepotivá úprava
Obj. č. náhradního štítku:
9051.517

Obj. číslo: 9790.041
Štít čirý, PC

Obj. číslo: 9790.045
Štít čirý chránící před
elektrickým výbojem
PC
Obj. číslo: 9790.043
Štít
nylonová mřížka
Obj. číslo: 9790.040
Rámeček štítu

Obj. číslo: 9790.042
Adaptér
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Obličejový štít
uvex · 9705 · 9706
Lehký ochranný obličejový štít, stabilní ve všech polohách. Štít
připevněn k polystyrolovému rámečku, s náhlavním
přidržovacím obloukem. Plynule stavitelná velikost obvodu
hlavy.
Snadno vyměnitelný náhradní štítek, což výrazně snižuje
náklady na provoz.

9705.014

Obj. číslo:
Zorník:
Náhradní zorník:
Rozměry zorníku:

9705.014
UH, čirý
9060.017
412x195x1,0

Obj. číslo:
Zorník:
Náhradní zorník:
Rozměry zorníku:

9706.514
UH, čirý, nepotivý
9050.517
540x195x1,0

9706.514

uvex · 97 07 · 97 08
Lehký ochranný obličejový štít, stabilní ve všech polohách. Štít
připevněn k polystyrolovému čepečku. Plynule stavitelná
velikost obvodu hlavy.
Snadno vyměnitelný náhradní štítek, což výrazně snižuje
náklady na provoz.

9707.014

Obj. číslo:
Zorník:
Náhradní zorník:
Rozměry zorníku:

9707.014
UH, čirý
9060.017
412x195x1,0

Obj. číslo:
Zorník:
Náhradní zorník:
Rozměry zorníku:

9708.514
UH, čirý, nepotivý
9050.517
540x195x1,0

9708.514
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Ochranné přilby
Příslušenství
ultrasonic / ultravision
Speciální verze uzavřených
brýlí ultrasonic se
speciálním adaptérem
k připevnění na přilby uvex
airwing.
Přilbu uvex airwing
a mušlové chrániče uvex 2H
nebo uvex 3H se
objednávají zvlášť.

9301.544

ultrasonic / zmenšená ventilace
Obj. číslo:
9302.510
Barva:
šedá
Zorník:
PC, čirý / UV 2-1,2
Povrstvení:
supravision HC-AF
nepotivý
ultravision
Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Povrstvení:

9301.544
šedá
UH, čirý / UV 2-1,2
nepotivý

K montáži uzavřených brýlí bez mušlových
chráničů nutno dodatečně objednat adaptér
Obj. číslo:
9924.010

9302.510

čepičky pod přilby uvex airwing
Různé verze čepiček zimních
a hygienických pro návštěvníky.

Obj. číslo: 9790.006
hygienická papírová
čepička
Balení: 100 ks
Obj. číslo: 9790.010
zimní čepička nad uši

Obj. číslo: 9790.011
zimní čepička přes uši

9790.012

Obj. číslo: 9790.012
zimní čepička – kukla

9790.006

příslušenství k přilbě uvex airwing
Náhlavní vložka
Obj. číslo: 9760.000
Specifikace: 6-ti bodová
s klasickou regulací
velikosti a potním páskem
Hmotnost: 75 g

Podbradník
Obj. číslo: 9790.005
Specifikace:
kožený pásek
s nastavitelnou délkou

Náhlavní vložka
Obj. číslo: 9760.001
Specifikace: 6-ti bodová
s regulací velikosti kolečkem
a s potním páskem
Hmotnost: 75 g

Podbradník
Obj. číslo: 9790.007
Specifikace:
Široký textilní
pásek k připevnění na 4 místech,
regulace délky, ochrana brady.

Potní pásek
Obj. číslo: 9760.005
Specifikace:
kožený pásek
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Ochrana sluchu
Lehká. Bezpečná. Pohodlná.
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky
uvex x-fit
Jednorázové ušní zátky x - fit,
ergonomicky tvarované,
s vysokým útlumem. Jsou
vyrobeny z polyuretanové
pěny (nejkratší možná doba
k návratu do původního tvaru).
Mírně kónický, uzavřený tvar,
který umožňuje snadné vkládání
a vyjímání a zároveň zabraňuje
vniknutí cizích těles. Měkká pěna
dává vysoký komfort i při
dlouhém používání. Hodí se tam,
kde je velký hluk.
Jsou dostupné s tkanicí i bez ní.
SNR 37 H = 36, M = 34, L = 34 dB

Obj. číslo: 2112.001
Barva:
žlutá
Balení: 200 párů
(1 pár v igelit. sáčku)
Obj. číslo: 2112.002
Barva:
žlutá
Balení: 60 párů
(12 x 5 párů v igelit. sáčku)
Obj. číslo: 2112.010
Barva:
žlutá
Balení: 100 párů
(1 pár v igelit. sáčku)
Provedení s tkanicí
Obj. číslo: 2112.013
Barva:
žlutá
Balení: 50 párů
(volně mini zásobník)

2112.010

SNR: 37 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

2112.001,
2112.002

63
35,5
4,2
31,1

125
38,4
6,3
32,1

H: 36 dB(A) M: 34 dB(A) L: 34 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
39,3 40,6 38,9 37,8 45,9 45,1
5,3
5,5
5,5
4,3
3,9
4,6
34 35,3 33,4 33,5
42 40,5

2112.013

uvex com4-fit
Inovativní tvar nejnovějších
ušních zátek uvex. V horní části
vybrání ve tvaru X, slouží pro
ulehčení vytahování z ucha
a hlavně pro snížení tlaku ve
zvukovodu. Svým tvarem jsou
vhodné i pro užší zvukovody.
K dispozici jsou s tkanicí nebo
bez.
Tyto zátky mají jedny z nejvyšších
parametrů útlumu.
SNR 33 H = 36, M = 30, L = 29 dB

Obj. číslo: 2112.004
Barva:
růžová
Balení: 200 párů
(1 pár v igelit. sáčku)
Obj. číslo: 2112.005
Barva:
růžová
Balení: 60 párů
(12 x 5 párů v igelit. sáčku)
Obj. číslo: 2112.012
Barva:
růžová
Balení: 100 párů
(1 pár v igelit. sáčku)
Provedení s tkanicí
Obj. číslo: 2112.014
Barva:
růžová
Balení: 50 párů
(volně mini zásobník)

SNR: 33 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

63
28,9
3,4
25,5

125
31
5,2
25,8

H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
33,6 33,8 33.6 36,2 40,6 44,3
5,4
5,4
4
4,2
3,7
2,9
28,2 28,4 29,6
32 36,9 41,4

2112.012

2112.004
2112.005
2112.014
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky

2112.106
2112.108

2112.100
2112.102

2112.104
2112.110
2112.101

2112.107

uvex hi-com
Zcela nový tvar ušních zátek uvex hi-com
zásadně redukuje šumy vnitřního ucha, které
vznikají při nošení běžných ušních zátek.
Díky vybrání a otvorům (kavitám),
vytvořených uvnitř zátek uvex hi-com,
představuje větší povrchová plocha ve směru
užšího bubínku akusticky měkčí, a tím lépe
absorbující odrazovou plochu.
Zátky umožňují excelentní vnímání lidské
řeči. Na základě nižšího útlumu (24 dB) jsou
vhodné do provozů se střední hlukovou
zátěží. Jsou vyrobeny z měkké pěny,
příjemné na nošení, jsou vhodné i pro užší
zvukovody.
Ušní zátky uvex hi-com jsou ve dvou
barevných provedeních: signální limetková
a béžová (tělová).

Obj. číslo: 2112.100
Barva:
limetková
Balení: 200 párů
(1 pár v igelit. sáčku)

Obj. číslo: 2112.106
Barva:
béžová
Balení: 200 párů
(1 pár v igelit. sáčku)

Obj. číslo: 2112.102
Barva:
limetková
Balení: 60 párů
(12x5 párů v igelit. sáčku)

Obj. číslo: 2112.108
Barva:
béžová
Balení: 60 párů
(5 párů v kartonku)

Obj. číslo: 2112.101
Barva:
limetková
Balení: 100 párů
(1 pár v igelit. sáčku)
provedení s tkanicí

Obj. číslo: 2112.107
Barva:
béžová
Balení: 100 párů
(1 pár v igelit. sáčku)
provedení s tkanicí

Obj. číslo: 2112.104
Barva:
limetková
Balení: 50 párů
(volně v mini zásobníku)

Obj. číslo: 2112.110
Barva:
béžová
Balení: 50 párů
(volně v mini zásobníku)

SNR: 24 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

63
17,5
6,4
11,2

125
20,0
2,9
17,0

H: 26 dB(A)
250
500
20,4
22,8
3,2
4,7
17,2
18,1

M: 20 dB(A)
1000
2000
24,6
31,2
5,1
5,0
19,5
26,2

L: 18 dB(A)
4000 8000
37,5
40,3
5,9
6,6
31,6
33,7
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky · Zátky opakovatelně použitelné
uvex x-fit dávkovač
Nový, atraktivní, odolný a velmi
lehce ovladatelný dávkovač
k upevnění na stěnu. Slouží
k ekonomickému a hygienickému
výdeji ušních zátek com4-fit, x-fit
nebo uvex hi-com.
V dávkovači je 400 párů zátek.

Obj. číslo: 2112.000
Balení: 1 ks

Ušní zátky do dávkovače
uvex x-fit
Obj. číslo: 2112.003
Barva:
žlutá
Balení: 200 párů
SNR 37 H = 36, M = 34, L = 34 dB

uvex hi-com
Obj. číslo: 2112.103
Barva:
limetková
Balení: 200 párů
SNR 24 H=26, M = 20, L = 18

uvex com4-fit
Obj. číslo: 2112.006
Barva:
růžová
Balení: 200 párů
SNR 33 H = 36, M = 30, L = 29 dB

Obj. číslo: 2112.109
Barva:
béžová
Balení: 200 párů
SNR 24 H = 26, M = 20, L = 18

2112.003

2112.006

2112.103

2112.109

uvex whisper
Nová generace opakovatelně
použitelných ušních zátek, která
se vyznačuje dokonalými
parametry útlumu hluku při
eliminaci tlaku na zvukovod.
Zátky byly navrženy v souladu
s tvarem zvukovodu, velmi
snadno jdou do ucha vložit
i vyjmout. Zátky se mohou
omývat vodou a mýdlem. Jsou
baleny ve dvou typech obalu:
plastový box nebo papírový
karton.

Obj. číslo: 2111.201
Barva:
oranžová
Balení: 50 párů
(1 pár
v papír. kartonku)
provedení s tkanicí
Obj. číslo: 2111.202
Barva:
oranžová
Balení: 50 párů
(1 pár v boxu)
provedení s tkanicí

SNR 23 H = 24, M = 20, L = 17 dB
2111.201

2111.202

50

SNR: 23 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

63
23,7
5,6
18,1

125
23,2
5,8
17,4

H: 24 dB(A) M: 20 dB(A) L: 17 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
6,8
5,2
5,7
6
9,5
8,2
14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2
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Ochrana sluchu
Jednorázové, opakovatelně použitelné ušní zátky
a zátky detekovatelné
uvex whisper+
Vysoká třída opakovaně
použitelných ušních zátek. Jsou
ergonomické, minimalizují tlak
na zvukovod. Snadné
a hygienické vkládání
I vytahování. Dokonale přiléhající
materiál. Zátky dosahují
nejvyšších parametrů útlumu
z obdobných zátek na trhu.

Obj. číslo: 2111.212
Barva:
žlutá
Balení: 50 párů
(1 pár
v papír. kartonku)
provedení s tkanicí
Obj. číslo: 2111.217
Barva:
žlutá
Balení: 50 párů
(1 pár v boxu)
provedení s tkanicí

SNR 27 H = 27, M = 24, L = 22 dB
2111.212

2111.217

SNR: 27 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

63
26,6
6,1
20,5

125
26,9
6,1
20,8

H: 27 dB(A) M: 24 dB(A) L: 22 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
4,1
5,1
5,1
5
6,5
5,3
20,2
21 23,7 27,8 26,1 32,8

uvex x-fit detec
Detekovatelné, jednorázové ušní
zátky s kovovým jádrem pro
detekci kovů, vhodné zéjména
pro potravinářský průmysl.
Zvláštní tvar odpovídající tvaru
zvukovodu, modrá barva k
lepšímu rozeznání ve výrobě.
K dispozici se šňůrkou.

Obj. číslo: 2112.011
Barva:
modrá
Balení: 100 párů
provedení s tkanicí

SNR 37 H = 36, M = 34, L = 34 dB
SNR: 27 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

63
26,6
6,1
20,5

125
26,9
6,1
20,8

H: 27 dB(A) M: 24 dB(A) L: 22 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
4,1
5,1
5,1
5
6,5
5,3
20,2
21 23,7 27,8 26,1 32,8

uvex whisper+ detec
Detekovatelné, opakovaně
použitelné ušní zátky s kovovým
jádrem pro detekci kovů, vhodné
zéjména pro potravinářský
průmysl.
Zvláštní tvar odpovídající tvaru
zvukovodu, modrá barva k
lepšímu rozeznání ve výrobě.
Omyvatelná v mýdlové vodě.
K dispozici se šňůrkou.

Obj. číslo: 2111.213
Barva:
modrá
Balení: 50 párů
provedení s tkanicí

SNR 27 H = 27, M = 24, L = 22 dB

SNR: 37 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

63
35,5
4,2
31,1

125
38,4
6,3
32,1

H: 36 dB(A) M: 34 dB(A) L: 34 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
5,3
5,5
5,5
4,3
3,9
4,6
34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5
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Ochrana sluchu
Ušní zátky s náhlavním obloukem
uvex x-cap
Velmi lehké (8 g) zátky
s náhlavním obloukem
a výměnnými koncovkami. Oválný
tvar zátek poskytuje dobrý útlum,
tvar náhlavního oblouku
zamezuje otěru o oděv a tím
i přenosu šumů do ucha.

Obj. číslo: 2125.341
Barva:
náhlavní oblouk - modrý
zátky - žluté
Balení: 10 ks

SNR 24 H = 27, M = 19, L = 18 dB

SNR: 24 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

63
23,7
4
19,7

125
22
2,9
19,1

H: 27 dB(A) M: 19 dB(A) L: 18 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
21,6
19 23,8 31,9 39,6 39,6
4,7
4,3
3,6
4
2,7
3,7
16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

uvex x-fold
Inovativní a extrémně lehké zátky
(8 g) s kulatými ušními zátkami
umístěnými na skládacím
oblouku.
Snadné skládání, manipulace
i ukládání.

SNR: 23 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

63
24,2
4,4
19,7

Obj. číslo: 2125.344
Barva:
náhlavní oblouk - modrý
zátky - žluté
Balení: 5 ks

125
23,8
3,2
20,6

H: 26 dB(A) M: 18 dB(A) L: 17 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4
3,4
4,7
2,6
3,6
2,5
3,3
17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

výměnné zátky
Výměnné tlumící ušní zátky pro
x-cap a x-fold.

52

Obj. číslo: 2125.346
Barva:
žluté
Balení: 100 (5 pá v sáčku)
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče – na hlavu
uvex sV
Mušlové chrániče sluchu určené
do prostředí se střední hladinou
hluku. Náhlavní oblouk je kratší
(pro uživatele s menším obvodem
hlavy) v kombinaci drát
a polstrování z UH s reflexivní
barvou-limetka. Taktéž samotné
mušle jsou limetkové barvy-pro
zvýšení rozpoznání za nižší
viditelnosti.

SNR: 27 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

125
13,2
2,5
10,7

Obj. číslo: 2500.036
Barva:
žlutá fluorescentní
Hmotnost: 204 g

H: 31 dB(A) M: 24 dB(A) L: 16 dB(A)
250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
15 26,8 32,9
35 39,3 36,6
36 34,9
1,5 3,8
3,2 4,6
1,6 4,8
4,5
4,2
13,5
23 29,7 30,4 37,7 31,8 31,5 30,7

uvex 1
Diaelektrické mušlové chrániče
sluchu uvex 1 jsou určeny do
prostředí s nízkou úrovní hluku
a pro práci pod elektrickém
napětím. Vyznačují se nízkou
hmotností a vysokým komfortem
používání. Náhlavní oblouk je UH,
výškově stavitelný. Chrániče
mohou být nošeny na hlavě, na
krku nebo pod bradou.

SNR: 21 dB(A)
Náhlavní oblouk nošen na hlavě
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)
Náhlavní oblouk nošen v týlu
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)
Náhlavní oblouk nošen pod bradou
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

Obj. číslo: 2500.000
Barva:
modrá
Hmotnost: 121 g

H: 25 dB(A) M: 18 dB(A) L: 12 dB(A)

125
9,4
3,2
6,2

250
10,5
2,2
8,3

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
22 21,7 29,5 35,2 35,8 33,4 32,1
2,3 2,6
4,5
3,2
3,4 4,4
5,1
19,7 19,1
25
32 32,4
29
27

125
9,1
2,6
6,5

250
10,9
2,7
8,2

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
21,5 21,4 29,1
35 35,8 35,4 33,9
3,4 2,6 4,4 3,8
3,5 2,8
3
18,1 18,8 24,7 31,2 32,3 32,6 30,9

125
10,7
3,8
6,9

250
10,5
1,4
9,1

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
21,2 20,8 31,3 35,4
36 33,6 33,2
3,1
2,3
4 3,8
4,2
6,7
7,2
18,1 18,5 27,3 31,6 31,8 26,9
26
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče – na hlavu
uvex 2 · uvex 2C · uvex 2N

2500.004

Skládací mušlové chrániče uvex 2
s náhlavním drátěno-umělohmotným obloukem. Přichycení
k mušlím je dvoubodové, mušle
jsou výškově nastavitelné.
Zajišťují optimální ochranu
a komfort i při dlouhém
používání. Jsou vhodné pro práci
ve středních hladinách hluku
a velmi univerzální pro potřeby
průmyslu.
Mušle mají optimální přítlak.
Provedení 2C patří do řady
climazone.

uvex 2
Obj. číslo: 2500.001
Barva:
modrá
Hmotnost: 207 g
uvex 2C
Obj. číslo: 2500.003
Barva:
antracit / limetka
Hmotnost: 207 g
uvex 2N
Obj. číslo: 2500.004
Barva:
modrá
Hmotnost: 230 g
Model uvex 2N model ve speciální verzi
s obloukem na krk

2500.001

2500.003

SNR: 27 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

125
13,2
2,5
10,7

H: 31 dB(A) M: 24 dB(A) L: 16 dB(A)
250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
15 26,8 32,9
35 39,3 36,6
36 34,9
1,5 3,8
3,2 4,6
1,6 4,8
4,5
4,2
13,5
23 29,7 30,4 37,7 31,8 31,5 30,7

uvex 3 · uvex 3V · uvex 3N
Obdobné mušlové chrániče
určené pro práci při vyšších
hladinách hluku a útlumu.

uvex 3
Obj. číslo: 2500.002
Barva:
modrá
Hmotnost: 239 g
uvex 3V
Obj. číslo: 2500.032
Barva:
žlutá fluorescentní
Hmotnost: 247 g
uvex 3N
Obj. číslo: 2500.005
Barva:
modrá
Hmotnost: 230 g
Model uvex 3N model ve speciální verzi
s obloukem na krk.
2500.005
2500.002

SNR: 31 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

54

125
17,9
3
14,9

250
21,6
2,7
18,9

H: 34 dB(A) M: 29 dB(A) L: 21 dB(A)
500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
33,2 38,2 35,2 34,7 36,2 40,5 38,8
2,7
4,1
3,3
2,7
2,9
3,3
3
30,5 34,1 31,9 31,9 33,3 37,2 35,8

2500.032
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče na hlavu
Mušlové chrániče na přilbu
uvex x · uvex xV
Mušlové skládací chrániče
s mohutným drátěno-umělohmotným náhlavním obloukem. Mušle
jsou kulatější, mají menší
hmotnost (220 g), ale dostatečný
přítlak při zachování vysokého
komfortu nošení. Náhlavní oblouk
je dvoubodově přichycen
k mušlím. Tyto chrániče jsou
předurčeny pro práci ve vysokých
hlukových hladinách.

uvex x
Obj. číslo: 2500.030
Barva:
modrá
Hmotnost: 220 g
uvex xV
Obj. číslo: 2500.031
Barva:
žlutá fluorescentní
Hmotnost: 225 g

2500.030

2500.031

SNR: 36 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

125
20,9
3,5
17,4

250
29,1
2,2
26,9

H: 38 dB(A) M: 34 dB(A) L: 26 dB(A)
500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
35,7 41,6 39,4
43 41,7 42,4 42,4
3,1
2,5
2,9
2,7
2,2
3,3
3,7
32,6 39,1 36,5 40,3 39,5 39,1 38,7

uvex 2H · uvex 3H
Mušlové chrániče k upevnění na
přilbu uvex airwing. Mohou být
rovněž používány v kombinaci
s uzavřenými brýlemi uvex.
Jsou vybaveny adaptéry pro
zasunutí do nálitků na přilbě,
adaptér je s mušlemi spojen
drátěným držákem, který
umožňuje výškové nastavení.

uvex 2H
Obj. číslo: 2500.021
Barva:
modrá
Hmotnost: 235 g
uvex 3H
Obj. číslo: 2500.022
Barva:
modrá
Hmotnost: 245 g

2500.021

SNR: 28 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

125
15,4
1,9
13,5

uvex 2H
250
19,6
2,8
16,8

H: 29 dB(A) M: 25 dB(A) L: 19 dB(A)
500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
25,4 33,8 33,1 36,8 34,4 32,5 33,9
2,6
4,7
5
4
3,5 4,8 6,3
22,8 29,2 28,1 32,8 30,9 27,7 27,6

SNR: 31 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

125
16,9
2,4
14,5

uvex 3H
250
21,7
2,6
19,1

H: 36 dB(A) M: 28 dB(A) L: 21 dB(A)
500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
27,1 37,4 37,8 38,5 38,1 38,1 40,7
2,8
2,1
2,1
2,7 2,8
2,1
2,2
24,3 35,3 35,7 35,8 35,3
36 38,5

2500.022
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Ochrana sluchu
Elektronické mušlové chrániče – na hlavu
uvex dBex radio
Mušlové chrániče sluchu se
zabudovaným VKV stereo rádiem.
Má automatické vyhledávání
stanic v pásmu FM.
Paměťová funkce poslední
stanice, včetně hlasitosti.
Funkce automatického vypínání
a šetření baterií.
SNR: 25 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

125
10,7
1,9
8,8

Obj. číslo: 2403.000
Barva:
modrá
Hmotnost: 252 g

H: 30 dB(A) M: 22 dB(A)
250
500 1000 2000
12,4
21,4
29,5
31,7
2,9
3,2
3,7
2,8
9,5
18,2 25,8 28,9

L: 14 dB(A)
4000 8000
40,1
41,7
5,3
4,5
34,8
37,2

uvex dBex impulse
Aktivní mušlové chrániče
vybavené elektronickým
šumovým filtrem. Na mušlích jsou
umístěny dva mikrofony, které
zachytávají zvuky z okolního
prostředí a snižují hluk na úroveň
82 dB. V případě potřeby je
možné snímané zvuky z okolí
SNR: 25 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

zesílit o 12 db. Proto jsou vhodné
pro pracovníky s horším sluchem
nebo pro přesnější slyšení lidské
řeči. Mají funkci automatického
šetření energie.
Obj. číslo: 2404.010
Barva:
modrá
Hmotnost: 254 g

125
10,7
1,9
8,8

H: 30 dB(A) M: 22 dB(A)
250
500 1000 2000
12,4
21,4
29,5
31,7
2,9
3,2
3,7
2,8
9,5
18,2 25,8 28,9

L: 14 dB(A)
4000 8000
40,1
41,7
5,3
4,5
34,8
37,2

uvex dBex supreme
Skládací mušlové chrániče
s elektronickým šumovým filtrem.
Speciálně vyvinuté pro hluk
s impulzním charakterem, kdy tyto
impulzy přichází rychle a často po
sobě. Dva mikrofony a procesor
snímají zvuky z okolního prostředí
a impulzy hluku automaticky snižují
na hladinu 82 dB. Tento proces je
řízen mikroprocesorem. Proto je
SNR: 25 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

uvex dBex ww cutoff
Tyto mušlové chrániče sluchu plní
ochrannou funkci prostřednictvím
šumového filtru obdobně jako
chrániče předcházející.
Zároveň jsou vybaveny mikrofonem
pro vedení bezkabelové
komunikace mezi mobilním
telefonem a mušlovými chrániči
(technologie Bluetooth). Mluvené
SNR: 24 dB(A)
Frekvence f/Hz
Průměrný útlum dB(A)
SD stand.odchylka dB(A)
Min. útlum APV dB(A)

56

63
12,1
2,3
9,8

slovo je automaticky zesíleno,
zvuky z okolí jsou odfiltrovány
(varovné signály, výstraha,
rozhovor ap.).

Obj. číslo: 2404.020
Barva:
modrá
Hmotnost: 288 g

125
10,7
1,9
8,8

H: 30 dB(A) M: 20 dB(A) L: 13 dB(A)
250 500 1000 2000 4000 8000
12,4 21,4 29,5 31,7 40,1 41,7
2,9
3,2
3,7
2,8
5,3
4,5
9,5 18,2 25,8 28,9 34,8 37,2

125
11,1
2,6
8,5

snížení či návrat hlukové hladiny
velmi rychlé. Své uplatnění najdou
např. při použití střelných zbraní.
V případě potřeby je možné snímané
zvuky z okolí zesílit o 12 db. Mají
funkci automatického šetření energie.
Obj. číslo: 2404.000
Barva:
černá
Hmotnost: 310 g
H: 30 dB(A) M: 22 dB(A)
250
500 1000 2000
16,5
23,1
25
29,5
3
3,2
2,8
4,1
13,5
19,9 22,2
25,4

L: 14 dB(A)
4000 8000
35,5 38,7
3,6
3,2
31,9
35,5
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče na přilbu · příslušenství
Hygienický set
Sada obsahuje molitanovou, pěnovou vložku a dosedací kroužky mušlí.
Vhodná pro následující modely: uvex 1/2/2C/2H/2N/3/3H/3V/3N/x/xV

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.016
uvex 1
1 sada

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.020
uvex x / xV
1 sada

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.017
uvex 2 / 2H / 2N / sV
1 sada

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.027
uvex 2C
1 sada

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.018
uvex 3 / 3V / 3H / 3N
1 sada

Pohlcovač potu
Potní pohlcovač pro následující modely:
uvex 1 / 2 / 2C / 2H / 2N / 3 / 3 H/ 3 V/ 3 N/ x / x V

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.015
uvex 1 / 2 / 2C / 2N / 2H / 3 / 3H / 3V / 3N / sV
10 párů

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.021
uvex x / xV
10 párů

uvex dBex 2600H/3000H mušlové chrániče na přilbu
Chrániče sluchu určené k upevnění na přilbu uvex airwing. Připevňují
se zasouvacími adaptery, které mají otvory i pro ochranné štíty.
Jsou vhodné pro použití v prostředí, kde je průměrná úroveň hluku
(dBex 2600 135), nebo hluk vysoký (dBex 3000 165).
uvex dBex 2600H
SNR 28 H = 32, M = 25, L = 18
uvex dBex 3000H
SNR 29 H = 31, M = 26, L = 21

Obj. číslo: 2600.135
Barva:
žlutá
Obj. číslo: 3000.165
Barva:
oranžová

Hygienické sady k mušlovým chráničům
Sada obsahuje molitanové vložky
a dosedací kroužky mušlí.

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.011
uvex dBex 2600H
1 sada

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.013
uvex dBex supreme
1 sada

Obj. číslo:
Pro model:
Balení:

2000.012
uvex dBex 3000H
1 sada

Obj. číslo:
Pro model:

2000.014
uvex dBex radio, impulse,
ww cutoff
1 sada

Balení:
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Ochrana sluchu
uvex high-fit – individuální ochrana sluchu

Individuální chrániče sluchu na míru
(otoplasty) se na rozdíl od běžných
vyrábí na základě otisku zvukovodu.

Přednosti těchto chráničů:
• garance útlumu
• dobrá slyšitelnost řeči
• rozpoznání signálů
• vysoký komfort nošení
• nižší náklady v závislosti na době použitelnosti
• hygiena
Použité materiály Elacin Flex, Acrylát a ER poskytují
vysoký comfort.
Všechny materiály jsou dermatologicky testované
a nezpůsobují žádné alergie.
Také výběr filtrů je přizpůsobený intenzitě hluku
a druhu zaměstnání.

Případné dotazy posílejte na adresu: info@uvex.cz
Pokud potřebujete další informace čerpejte na
www.uvex-safety.cz, oddíl „Ochrana sluchu“.

Charakteristika útlumu – tlumení s filtry F

0

F4
F6
10
F7
F8
20
F10
30
40

frekvence hluku

63

125

250

500

1,000

Útlumy v dB podle různých filtrů závisí na frekvenci hluku.

58

2,000

4,000

8,000

silv-Air_CZ:Layout 1

22-07-10

11:13

Page 59

uvex silv-Air
uvex silver system – ochranné dýchací polomasky
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uvex silv-Air
Zařazení produktů a norem

VLASTNOSTI MATERIÁLU / POUŽITÍ:
PRODUKT

FFP 1

FFP 2

FFP 3

Azbest: práce krátkodobého trvání a odběr vzorků
Práce se spory plísní, bakterií a prachu
Radioaktivní částice
Používání pesticidů (částic)
Instalace izolačního materiálu (skelná vata)
Křemičitý prach (zdivo)
Broušení, řezání, frézování, vrtání, řezání
Cementový prach
Čištění filtrů
Práce se dřevem (dub a buk, exotické dřevo)
Spalování odpadů (PCB / furanů)
Potravinářský průmysl (mouka)
Demolice zdí, opracovávání kamene a betonu
Tisk (papírový prach)
Uhelný prach
Čištění odpadních vod
Těžební práce
Výroba baterií a akumulátorů
Svařování hliníku
Pájení, svařování, lisování
Čištění budov
Zpracování pryskyřic a lepidel (s dostatečnou ventilací)
Infekční nákaza (kontakt s krví)
Chladiva (lisování, tažení, vrtání)
Postřik pesticidy (prach)
Chemoterapie
Nemocnice / lékařské pohotovosti
Kontakt s viry chřipky (zdravotnický personál)
Zemědělství / lesnictví
Třídění odpadů (bakterie, plísně, zápachy)
Uvedené třídy filtrů slouží pouze orientačně. Je na zodpovědnosti každého uživatele, jestli před použitím překontroloval, zda dýchací přístroj odpovídá požadavkům
ohledně nebezpečných látek a koncentrace.

FILTRAČNÍ MASKY JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ KATEGORIÍ:
FFP 1

Ochrana před toxickými částicemi a částicemi neobsahující vlákna. Zajišťují účinnou ochranu, pokud nejsou překročeny přípustné
koncentrace 4 x NPK (nejvyšší přípustná koncentrace).

FFP 2

Ochrana před škodlivým prachem, mlhou a dýmem; filtry proti pevným a kapalným částicím o průměrné velikosti. Mohou být
používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 10 x NPK.

FFP 3

Ochrana před toxickým prachem, výpary a spreji, filtry proti částicím a aerosolům s malým průměrem. Mohou být používány, pokud
koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 30 x NPK.

Systém ochrany dýchacích cest uvex silv-Air účinně chrání před pevnými částicemi, aerosoly, prachem, mlhou a kouřem. Nezajišťují však
účinnou ochranu před plyny a párami, které překračují povolené limity.
Všechny výrobky uvex silv-Air byly testovány a certifikovány dle EN 149 "Ochranné prostředky dýchacích cest.“ Respirátory pak k ochraně proti
částicím, v souladu s požadavky směrnice 89/686/EHS.
MAK – maximální koncentrace při práci – střední hodnota koncentrace, která se týká více než 8-hodinového pracovního dne, nemůže mít
nepříznivý vliv na zdraví pracovníka.
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uvex silv-Air
Ochranné dýchací polomasky
třída FFP 1
uvex silv-Air 7110
Tvarovaná dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu. Maska poskytuje na
základě svého ergonomického
tvaru a kompatibility při použití
s ochrannými brýlemi nejvyšší
komfort nošení. Bez kovových
částí.

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.110
tvarovaná dých. polomaska
FFP 1 s výdechovým ventilkem
stříbrně šedá
15 ks v 1 balení

uvex silv-Air 7120 s karbonem (aktivním uhlím)
Tvarovaná dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu. Maska poskytuje na
základě svého ergonomického
tvaru a kompatibility při použití
s ochrannými brýlemi nejvyšší
komfort nošení. Díky aktivnímu
uhlí dochází dodatečně
k odfiltrování nepříjemných
pachů (plyny a páry pod hraniční
hodnotou). Bez kovových částí.

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.120
tvarovaná dých. polomaska
FFP 1 s výdechovým ventilkem
stříbrná/antracitová
15 ks v 1 balení

uvex silv-Air 7100
Tvarovaná dýchací polomaska
bez výdechového ventilku
v novém tvarově optimalizovaném designu. Maska bez
plastových a kovových částí
nabízí uživateli nejvyšší komfort
nošení.

Obj. číslo:
Typ:

Barva:
Balení:

8707.100
tvarovaná dých. polomaska
FFP 1 bez výdechového
ventilku
stříbrně šedá
20 ks v 1 balení
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uvex silv-Air
Ochranné dýchací polomasky
třída FFP 1
uvex silv-Air 8110
Skládací dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu. Díky praktickému
nosnímu pásku poskytuje maska
vysoký komfort nošení
a spolehlivé utěsnění.

uvex silv-Air 8100
Skládací dýchací polomaska
bez výdechového ventilku
v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky praktickému
nosnímu pásku poskytuje maska
vysoký komfort nošení
a spolehlivé utěsnění.
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Obj. číslo:
Typ:

Barva:
Balení:

8708.100
skládací dých. polomaska
FFP 1 bez výdechového
ventilku
stříbrná
20 ks v 1 balení

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8708.110
skládací dých. polomaska
FFP 1 s výdechovým ventilkem
stříbrná
15 ks v 1 balení
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uvex silv-Air
Ochranné dýchací polomasky
třída FFP 2
uvex silv-Air 7232
Tvarovaná dýchací polomaska
High Performance se třemi
komorami a výdechovým
ventilkem; systém odvětrávání
climazone. Nový tvarově
optimalizovaný design. 4-bodové
upevnění náhlavních pásků pro
komfortní a bezpečné nasazení
ochranné polomasky. Flexibilní,
adaptabilní nosní pásek. Dva
přídavné filtry s nádechovým
ventilkem pro snažší
nadechování a větší komfort.
Maska splňuje test „dolomitským
vápencem“, a proto poskytuje
stabilní odpor vzduchu při
nadechování a to i při delší době
používání. Velice jemný těsnící
pásek po celém okraji masky.

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.232
tvarovaná dých. polomaska
FFP 2 High Performance
stříbrně šedá
3 ks v 1 baleníi

uvex silv-Air 7200
Tvarovaná dýchací polomaska
bez výdechového ventilku
v novém tvarově optimalizovaném designu.
Maska bez plastových a kovových
částí nabízí uživateli nejvyšší
komfort nošení.

Obj. číslo:
Typ:

Barva:
Balení:

8707.200
tvarovaná dých. polomaska
FFP 2 bez výdechového
ventilku
stříbrně šedá
20 ks v 1 balení

uvex silv-Air 7210
Tvarovaná dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu.
Maska poskytuje na základě
svého ergonomického tvaru
a kompatibility při použití
s ochrannými brýlemi nejvyšší
komfort nošení. Bez kovových
částí.

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.210
tvarovaná dých. polomaska
FFP 2 s výdechovým ventilkem
stříbrně šedá
15 ks v 1 balení
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uvex silv-Air
Ochranné dýchací polomasky
třída FFP 2
uvex silv-Air 7220 s karbonem (s aktivním uhlím)
Tvarovaná dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu.
Maska poskytuje na základě
svého ergonomického tvaru
a kompatibility při použití
s ochrannými brýlemi nejvyšší
komfort nošení. Díky aktivnímu
uhlí dochází dodatečně
k odfiltrování nepříjemných
pachů (plyny a páry pod hraniční
hodnotou). Bez kovových částí.

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.220
tvarovaná dých. polomaska
FFP 2 s výdechovým ventilkem
stříbrná/antracitová
15 ks v 1 balení

uvex silv-Air 8200
Skládací dýchací polomaska
bez výdechového ventilku
v novém tvarově optimalizovaném designu.
Díky praktickému nosnímu pásku
poskytuje maska vysoký komfort
nošení a spolehlivé utěsnění.

Obj. číslo:
Typ:

Barva:
Balení:

8708.200
skládací dých. polomaska
FFP 2 bez výdechového
ventilku
stříbrná
20 ks v 1 balení

uvex silv-Air 8210
Skládací dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu.
Díky praktickému nosnímu pásku
poskytuje maska vysoký komfort
nošení a spolehlivé utěsnění.
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Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8708.210
skládací dých. polomaska
FFP 2 s výdechovým ventilkem
stříbrná
15 ks v 1 balení
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uvex silv-Air
Ochranné dýchací polomasky – třída FFP 3
High Performance climazone

2
3

1
Ochranná dýchací polomaska uvex silv-Air 7330 představuje jeden
z nejnovějších výrobků systému climazone, jenž klade důraz na
splnění nejnáročnějších požadavků komfortu nošení výrobku.

uvex silv-Air 7330
Tvarovaná dýchací polomaska High
Performance se třemi komorami
a výdechovým ventilkem; systém
odvětrávání climazone. Nový tvarově
optimalizovaný design. 4-bodové
upevnění náhlavních pásků pro komfortní
a bezpečné nasazení ochranné
polomasky. Flexibilní, adaptabilní nosní
pásek. Dva přídavné filtry s nádechovým
ventilkem pro snažší nadechování a větší
komfort. Maska splňuje test
„dolomitským vápencem“, a proto
poskytuje stabilní odpor vzduchu při
nadechování a to i při delší době
používání. Velice jemný těsnící pásek po
celém okraji masky.

1
Splňuje požadavky testu „dolomitských vápencem“,
a proto je možné vícenásobné použití.

3
Flexibilní 4-bodové upevnění náhlavních pásků pro
komfortní a bezpečné nasazení ochranné
polomasky.

Typické oblasti použití:
Ochranné polomasky třídy FFP 3 jsou
ideální pro použití při např.: sváření
a letování, při vysoké koncentraci velice
nebezpečných, mikroskopických
prachových částic a chemických
sloučenin.

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.330
tvarovaná dých. polomaska FFP 3
High Performance
stříbrně šedá
3 ks v 1 baleníi

2
Tvarovaná ochr. polomaska je k dostání i v provedení s filtrem z aktivního uhlí pro odfiltrování
nepříjemných pachů, výparů a plynů pod prahovou
hodnotou.

Provedení skládací polomasky s výdechovým
ventilkem. Ergonomický tvar v oblasti nosu – pro
optimální nasazení na různé typy obličejů.
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uvex silv-Air
Ochranné dýchací polomasky
třída FFP 3
uvex silv-Air 8310
Skládací dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu. Díky praktickému
nosnímu pásku poskytuje maska
vysoký komfort nošení
a spolehlivé utěsnění.

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8708.310
skládací dých. polomaska
FFP 3 s výdechovým ventilkem
stříbrná
15 ks v 1 balení

uvex silv-Air 7310
Tvarovaná dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu. Díky jemně pórovitému
těsnícímu pásku a 4-bodovému
upevnění extra širokých
textilních náhlavních pásků
poskytuje maska vysoký komfort
nošení a spolehlivé utěsnění.

Obj. číslo:
Typ:
Barva:
Balení:

8707.310
tvarovaná dých. polomaska
FFP 3 s výdechovým ventilkem
stříbrně šedá
5 ks v 1 balení

uvex silv-Air 7320
Tvarovaná dýchací polomaska
s výdechovým ventilkem v novém
tvarově optimalizovaném
designu. Díky jemně pórovitému
těsnícímu pásku a 4-bodovému
upevnění extra širokých
textilních náhlavních pásků
poskytuje maska vysoký komfort
nošení a spolehlivé utěsnění.
Díky aktivnímu uhlí dochází
dodatečně k odfiltrování
nepříjemných pachů (plyny
a páry pod hraniční hodnotou).
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Obj. číslo:
Typ:

Barva:
Balení:

8707.320
tvarovaná dých. polomaska
FFP 3 s výdechovým
ventilkem; s karbonem
stříbrně šedá
5 ks v 1 balení
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Ochranné rukavice
Bezpečnost ve vlastních rukách
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carbon

uvex unipur carbon
Karbon (uhlík) je jedním z nejinovativnějších, nejvýkonějších
a nejvšestranějších materiálů současnosti. Díky výrobnímu
systému carbon se podařilo společnosti uvex použitím různých
technologií vyvinout vysoce kvalitní produkty High Performance.
Uhlíková vlákna mají velmi dobrou elektrickou vodivost. Díky
použití uhlíkových vláken v úpletech a u povrstvení rukavic byly
inovativními technologiemi vytvořeny antistatické rukavice, které
vyhovují náročným požadavkům pro nejrůznější oblasti použití.

Flexibilita a preciznost
Extrémě jemné terčíkové mikropovrstvení
z uhlíku a flexibilní části na prstech jsou
ideálním provedením rukavic pro
speciální precizní a jemné montážní
práce. Poskytují uživateli perfektní jistotu
a flexibilitu při úchopu předmětů.

Prodyšnost
Velice jemný karbono-polyamidový úplet
má terčíkové povrstvení z karbonu a toto
dává rukavicím uvex carbon extrémně
dobrou prodyšnost.

uvex helix C3 carbon
EN1149-1 : 2006

DIN 61340-5-1

Antistatické vlastnosti ochranných rukavic jsou důležité obzvláště ve dvou pracovních
oblastech:
• ochrana výrobků (elektroprůmysl, montáž elektronických součástí)
• ochrana osob (tzv. „ex“ ochrana pro pracovní oblasti s možností nebezpeční výbuchu)
Rukavice helix C3 carbon a unipur carbon splňují ochranná kritéria u obou norem.

Antistatika
Uhlíková nano vlákna (UNV) integrovaná
do mikroporézního HPE SoftGrip Foam
povrstvení rukavic helix C3 poskytují díky
své síťové struktuře vynikající vodivé
vlastnosti.

Perfektní úchop
Mikroporézní HPE SoftGrip Foam
povrstvení zaručuje vynikající jistotu
úchopu předmětů v suchém nebo mírně
olejnatém prostředí.

Bamboo TwinFlex® technology
Vysoce prodyšná a pořezu
odolná technologie
Bamboo Twinflex®
u rukavic helix C3 carbon
je dosažena díky HighTech uhlíkovým vláknům.
Ty zaručují optimální
vodivost úpletu rukavice.
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technology

Xtra Grip Technology
Bezpečný úchop. Vysoká ﬂexibilita.

Dobré úchopové vlastnosti jsou v mnoha oblastech neodmyslitelné.
Jak ve sportu, v technice nebo např. dopravním provozu – bez
dostatečné přilnavosti, obzvláště za mokrých nebo olejnatých
podmínek, dochází ke ztrátě cenné energie a vzniká nebezpečí úrazu.
Toto platí také u ochranných rukavic, neboť chybějící bezpečný úchop
vede ke ztrátě vynaložených sil, nejistotě při práci a zvyšujícímu se
nebezpečí úrazu.

Jistota úchopu díky složení vrstev
Multilayer
Speciální povrstvení
pro zvýšení jistoty úchopu
Robustní nitrilové
povrstvení
Bavlněný úplet pro
excelentní komfort nošení

Dlouhá životnost
Speciální struktura svrchní vrstvy
zaručuje ve spojení se složením vrstev
Multilayer dlouhou životnost.

Vrchní vrstva
lidské pokožky

Použití v morkém
a olejnatém prostředí
Tekutiny jsou díky „kanálkové“
(pórovité) struktuře technogie Xtra
Grip vstřebány. Bezpečný úchop
předmětů zůstává zachován.

Vysoce savý bavlněný úplet poskytuje vynikající komfort nošení, nitrilové
povrstvení absolutní nepropustnost a povrstvení Xtra Grip bezpečný úchop.

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

EN 374

EN 388

EN 388

JK L

3121

3121

uvex Profas RUBIFLEX XG 35B

uvex Profas PROFI ERGO XG 20A

Maximální jistota a ochrana před chemickými látkami.

Ideální volba při nebezpečí vzniku mechanických rizik v mokrých a olejnatých
prostředích.
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Sortiment
Mechanická rizika

Chemická rizika

Trikotové ochranné rukavice s povrstvením nitril-kaučuk 71-74

Trikotové ochranné rukavice 3-5
Povrstvení: nitril

AIRFLOW

RUBIPOR XS

RUBIPOR ERGO

CONTACT ERGO

RUBIFLEX XG

RUBIFLEX S

RUBIFLEX S

RUBIFLEX SZ

Povrstvení: PVC

PROFI ERGO XG

PROFI ERGO

RUBIFLEX

COMPACT

Rukavice odolné proti vysokým teplotám a proříznutí 75

PROFATROL

PROFAGRIP

Netrikotové ochranné rukavice - povrstvené -7
NK

K-BASIC EXTRA

PROFATHERM

Úpletové ochranné rukavice 7-77

UNIFLEX

UNIGRIP

UNILITE

UNIPUR

Rukavice vysoce odolné proti proříznutí 7-2

helix C5

7

helix C3

PROTECTOR

nitrylem
PROFASTRONG

PVC
PROFASTAR

neoprenem
PROFAPREN

Ochranné rukavice jednorázové 

UNIDUR

u-fit nitril

u-fit latex

brombutylem
PROFABUTYL

vitonem
PROFAVITON
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Mechanická rizika
Trikotové rukavice s povrstvením nitril-kaučuk
AIRFLOW TECHNOLOGY · RUBIPOR XS
AIRFLOW
Nové, lehké ochranné rukavice
s inovativním designem Airflow.
Manžeta zabezpečuje více
ventilace a příjemný pocit při
nošení.
Multifunkční impregnace je
optimálně přizpůsobena
mechanickým vlastnostem,
odpuzování vody a současně
aktivní prodyšnosti.

Vlastnosti:
• inovativní design Airflow
zaměřený na větší ventilaci
• multifunkční impregnace
odpuzující vodu a zabezpečující
dobrou prodyšnost rukavic
• bezpečné uchycení předmětů
díky optimalizované impregnaci
NBR
• velmi dobrý komfort nošení
• méně znečištění díky šedé
barvě a šedému povrstvení
Oblasti použití:
• údržbářské práce
• montážní práce
• všeobecné práce

EN 388

1111

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:

AF1GG
3 (1 1 1 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice, povrstvení na dlani a prstech
úpletová balvna
NBR (nitril-kaučuk)
šedá
voděodolné

RUBIPOR XS
Elastické, super lehké ochranné
rukavice s prodyšnou NBR
impregnací.
Rubipor XS je spojení velmi
lehkého povrstvení a strečové
bavlny doplněné extrémně
dobrou prodyšností.
Měřením v institutu v Hohensteinu byly zjištěny vynikající
vlastnosti vhodné pro suché
prostředí při vysokém komfortu
nošení.

Vlastnosti:
• vysoce flexibilní strečová
bavlna s elastanem
• vynikající tvar
• velmi dobrý cit u špiček prstů
• prodyšné, super lehké
• vysoká jistota úchopu předmětů
díky NBR povrstvení
• nízký elektrostatický náboj –
propouštění náboje podle DIN
EN 134-5-1
Oblasti použití:
• jemné montážní práce
• třídící a kontrolní práce
• montáže malých součástí
• ochrana produktu

XS 51 B

EN 388

0121

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

XS 21
3 ( 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté úpletové rukavice,
prodyšná impregnace
na dlani a prstech
Podšívka: úpletová bavlna, elastan
Povrstvení: NBR (nitril-kaučuk)
Barva:
bílá
Odolnost: suché prostředí

XS 51 B
3 ( 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté úpletové rukavice,
prodyšná impregnace
na dlani a prstech
úpletová bavlna, elastan
NBR (nitril-kaučuk)
modrá
suché prostředí

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

XS 21
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Mechanická rizika
Trikotové rukavice s povrstvením nitril-kaučuk
RUBIPOR ERGO · CONTACT ERGO
RUBIPOR ERGO
Prodyšné, super lehké ochranné
bavlněné rukavice s NBR
impregnací. Výborný pocit hmatu,
pro jemné práce. Poskytují
vysoký komfort i při dlouhém
nošení.

Vlastnosti:
• zcela nový anatomický tvar
• velmi flexibilní
• velmi lehké a vzdušné
• vysoký komfort nošení
• vynikající cit v dlani i na prstech
• vysoká jistota úchopu díky NBR
impregnaci
Oblasti použití:
• jemná montáž
• montáž malých dílů
• třídění materiálů
• kontrolní práce

E 21

EN 388

0121

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

E 51 B
ENB 21

E51B
3 ( 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
impregnace
na dlani a prstech
Podšívka: bavlna - Interlock
Povrstvení: NBR (nitril-kaučuk),
impregnace
Barva:
modrá
Odolnost: do suchého prostředí

E21
3 ( 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
impregnace na dlani
a konečcích prstů
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
impregnace
oranžová
do suchého prostředí

ENB21
3 ( 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
impregnace na dlani
a konečcích prstů
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
impregnace
bílá
do suchého prostředí

CONTACT ERGO
Tyto ochranné rukavice jsou svým
ergonomický tvarem a komfortem
nošení zvláště určené pro jemné
mechanické práce. Poskytují
velmi dobrý cit a dlouhou
životností umožňují velmi
hospodárné využití.

Vlastnosti:
• zcela nový, anatomický tvar
• velmi flexibilní
• vynikající odolnost proti oděru
a proříznutí
• jedinečný komfort nošení
• velmi dobrý úchop za sucha
i mokra
Oblasti použití:
• montážní práce
• balení, transport
• zpracování kovů (lehké
a střední)
• kontrolní práce
• laboratoře
• údržbářské a úklidové práce

EN 388

2121

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

ENB2C
3 (2 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a prstech
Podšívka: bavlna - Interlock
Povrstvení: NBR (nitril-kaučuk)
Barva:
oranžová
Odolnost: proti tukům, olejům
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EN 388

2121

ENB2CE
3 (2 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a konečcích prstů
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům

ENB 2 CE

EN 388

3121

E2B
3 (3 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a konečcích prstů
tkanina
NBR (nitril-kaučuk)
modrá
proti tukům, olejům

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

ENB 2 C

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

E 2 B
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Mechanická rizika
Trikotové rukavice s povrstvením nitril-kaučuk
PROFI ERGO XG · PROFI ERGO
PROFI ERGO XG
Nové ochranné rukavice profi
s inovativním povrstvením Xtra
Grip Technology.
Poskytují vysokou ochranu,
vynikající úchop, komfort nošení
a flexibilitu. Díky složení vrstev
Multilayer vykazují rukavice také
dlouhou životnost.

Vlastnosti:
• vynikající úchop jak za sucha,
tak i za mokra
• vysoká životnost díky složení
vrstev Multilayer
• anatomický tvar
• vysoce flexibilní
• vynikající komfort nošení
• velmi dobrý cit
• dobré pohlcení vodních par
bavlněnou podšívkou
Oblasti použití:
• údržbářské a montážní práce
• lehké a středně těžké práce při
zpracovávání kovů
• univerzální použití
EN 388

3121

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

XG 2 A
3 (3 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté úpletové rukavice,
povrstvení na dlani a prstech, částečně i na hřbetu ruky
Podšívka: bavlna - Interlock
Povrstvení: NBR (nitril-kaučuk) + povrstvení XG Grip
Barva:
oranžová/černá
Odolnost: proti olejům a tukům

PROFI ERGO
Dobře padnoucí klasické
ochranné rukavice s novým
anatomickým tvarem.
Velmi funkční pevné rukavice
vysoké kvality, s univerzálním
použitím. Model ENB24 má
silnější povrstvení, a proto jsou
vhodné na práci s těžšími díly
(např. lisovny).

• jedinečný cit v prstech ruky
• vynikající komfort nošení
• velmi dobrý úchop suchých
a mokrých dílů
Oblasti použití:
• montážní práce
• lehké a středně těžké práce při
zpracovávání kovů
• údržbářské a úklidové práce
• spediční činnost, balení
• kontrolní práce
• laboratoře
• univerzální použití

Vlastnosti:
• nově vyvinutý anatomický tvar
• velmi flexibilní
• velmi dobrá odolnost proti
oděru a proti pořezu

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

EN 388

EN 388

EN 388

2121

2121

2122

ENB2A
3 (2 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a prstech částečně
i na hřbetu ruky
Podšívka: bavlna - Interlock
Povrstvení: NBR (nitril-kaučuk)
Barva:
oranžová
Odolnost: proti tukům, olejům

ENB2
3 (2 1 2 1)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
povrstvení na dlani,
prstech i na hřbetu ruky
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům

ENB24
3 (2 1 2 2)
7, , , 1
27 cm
5ti prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a prstech, částečně
i na hřbetu ruky
zesílená bavlna –Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům

ENB 2

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

ENB 2 A

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

ENB 24
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Mechanická rizika
Trikotové rukavice povrstvené nitril-kaučukem
RUBIFLEX · COMPACT
RUBIFLEX
Tyto velmi kvalitní rukavice
s povrstvením NBR jsou poddajné
a flexibilní, s perfektním citem při
úchopu a zároveň velmi odolné,
vykazující dlouhou životnost.

Vlastnosti:
• flexibilní
• anatomický tvar
• pro teploty v rozmezí -25°C až
+14°C
Oblasti použití:
• lehké a středně těžké práce při
zpracovávání kovů
• údržbářské a úklidové práce
• kontrolní práce
• lakovny

EN 388

3111

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

NB27
3 (3 1 1 1)
7, , , 1, 11
27 cm
5ti prsté rukavice,
celkové bezešvé
povrstvení
Podšívka: bavlna - Interlock
Povrstvení: NBR (nitril-kaučuk)
Barva:
oranžová
Odolnost: proti tukům, olejům
a PHM

NB35
3 (3 1 1 1)
7, , , 1, 11
35 cm
5ti prsté rukavice,
celkové bezešvé
povrstvení
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům
a PHM

NB4
3 (3 1 1 1)
7, , , 1, 11
4 cm
5ti prsté rukavice,
celkové bezešvé
povrstvení
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům
a PHM

COMPACT
Zvláště robustní ochranné
rukavice s vysokou odolností
proti otěru a protržení. Určené
pro hrubé práce a materiály
s drsnými povrchy.

Vlastnosti:
• dobrá odolnost proti otěru
a proříznutí
• vysoká odolnost proti protržení
• vzdušná
Oblasti použití:
• zpracování železa a kovů
• dřevozpracující průmysl
• stavebnictví
• strojírenství
• transportní práce

NB 27 G

EN 388

4221

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

NB27E
3 (4 2 2 1)
1
27 cm
5ti prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a prstech, částečně
i na hřbetu ruky;
ochrana zápěstí
tuhou manžetou
Podšívka: bavlna - Jersey
Povrstvení: NBR (nitril-kaučuk)
Barva:
modrá
Odolnost: proti tukům, olejům

74

NB27G
3 (4 2 2 1)
1
27 cm
5ti prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a prstech, částečně
i na hřbetu ruky;
pružná manžeta
na zápěstí
bavlna - Jersey
NBR (nitril-kaučuk)
modrá
proti tukům, olejům

NB27H
3 (4 2 2 1)
1
27 cm
5ti prsté rukavice,
celkové povrstvení,
ochrana zápěstí
tuhou manžetou

bavlna - Jersey
NBR (nitril-kaučuk)
modrá
proti tukům, olejům

NB 27 E

NB 27 H
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Mechanická rizika
Ochranné rukavice proti pořezu a teplu
NK · K-BASIC EXTRA · PROFATERM
NK
Tato vysoce kvalitní ochranná
rukavice s povrstvením NBR se
vyznačuje excelentním
komfortem nošení. Anatomická
rukavice z bavlny a aramidových
vláken nabízí optimální ochranu
a dlouhou životnost. Odolává
olejům a tukům. Hrubý povrch
umožní optimální jistotu úchopu.
Rukavice odolává kontaktní
teplotě +1°C (EN 47).

Podšívka sandwich

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Vložka:
Povrstvení:
Barva:

Vlastnosti:
Ochrana proti proříznutí
a vysokým teplotám do 1°C.
Oblasti použití:
• strojírenský průmysl
• kovoobrábění
• kontakt s ostrými a žhavými
předměty
EN 388

EN 407

3243

X1XXXX

NK 2722 / NK 422
3 (3 2 4 3)
, 1
27 cm, 4 cm
úplet bavlna /aramid
NBR speciál
oranžová

K-BASIC EXTRA
Tato úpletová rukavice ze 1%
kevlaru je dodatečně zevnitř vybavena bavlněnou vložkou. Tímto je
předurčena jako vynikající ochranná rukavice proti řezu a teplu.
Anatomický tvar zajistí optimální
ochranu a umožní dokonalý
komfort. Bavlněná vložka dobře
saje pot a tím zabezpečí
dlouhodobý příjemný pocit při
práci. Kombinace Kevlaru® a bavlny zaručuje dobrou ochranu proti
teplu a zacházení s předměty
horkými do 25°C, aniž by se
snížila ochrana proti proříznutí.
Vlastnosti:
• velmi dobrá ochrana proti
proříznutí
• dodatečná bavlněná vložka
• příjemné při nošení

Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• sklářský průmysl
• slévárenství

Bavlněná vložka
EN 388

134X

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
Vložka:
Barva:

5
3 (1 3 4 X)
, 1, 12
22 – 27 cm
1% Kevlar®
bavlna
žlutá

PROFATHERM
Ochranná rukavice z úpletu
smyčkové bavlny. Je určená pro
různá použití jako ochrana proti
horku, mrazu a řezu. Kontaktní
teplota do 25°C (EN 47).
Prodyšná bavlna příjemná
k nošení.

EN 388

EN 407

1230

X2XXXX

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
XB 2

XB 27

XB 3

XB2
3 (1 2 3 ), 47
11
27 cm
bavlna

Vlastnosti:
• dobrá izolace teploty
• dobrá ochrana proti poranění
řezem
• prodyšná
• příjemná k nošení
Oblasti použití:
• ocelářský průmysl
• slévárenství
• kovoprůmysl
• průmysl plastů
• sklářský průmysl

XB27
3 (1 2 3 ), 47
11
27 cm
bavlna

XB3
3 (1 2 3 ), 47
11
3 cm
bavlna

XB37
3 (1 2 3 ), 47
11
37 cm
bavlna

XB 37
KEVLAR® je známka E.I. du Pont de Nemours and Company

75

rekawice_CZ:Layout 1

22-07-10

12:01

Page 76

Mechanická rizika
Rukavice trikotové povrstvené nitril-kaučukem
UNIFLEX · UNIGRIP · UNILITE
UNIFLEX
Ochranné rukavice UNIFLEX 72
jsou vyrobeny z bavlněné tkaniny,
s povrstvením z nitril-kaučuku.
Mají anatomický tvar, dobré
užitkové vlastnosti, výbornou
odolnost proti oděru. Vhodné pro
práce v suchém i vlhkém
prostředí.

Oblasti použití:
• práce montážní, přepravní
• transport předmětů s vlhkým
povrchem
• průmysl petrochemický
• doly
• stavebnictví
• lesnictví
• truhlářství

Vlastnosti:
Dobrá k nošení

EN 388

4111

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Vložka:
Povrstvení:
Barva:

UNIFLEX 72
3 (4 1 1 1)
7, , , 1
27 cm
bavlna
NBR (nitril-kaučuk)
modrá

UNIGRIP
Rukavice UNIGRIP, pletené bavlněné
potažené PVC terčíky. Rukavice poskytují vynikající přilnavost a úchop předmětů, vhodné jako ochrana před
mechanickým nebezpečím. Jsou velmi
flexibilní, vzdušné a dobře se přizpůsobí tvaru ruky. Rukavice mají dobrou
odolnost proti opotřebení a proti
trhání. V závislosti na typu provedení
jsou určeny pro těžší práce (model
22, 24) nebo práce lehčí
a vyžadující přesnost (model 2).
EN 388

214X

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
Povrstvení:
Barva:

2
3 (2 1 4 X)
7, , , 1
22 – 27 cm
polyamid/bavlna
PVC-terčíky
bílá/modré terčíky

Vlastnosti:
• elastické s dobrým úchopem
• užitný komfort
• dobrá mechanická odolnost
Oblasti použití:
• montáž drobných předmětů
• třídící práce, balení
• nošení předmětů s hladkým nebo
kluzkým povrchem
• doprava

EN 388

2231

22
3 (2 2 3 1)
7/, /1, 11/12
22 – 27 cm
polyamid/bavlna
PVC-terčíky
bílá/červené terčíky

EN 388

324X

24
3 (3 2 4 X)
7, , , 1
22 – 27 cm
polyamid/bavlna
PVC-terčíky
šedá/červené terčíky

2

22

24

UNILITE
Lehké úpletová ochranná
rukavice s vrstvou mikroporézní
nitrilové pěny. Pro činnosti
s drobnými předměty.

• mikroporézní pěnové povrstvení
• velice dobrý úchop suchých
i vlhkých předmětů
• vysoký komfort nošení

Vlastnosti:
• lehké a přilnavé
• výborný cit v prstech
• velmi dobrá mechanická
odolnost proti oděru

Oblasti použití:
• jemná montáž
• třídící práce
• montážní práce
EN 388

4121

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
Povrstvení:
Barva:

7


3 (4 1 2 1)
, 7, , , 1
22 – 27 cm
nylon
pěnový NBR (nitril-kaučuk)
bílá/šedé povrstvení
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Mechanická rizika
Ochranné pletené rukavice
UNIPUR carbon · UNIPUR
UNIPUR carbon
Tato antistatická rukavice
kombinuje různé technologie
v celkovou optimální koncepci.
Polyamid Carbon-Liner je
extrémně citlivý a těsně přiléhá
na ruku. Jen konečky prstů jsou
jemně povrstveny a tím je
dosílena vysoká citlivost hmatu.
Dlaň je tence pokryta jemnými
karbonovými terčíky. Tímto je
rukavice velmi prodyšná.

Vlastnosti:
• s antistatická
• vynikající cit prstů
• velmi dobrý úchop za sucha
Oblasti použití:
• jemná montáž
• elektronický průmysl
• montáž elektronických dílů
EN 388

0131

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
Povrstvení:
Barva:

Unipur Carbon
3 ( 1 3 1)
, 7, , , 1
21 – 25 cm
polyamid/carbon
konce prstů elastomer HPE, dlaň: karbon. terčíky
šedá

UNIPUR
Tato ochranná rukavice z nylonu
s povrstvením NBR, je velmi
lehká, flexibilní a nabízí
výbornou citlivost. Dlaň a části
prstů jsou potaženy nitril-kaučukem. Velmi odolná proti oděru
a prořezu. Vhodná pro práci v
suchém prostředí.

Vlastnosti:
• flexibilní
• vynikající cit v prstech
• vysoká odolnost proti oděru
• mechanické zatížení

EN 388

413 3

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
Povrstvení:
Barva:

34
3 (4 1 3 3)
7, , , 1
(M, L, XL, XXL)
22 – 27 cm
nylon
NBR (nitril-kaučuk)
šedočerná

UNIPUR
UNIPUR pletená rukavice z nylonu
potažená polyuretanem, velmi
lehká, pružná, s vynikajícím
komfortem nošení, vzdušná.
Velmi dobrá přilnavost rukavice.
Dlaň ruky a konce prstů
povrstvené polyuretanem. Velmi
dobrá odolnost proti oděru
a prořezu. Ideální pro práci
v suchém prostředí.

Vlastnosti:
• flexibilní
• vynikající cit v prstech
• vysoká odolnost proti oděru
• mechanická odolnost

EN 388

4141

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:

3

31

3
3 (4 1 4 1)
7, , , 1
(M, L, XL, XXL)
Délka:
22 – 27 cm
Materiál:
nylon
Povrstvení: polyuretan
Barva:
bílá

31
3 (4 1 4 1)
7, , , 1
(M, L, XL, XXL)
22 – 27 cm
nylon
polyuretan
šedá
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Mechanická rizika
Rukavice proti pořezu s technologií
Bamboo TwinFlex® · HELIX
helix C5
Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• montážní práce
• sklady
• sklárny
• údržba

nové rukavice s nejvyšším
stupněm ochrany proti pořezu,
výborný úchop mastných
předmětů
Vlastnosti:
• patentovaná uvex Profas
Bamboo TwinFlex® technologie
• inovovaná SoftGrip
– technologie povrstvení
• nejvyšší stupeň ochrany proti
pořezu (stupeň 5)
• vynikající komfort nošení díky
uvex climazone
• vynikající hmat
• vysoká odolnost proti oděru
• flexibilní
• neobsahují silikon

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:

helix C5 wet

helix C5 sleeve

4542

4542

4542

Povrstvení:
Barva:

limetka/antracit

limetka/antracit

Barva:
helix C5 dry

EN 388

helix C5 wet plus
3 (4 5 4 2)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®
elastomer (HPE)

Povrstvení:
helix C5 foam

EN 388

helix C5 wet
3 (4 5 4 2)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®
elastomer (HPE)

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:

helix C5 wet plus

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

254X

254X

254X

helix C5 dry
3 (2 5 4 X)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®
vinyl (HPV)
terčíky
limetka/antracit

helix C5
3 (2 5 4 X)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®

helix C5 sleeve
3 (2 5 4 X)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®

limetka

limetka

helix C5

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

7

helix C5 foam
3 (4 5 4 2)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®
elastomer (HPE),
SoftGrip-Foam
limetka/antracit

DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy Royal DSM N.V.
Bamboo TwinFlex® Technology je ochranná známka firmy PROFAS GmbH & Co KG
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Mechanická rizika
Rukavice proti pořezu
s technologií Bamboo TwinFlex® · HELIX
helix C3 carbon
Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• montáže, transport
• logistika
• stavebnictví
• údržba

Vlastnosti:
• antistatická ochrana produktů
ESD dle normy ČSN EN 114
• patentovaná uvex Profas
Bamboo TwinFlex® technologie
• inovovaná SoftGrip –
nástřiková technologie
• vysoký stupeň ochrany proti
pořezu (stupeň 3)
• vynikající komfort nošení díky
uvex climazone
• vynikající úchop
• vysoká odolnost proti oděru
• flexibilní
• certifikováno dle Öko-Tex
Standard 1
• neobsahují silikon

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:

helix C3 wet

EN 388

EN 388

EN 388

4342

4342

4342

Povrstvení:

helix C3 wet
3 (4 3 4 2)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo
TwinFlex®, PA
elastomer (HPE)

helix C3 wet plus
3 (4 3 4 2)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo
TwinFlex®, PA
elastomer (HPE)

helix C3 carbon
3 (4 3 4 2)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo
TwinFlex®, PA
elastomer (HPE),
karbonové Nano Tubes
(CNT)
antracit

Barva:

antracit

antracit

EN 388

EN 388

EN 388

4342

234X

234X

helix C3 carbon

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:

Povrstvení:
Barva:

helix C3 wet plus

helix C3 foam

helix C3 dry

helix C3 foam
3 (4 3 4 2)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo
TwinFlex®, PA
elastomer (HPE),
SoftGrip-Foam
antracit

helix C3 dry
3 (2 3 4 X)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo
TwinFlex®, PA
elastomer (HPE)
vinyl (HPV), terčíky
antracit

helix C3 liner
3 (2 3 4 X)
7, , , 1, 11
27 cm
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo
TwinFlex®, PA

antracit

helix C3 liner

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein
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Mechanická rizika
Rukavice proti pořezu s technologií
Multi-layer · PROTECTOR
PROTECTOR WET pro použití v prostředí s výskytem olejů
Velmi kvalitní rukavice do
vlhkého prostředí povrstvené
NBR, vyznačují se komfortem
nošení. Díky technologii MultiLayer bavlna / DYNEEMA® /
skelné vlákno a dvojitému
nitrilovému povrstvení nabízejí
optimální ochranu před řezným
poraněním. Kromě toho se
vyznačují velmi dobrou
životností.
Drsný povrch zabezpečuje pevný
úchop předmětů.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• flexibilní
• vynikající ochrana před řezným
poraněním
• bezpečné uchopení předmětů
• dobrá odolnost proti olejům
Oblasti použití:
• zpracování plechu
• výroba strojů a nástrojů
• veškeré práce s nebezpečím
řezného poranění
• práce s mechanickým
nebezpečím

NK 425

EN 388

454 4

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA

NK 2725

Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:

NK2725 / NK425
3 (4 5 4 4)
, 1
27 cm / 4 cm
bavlna/vlákno Dyneema-skelné vlákno-PA®
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová, modrý lem

Vícevrstvá technologie
NK2725 Protector WET

NK2715 Protector DRY

NBR-impregnace pro
lepší úchop předmětů

NBR impregnace pro
lepší úchop předmětů

vysoká odolnost proti pořezu
Dyneema-skelné vlákno-PA

vysoká odolnost proti pořezu
Dyneema-skelné vlákno-PA

povrstvení nitrilem proti
olejům a tekutinám

bavlněná podšívka pro
lepší komfort při nošení

bavlněná podšívka pro
lepší komfort při nošení
povrch pokožky

povrch pokožky

NK2725B Protector CHEMICAL
NBR-impregnace pro lepší úchop předmětů
vysoká odolnost proti pořezu
Dyneema-skelné vlákno-PA
povrstvení nitrilem k ochraně
proti chemikáliím
bavlněná podšívka pro
lepší komfort nošení
povrch pokožky



DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy DSM
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Mechanická rizika
Rukavice proti pořezu s technologií
Multi-layer · PROTECTOR
Ochranné rukavice do suchého prostředí PROTECTOR DRY
Tato vysoce kvalitní, ochranná
rukavice do suchého prostředí
s povrstvením NBR se vyznačuje
vynikajícím komfortem nošení.
Díky technologii Multi-Layer
bavlna /Dyneema®/ skelné
vlákno nabízí optimální ochranu
před řezným poraněním
a vyznačuje se velmi dobrou
životností.
Drsný nitrilový povrch umožní
pevný úchop předmětů.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• flexibilní
• vynikající ochrana před řezným
poraněním
• bezpečné uchopení předmětů
Oblasti použití:
• zpracování plechů
• výroba strojů a nástrojů
• veškeré práce, kde vzniká
nebezpečí řezného poranění
• práce s mechanickým
nebezpečím

NK 415

EN 388

454 4

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA

NK 2715

Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:

NK2715 / NK415
3 (4 5 4 4)
, 1
27 cm / 4 cm
bavlna/ vlákno Dyneema® /skelné vlákno
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová, červený lem

Ochranné rukavice do chemického prostředí PROTECTOR CHEMICAL
Tyto vysoce kvalitní ochranné
rukavice do chemického
prostředí, povrstvené NBR, mají
vysoký komfort nošení. Díky
technologii Multi-Layer bavlna
/Dyneema®/ skelné vlákno a
dvojité vrstvě nitrilu nabízejí
optimální ochranu před řezným
poraněním a chemikáliemi.
Vyznačují se velmi dlouhou
životností. Drsný nitrilový povrch
zaručuje spolehlivé uchopení
předmětů.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• flexibilní
• vynikající ochrana před řezným
poraněním
• spolehlivé uchopení předmětů
• dobrá odolnost proti mnoha
chemikáliím
Oblasti použití:
• chemický průmysl
• výroba strojů a nástrojů
• všechny činnosti s nebezpečím
řezného poranění
• ochrana před chemikáliemi
NK 425 B

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Vložka:
Povrstvení:
Barva:

NK2725B / NK425B
3 (4 5 4 4), 374
, 1
27 cm / 4 cm
Bavlna/ vlákno Dyneema®/ skelné vlákno
NBR (nitril-kaučuk) speciál
modrá

DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy DSM

EN 388

EN 374

454 4

A JK

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA

NK 2725 B

Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

1
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Mechanická rizika
Rukavice proti pořezu
UNIDUR
UNIDUR – DYNEEMA® rukavice s PU povrstvením
Tyto ochranné rukavice jsou velmi
flexibilní a umožní vynikající
hmat. Vlákno DYNEEMA® se
vyznačuje vysokou odolností
proti proříznutí. Vnitřní část
rukavice – dlaň a konce
prstů - jsou povrstvené PU.

Vlastnosti:
• velmi flexibilní
• výborný hmat
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti pořezu
díky vláknům
Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• balení
• automobilový průmysl
• sklenářství, sklárny

EN 388

4343

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:

41
3 (4 3 4 3)
7, , , 1
(M, L, XL, XXL)
Délka:
22 – 27 cm
Materiál:
vlákno DYNEEMA®
Povrstvení: polyuretan
Barva:
bílá, šedé povrstvení

UNIDUR – DYNEEMA® povrstvené NBR
Tyto ochranné pracovní rukavice
jsou flexibilní a nabízejí vynikající
hmat. Vynikají ochranou proti
pořezu a vysokou odolností proti
oděru. Dlaň ruky a špičky prstů
jsou povrstveny NBR .

Vlastnosti:
• flexibilní
• vynikající úchop
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti pořezu
díky Dyneema® vláknům
• pro mechanické zatížení
• povrstvení nepropouští olej
Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• balení

EN 388

434 4

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:

43
3 (4 3 4 4)
7, , , 1
(M, L, XL, XXL)
Délka:
22 – 27 cm
Materiál:
vlákno DYNEEMA®
Povrstvení: NBR (nitril-kaučuk)
Barva:
šedo-černá

2

DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy DSM
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Chemická rizika
Trikotové ochranné rukavice s povrstvením NBR
RUBIFLEX S XG 35 B
Nová lehká protichemická
rukavice s inovativní technologií
Xtra Grip Technology. Spojuje
ochranu a úchop s vynikajícím
komfortem a flexibilitou.
Úpletová protichemická ochranná
rukavice nabízí kromě příjemného nošení zároveň dobrou
ochranu proti chemickým
a mechanickým rizikům.

Oblasti použití:
• vynikající úchop za sucha
i mokra
• dlouhá životnost díky
technologii Multilayer
• anatomický tvar
• vysoce flexibilní
• dobrá odolnost proti mnoha
chemikáliím
• velmi lehká
• velké pohlcení vodních par
bavlněnou podšívkou
Oblasti použití:
• chemický průmysl
• automobilový průmysl
• lakovny
• laboratoře

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

EN 374

EN 388

JKL

3121

Obj. číslo:
XG 35 B
Norma EN:
374, 3 (3 1 2 1)
Velikosti:
, , 1, 11
Délka:
35 cm
Podšívka:
bavlna
Povrstvení:
NBR (nitril-kaučuk) a XG Grip
Síla povrstvení: ,4 mm
Barva:
černo-modrá

RUBIFLEX S (NB27B / NB35B)
Ochranné rukavice Rubiflex S –
velmi lehké rukavice k ochraně
proti chemickým rizikům.
Uživateli poskytují vynikající
ochranu, komfort a volnost
pohybu.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• velmi flexibilní
• dobré mechanické vlastnosti
• dobrá odolnost proti mnoha
chemikáliím
• velmi lehká
• podšívka dobře pohlcuje vodní
páry
• výborný cit
Oblasti použití:
• tiskárny
• zpracování kovů (lehké
a střední)
• chemický průmysl
• lakovny
• automobilový průmysl

Obj. číslo:
NB 27B / NB 35B
Norma EN:
374, 3 (2 1 1 1)
Velikosti:
, , 1, 11
Délka:
27 cm / 35 cm
Povrstvení:
NBR speciál (nitril-kaučuk)
Podšívka:
bavlna – Interlock
Síla povrstvení: ,4 mm
Barva:
modrá

EN 374

EN 388

JKL

2111

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein
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Chemická rizika
Trikotové ochranné rukavice s povrstvením NBR
RUBIFLEX S
RUBIFLEX S
Komfortní ochranné rukavice
s povrstvením NBR, beze švů,
v zesíleném provedení. Vysoká
odolnost proti chemikáliím
a oděru.
Vlastnosti:
• anatomický tvar
• velmi flexibilní
• odolné proti chemikáliím,
kyselinám, louhům, minerálním
olejům a rozpouštědlům
• bavlněná podšívka dobře
absorbuje vodní páry

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

Oblasti použití:
• kovozpracující průmysl
• pískování
• vysoká odolnost proti oděru
a proříznutí
• do teplot v rozmezí -25°C
až +14°C
• automobilový průmysl
• mechanické práce v mokrém
prostředí

EN 374

EN 388

JKL

2121

Obj. číslo:
NB 27S / NB 35S / NB 4S
Norma EN:
374, 3 (2 1 2 1)
Velikosti:
, , 1, 11
Délka:
27 cm / 35 cm / 4 cm
Povrstvení:
NBR Speciál (nitril-kaučuk)
Podšívka:
bavlna – Interlock
Síla povrstvení: ,5 mm
Barva:
zelená

RUBIFLEX S (prodloužené)
Ochranné rukavice z NBR
v zesíleném provedení, délka 
a  cm, bezešvé povrstvení,
poskytují jistotu při práci. Dvojí
provedení: bez nebo s gumou na
prodloužené manžetě.
Vlastnosti:
• anatomický tvar
• velmi flexibilní
• rezistentní proti chemikáliím,
kyselinám, louhům, minerálním
olejům a rozpouštědlům

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Tloušťka:
Barva:

4

NB S / NB S
374, 3 (2 1 2 1)
, 1, 11
 cm /  cm
bavlna
NBR Special (nitril-kaučuk)
,5 mm
zelená

Oblasti použití:
• chemický průmysl
• stavby kanálů, apod.
• čistící práce, odpady
• pískování
• vysoká odolnost proti oděru
a proříznutí do teplot v rozmezí
–25°C až +14°C

NB SZ / NB SZ
374, 3 (2 1 2 1)
, 1, 11
 cm /  cm
bavlna
NBR Special (nitril-kaučuk)
,5 mm
zelená

EN 374

EN 388

JKL

2121

NBS

NBSZ
TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein
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Chemická rizika
Trikotové ochranné rukavice s povrstvením HPV
PROFATROL · PROFAGRIP
PROFATROL
Maximálně pevné ochranné
rukavice z PVC, v mrazech velmi
flexibilní, víceúčelové použití.
Anatomický tvar a prvotřídní
kvalita. Optimální ochrana rukou
před minerálními oleji.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• odolné proti minerálním olejům
• elastické za nízkých teplot
• vysoká odolnost proti oděru
Oblasti použití:
• průmysl minerálních olejů
• chemický průmysl
• zpracování odpadů
• spediční činnost

PB 35 M

EN 388

AKL

3121

PB 4 M

TEKSTYLIA

PB 27 M

EN 374

GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:

PB27M / PB35M / PB4M
374, 3 (3 1 2 1 )
, 1, 11
27 cm / 35 cm / 4 cm
HPV*
bavlna – Interlock
,5 mm
černá

PROFAGRIP
Ochranné rukavice jsou určeny
pro práce s kluzkými,
zaolejovanými předměty
s potřebou bezpečného úchopu.
Velmi dobrá odolnost proti
minerálním olejům a chemikáliím
nabízí další možnost použití.
Granulovaná vnější plocha.

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:

Vlastnosti:
• dobrý úchop za mokra
• dobrá chemická odolnost
• použití za chladného počasí
– flexibilní
Oblasti použití:
• spedice
• petrochemie
• chemický průmysl

EN 374

EN 388

AKL

3121

PB 35 MG

PB27MG / PB35MG / PB4MG
374, 3 (3 1 2 1)
, 1, 11
27 cm / 35 cm / 4 cm
HPV* + kaučukový granulát
bavlna – Interlock
,5 mm
černá

PB 4 MG

TEKSTYLIA

PB 27 MG

GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

*HPV=High Performance Vinyl

5
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Chemická rizika
Netrikotové ochranné rukavice z NBR/PVC/Chloroprenu

PROFASTRONG · PROFASTAR · PROFAPREN
PROFASTRONG
Nitrilové ochranné netrikotované
rukavice, vhodné pro práci s tuky,
kyselinami a rozpouštědly.
Vlastnosti:
• vynikající odolnost proti oděru
• anatomický tvar
• dobrý úchop za mokra
• výborný cit v prstech

Oblasti použití:
• tiskárny
• chemický, automobilový
a potravinářský průmysl
• laboratoře

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:

EN 374

EN 388

A JKL

4101

NF33
374, 3 (4 1  1)
7, , , 1
33 cm
NBR (nitril-kaučuk)
bavlněné semišování
,3 mm
zelená

PROFASTAR
Tato rukavice má zesílenou vrstvu
PVC, dlouhou životnost. Vnitřek
rukavice – bavlněný semiš,
příjemné k nošení. Použití pro
čisticí a úklidové práce.

Vlastnosti:
• vysoký komfort nošení
• elastické
Oblasti použití:
• průmysl a řemesla
• zahradnictví
• likvidace odpadu
EN 374

EN 388

310 0

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:

PF32A
374, 3 (3 1  )
7, , , 1
32 cm
PVC
bavlněné semišování
,4 mm
žlutá

PROFAPREN
Vysoce kvalitní netrikotové
chloroprenové ochranné rukavice,
pro použití proti širokému spektru
chemikálií. Ochranné pracovní
rukavice bez silikonu mají
vyvážené vlastnosti proti
chemickým a mechanickým
rizikům.
Vlastnosti:
• dobrá kombinace flexibility
a pevnosti
• odolné proti velkému množství
chemikálií a rozpouštědel



Oblasti použití:
• chemický průmysl
• práce s kovem (čištění)
• lakovny

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:

EN 374

EN 388

AKL

3131

CF33
374, 3 (3 1 3 1)
7, , , 1
33 cm
polychloropren (uvnitř latex)
bavlněný semiš
,75 mm
tmavě modrá
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Chemická rizika
Netrikotové speciální protichemické
ochranné rukavice PROFABUTYL · PROFAVITON
PROFABUTYL
Rukavice ze 1%-ho kaučuku.
Určeny jako ochrana zejména
proti esterům a ketonům. BUTYL
kaučuk má vysokou odolnost
proti chemickým látkám jako jsou
estery, ketony, aldehydy, aminy,
koncentrované solné roztoky,
kyseliny a louhy (ředěné až
koncentrované).
BUTYL není odolný proti
olejům, tukům, alifatickým
a aromatickým uhlovodíkům
a chlórovým uhlovodíkům.

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:

Vlastnosti:
• vysoká nepropustnost vodních

par, plynů a toxických
chemikálií
• flexibilní i za nízkých teplot
Oblasti použití:
• chemický průmysl
Při výrobě barev, laků atd.
Zpracování odpadů komunálních
a průmyslových, při katastrofách,
záchranných pracích,
v laboratořích.

EN 374

EN 388

BIK

2010

B5 R
374, 3 (2  1  )
, 1, 11
35 cm
brombutyl
žádná – netrikotové rukavice
,5 mm
černá

PROFAVITON
Rukavice složená z butylového
podkladu a vrstvy VITON®u
o tloušťce ,2 mm. Celková
tloušťka rukavice je pouze
, mm. Vrstva VITON® je odolná
proti alifatickým a aromatickým
uhlovodíkům (hexan, benzol,
toluen, xylol atd.), halogenizovaným uhlovodíkům (trichloretylen,
perchloretylen, metylchlorid),
organickým a anorganickým
kyselinám (ředěným i koncentrovaným), i proti slaným roztokům.
VITON® není odolný proti
esterům a ketonu.

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:

Vlastnosti:
• vysoká nepropustnost vodních
par,
• odolnost proti tri- a perchloretanu, olejům, mnoha
rozpouštědlům a chemikáliím
Oblasti použití:
• chemický průmysl
• do teplot v rozmezí -2°C až
+°C

EN 374

EN 388

DFL

2001

BV
374, 3 (2   1 )
, 1, 11
35 cm
brombutyl s VITON®em
žádná – netrikotové rukavice
, mm (Butyl ca. ,4 mm + Viton® ,2 mm)
černá

VITON® je známka E.I. du Pont de Nemours and Company

7
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Chemická rizika
Jednorázové rukavice
u-ﬁt
u-fit nitrile
Rukavice u-fit jsou perfektní
volba pro jemné práce, u které je
požadována mechanická pevnost.
Vlastnosti:
• velmi dobrá mechanická
pevnost
• spolehlivá ochrana proti
potřísnění při zacházení
s chemikáliemi jako kyseliny,
louhy, pevné látky nebo solný
roztok
• velmi dobrý bezpečný úchop
• vynikající tvar

Oblasti použití:
• jemná montáž
• ochrana výrobků
• lehké čisticí práce
• kontrolní práce
• potravinářský průmysl
• krátkodobé zacházení
s chemikáliemi
• lakovny

EN 374

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Tloušťka:
Materiál:
Barva:
Balení:

u-fit latex
Vysoce funkční ochranné rukavice
z přírodního latexu. Díky svému
elastickému materiálu se
přizpůsobí anatomickému tvaru
ruky, což je důležité pro všechny
precizní práce.
Vlastnosti:
• velmi dobrý cit
• dobrá chemická
odolnost (především pevné
látky)
• ochrana při solném roztoku
• jistý úchop

Oblasti použití:
• laboratoře
• jemná montáž za sucha
• ochrana výrobku
• lehké čisticí práce
• kontrolní činnost
• potravinářství
• krátkodobý kontakt
s chemikáliemi
• lakovny (ochrana před kapkami)

EN 374

Obj. číslo:
Velikosti:
Délka:
Tloušťka:
Materiál:
Barva:
Balení:



52 u-fit latex
S, M, L, XL
24 cm
,12 mm
latex
bílá
1 ks

EN 374

EN 374

525 u-fit nitrile
374 (chemie), 455 (medicína), LFGB a RAL (potravinářství)
S, M, L, XL
24 cm
,12 mm
nitril (bez silikonu i pudru)
zelená
1 ks
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Ochranné rukavice
Tabulka odolnosti

V tabulce obsažené údaje byly změřeny v laboratorních podmínkách při teplotě 22°C. V praxi se často vyskytují dodatečná zatížení, jako zvýšená teplota, mechanické působení (např. protažení, oděr), proto mohou být tyto údaje brány pouze orientačně. Údaje jsou nezávazné a nenahrazují testy spolehlivosti.
Doba průniku:

třída 1 > 1 min
třída 2 > 3 min
třída 3 >  min

třída 4 > 12 min
třída 5 > 24 min
třída  > 4 min

třída  < 1 min -

Doba průniku menší než 1 minut –
rukavice ihned po kontaminaci sundat.

Látka

CAS-Nr.

Rubiflex S

Profastrong

Profatrol

Profastar

Profapren

Profabutyl

Profaviton

1,4- Butanol

11-3-4















4- Heptanon

123-1-3









1

3

1

Acetaldehyd

75-7-









1

5

2

Aceton

7-4-1









2

5



Benzol

71-43-2











1



Butanol

7-2-2





2

2

2



5

Čpavek 25%

133-21-

3

3



3

2





Čpavková sůl

12125-2-







4







Diethylamin

1--7

2

2

2

1

1

1

2

Diethylenglykol

111-4-



5











Diethylftalát (DEP)

4--2



4



4







Diethylphthalat (DOP)

117-1-7

5

5

5

5







Draselný louh nasycený

131-5-3















Draselný louh - 5%

131-5-3







4

5





Etanol

4-17-5

2

2

1

2

4





Ethanolamin

141-43-5















Ethylacetat

141-7-











4



Ethylamin

75-4-7

1

1

2

2

2

5

5

Formaldehyd 37%ig

5--



4

2

2

5





Glycerin

5-1-5















Glykol (Ethylengykol)

17-21-1















Hydrogensíran amonný

73-3-















Hydrogenuhličitan amonný

1-33-7















Hydrogenuhličitan draselný (nasycený roztok)

2-14-















Chlorbenzol-benzol

1--7











1

5

Chloroform (Trochlormetan)

7--3











1



Isobutylalkohol (Isobutanol)

7-3-1















Isopropylalkohol (Isopropanl)

7-3-





2

1

4





Kalcové mléko

135-2-















Kyselina boritá (nasycená)

143-35-3















Kyselina fluorovodíková-4%

74-3-3

2

2

4

4

4





11-17-















5272-71-1

2

2

2

2

3

1

5

4-1-

2

1

3

3







Kyselina fumarová
Kyselina chromsírová (koncentrovaná)
Kyselina mravenčí %
Kyselina octová (koncentrovaná)

4-1-7

3

1

4

1

3



2

74-3-















Louh sodný 5%

131-73-2



4



4







Lučavka královská

7-5-5

3

2

2

2

5

2



Motorová nafta

–









4

4



Octan butylnatý

123--4

1







1

2

1

Síran amonný

773-2-2















Uhličitan amonný

5-7-















Kyselina sírová 25%

Další informace a modely naleznete na adrese www.uvex-safety.cz
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Ochranné rukavice
Normy a označení
Mechanická rizika

Chemická rizika
Velikost

Velikost

Název výrobce
Název výrobce
Označení modelu

Označení normy
Označení modelu
Výkonnostní úrovně, mechanické

Označení normy
Znak shody EU
Znak shody EU
Číslo zkušebního institutu
Dodržujte přiložený
návod k použití
Písmena symbolizují zkušební chemikálie,
proti kterým rukavice obdržely ochranný
index nejméně třídy 2.
Zkouška

Odolnost
proti oděru
(počet cyklů)

T Ř Í D A

1

Odolnost
proti proříznutí
(faktor)

Odolnost
proti dalšímu
trhání v N

Odolnost
proti propíchnutí
vN

1,2

1

2

1

2

5

2,5

25



3

2

5,

5

1

4



1,

75

15

5

–

2,

–

Index ochrany

–

EN 388 – Mechanická rizika
0 až 4

Permeace
Permeace je pronikání molekul přes materiál
ochranných rukavic. Čas, který na proniknutí
chemikálií potřebují, se udává v indexu ochrany
podle normy EN 374. Skutečná doba ochrany na
pracovišti se může od indexu ochrany značně
odlišovat. Je ovlivněna např. teplotou, mechanickým
zatížením, apod.

Naměřený čas
proniknutí

1

> 1 min

2

> 3 min

3

>  min

4

> 12 min

5

> 24 min



> 4 min

EN 407 – Teplo a oheň

0 až 5

0 až 4

0 až 4

0 až 4

EN 388

0 až 5

0 až 4

0 až 4

0 až 4

chování
při hoření

odolnost
proti otěru
odolnost proti
proříznutí

kontaktní teplo
konvekční teplo

odolnost proti
dalšímu trhání

sálavé teplo

odolnost
proti
propíchnutí

Výkonnostní úroveň s číselnými údaji:
čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty.

tepelné zatížení
malými kapkami
roztaveného kovu

Výkonnostní úroveň s číselnými údaji:
čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty.

tepelné zatížení velkým
množstvím roztaveného kovu

EN 374 (1-3) – Chemická rizika
EN 374

J K L

Zkušební chemikálie

Písmeno

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

metanol
aceton
acetonitril
dichlormetan
sirouhlík
toluen
dietylamin
tetrahydrofuran
etylacetát
n-heptan
hydroxid sodný 40%
kyselina sírová 96%

Tento piktogram s baňkou
označuje vodotěsnou rukavici
s nízkou ochranou proti
chemickým nebezpečím.

Prosím věnujte pozornost
přiloženému návodu k použití.

Rukavice je uznaná jako odolná proti chemikáliím, když je dosažen ochranný index minimálně třídy 2 (tj. >30 minut) u tří zkoušených chemikálií.



0 až 4

EN 407
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Bezpečnostná obuv
Extrémne športová – extrémne bezpečná
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carbon

uvex motion carbon
Uhlíkové vlákno je jedným z najviac komplexných a všestranných materiálov, ktoré
máme v súčasnej dobe k dispozícii. Pomocou
mnohých technológii uhlíkových vláken uvex
úspešne vyvinul celú radu vysoko sofistikovaných produktov.

Obuv uvex motion carbon sa vyznačuje nielen
dizajnom, ale predovšetkým funkčnosťou.
Neoddeliteľnou súčasťou je použitie nového
materiálu s názvom SARATECH® vo zvršku
obuvi, kde dlhodobo redukuje nepríjemné
pachy. V kombinácii s technológiou uvex
climazone znižuje i prirodzené potenie.
SARATECH® je zapracovaný do podšívky, ktorá
je samozrejme zdravotne nezávadna.

Absorpčná redukcia zápachu
Uhlíkové absorpčné elementy SARATECH® majú
poréznu štruktúru veľkej plochy a tím môžu
pohltiť veľké množstvo molekúl pachu.

Znížené potenie vďaka
vysokej priedušnosti
10.000 m²
uvex motion carbon poskytuje v jedinej topánke
absorpčnú plochu 10.000 m2 k pohlteniu
nepríjemného zápachu.



Vysoká funkčnosť

Stála účinnosť

Optimálny komfort nosenia

Trvale zapracovaná absorpčná uhlíková vrstva
SARATECH® ako medzivrstva v podšívke.

vrstva SARATECH® je veľmi stabilná a odolná oteru.
Účinnosť bez ohľadu na čas je stála.

Špeciálne vyvinutá, veľmi ľahká medzi podrážka PUR,
zaistí optimálny komfort. Znižuje únavu vďaka
optimálnej hmotnosti a dobrému útlmu.

SARATECH® je registrovaná známka Blücher Technologies
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climazone

uvex climazone
Inovatívni systém riadenia klímy
Od hlavy k päte
uvex climazone je inovatívny systém riadenia
klímy od hlavy až k päte. Optimálnou kombináciou výskumu, výroby, inteligentných materiálov a technológii sa dosiahla najprírodnejšia klíma výrobku.

Obuv uvex xenova® climazone je najnovšie
riešenie problému klímy obuvi pomocou bambusových vlákien, ktoré sa prejavujú vysokou
absorpciou potu a pocitom sucha nôh.

Vplyvy klímy
voda

vietor

teplo

chlad

Pohybový stav

pokoj
interval

nepretržitý
Vďaka fyzickej záťaži produkuje každé
chodidlo množstvo potu zodpovedajúce
poháru vody. uvex climazone odvedie toto
množstvo z obuvi.

Výhody uvex climazone:
• individuálna regulácia klímy tela
• pocit spokojnosti
• dlhšie trvajúci výkon
• optimálne pohodlie v každej situácii
• zníženie doby pracovnej neschopnosti

Naši partneri v oblasti
výskumu vedy a techniky

VÝROBNÉ KONCEPTY

MATERIÁLY

VÝSKUM A VÝVOJ

VÝROBA

PORADENSTVO

uvex climazone je inovatívny systém pre riadenie klímy od hlavy k päte.
Kombinácia schopností uvexu v oblasti výskumu, vývoja produktov a používanie
inteligentných materiálov a technológií vedie k unikátne, optimalizovanej klíme
v obuvi.
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technologia

Komfortná vložka
uvex hydroﬂex® GEL · uvex 3D hydroﬂex® foam

uvex hydroﬂex® GEL
uvex hydroflex® GEL optimálne tlmí pätu pri každom kroku.
To dovolí celodenné chodenie a státie bez únavy
pohybového ústrojenstva.
• útlm je o 100% väčší vďaka zdvojenej hrúbke gélovej
časti v porovnaní s minulou verziou.
• tlmiaci prvok je umiestnený pod pätou
• znášanlivá s pokožkou

Komfortná, vyberateľná, antistatická
vložka so systémom transportu vlhkosti
Textilná vonkajšia plocha odolná oderu,
dobre znášanlivá s pokožkou odvádzajúca
vlhkosť
Vnútorný povrch odvádza vlhkosť a pot
Antistatická úprava

climazone – komfortné vložky uvex sú súčasťou
uvex climazone.

uvex hydroﬂex® foam
Komfortná vložka uvex 3D hydroflex® foam umožňuje útlm
nohy celou plochou. Prídavné tlmiace elementy v päte
a pod prednou časťou nohy sa starajú o komfort
v exponovaných zónach zaťaženia.

vrchná strana

spodnžá strana

• materiály sú vysoko priedušné absorbujúce vlhkosť
• perforácia pre vyššiu priedušnosť
• tlmiace zóny, ktoré podporujú prirodzený priebeh
pohybu
• štruktúra vnútornej plochy príjemná pre pokožku a dobre
znášanlivá

Elektrostatika / ESD
Kontrola nežiaduceho elektrostatického nabitia zohráva
stále dôležitejšiu úlohu v priemysle. Viac a viac
zamestnancov je v kontakte s procesmi citlivými na
elektrostatiku alebo s elektrostaticky chúlostivými materiálmi
a predmetmi. Na všetkých týchto pracoviskách je nutnosťou
používať bezpečnostnú obuv ako súčasť k odvodu elektrostatického náboja.
Bez ohľadu na rôzne metódy merania je stále vodivý odpor
v rozmedzí 750 kilo ohmov (7,5 x 105 ohm) a 5 megaohmov
(,5 x 107 ohm), v súlade s príslušnými normami (napr. EN ISO
045, EN 6140, EN 45 - 1).
Všetky takto certifikované výrobky v tomto katalógu sú označené
symbolom ESD.

4

Vodivý odpor
Nízky odpor
(vodivý)

ESD
(podľa EN 61340-5-1)

Antistatický
(podľa EN 344-1/345-1,
EN ISO 20345)

Vysoký odpor
(izolujúci)

103
104

1 - 9 kiloohmów
10 - 99 kiloohmów

105

100 - 749 kiloohmów

105
106
107

750 - 999 kiloohmów
1 - 9 megaohmów
10 - 35 megaohmów

107
108
109

36 - 99 megaohmów
100 - 999 megaohmów
< 1 gigaohmów

109
1010
1011

1 - 9 gigaohmów
10 - 99 gigaohmów
100 - 999 gigaohmów
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Bezpečnostná obuv
normy · značenie
označenie CE

značka výrobcu

údaj o veľkosti

označenie typu výrobcom

číslo modelu
číslo európskej normy
kategória ochrany

dátum výroby

Kategória obuvi
Bezpečnostná obuv
ČSN EN ISO 045
alebo ČSN EN 45-1
SB
00 Joule

Ochranná obuv
ČSN EN ISO 046
alebo ČSN EN 46-1
PB
100 Joule

Pracovná obuv
ČSN EN ISO 047
alebo ČSN EN 47-1
OB.
žiadna požiadavka

Požiadavky dodatkové:
uzatvorená päta
antistatika
absorpcia energie pätnej časti

S1

P1

O1 + odolnosť
podošvy voči
pohonným hmotám

Požiadavky dodatkové:
viď vyššie
prienik a absorpcia vody

S

P

0

S

P

0

SB
00 Joule

PB
100 Joule

OB.
žiadna požiadavka

Požiadavky dodatkové:
antistatika
absorpcia energie v pätnej časti

S4

P4

04

Požiadavky dodatkové:
Odolnosť voči prepichnutiu
Podrážka s profilom

S5

P5

05

Požiadavky základné a dodatkové
Základné požiadavky na obuv a tužinku voči nárazu

Požiadavky dodatkové:
viď vyššie
odolnosť voči prepichnutiu
Požiadavky základní a dodatkové pre napr.
Obuv z PVC nebo PUR
Základné požiadavky na obuv a tužinka voči nárazu

Použitie každej obuvi závisí od povahy
nebezpečenstva. U všetkých topánok
môžu byť vyžadované dodatkové
požiadavky (napr. požiadavka na
izoláciu voči teplu alebo chladu,
odolnosť voči prepichnutiu alebo
elektrickému odporu u ESD). Táto obuv
je potom odpovedajúcim spôsobom
značená.
Nároky na testovanie pre všetky
základné a dodatkové požiadavky sú
obsiahnuté v ČSN EN 44-1 a - popr.
EN ISO 044.

Jedna z týchto troch požiadaviek musí byť splnená a v obuvi označená pre modely certifikované od novembra 007.
Označenie

Testovacia látka

Skúšobná podmienka

Koeficient trenia

SRA

odolnosť voči skĺznutiu na podklade z keramickej dlažby
s roztokom laurylsíransodíku SLS

skĺznutie päty vpredu
skĺznutie na rovnom povrchu

nie menej ako 0,8
nie menej ako 0,

SRB

odolnosť voči skĺznutiu na oceľovej podložke s glycerínom

skĺznutie päty vpredu
skĺznutie na rovnom povrchu

nie menej ako 0,1
nie menej ako 0,16
do 1.1.08

skĺznutie päty vpredu
skĺznutie na rovnom povrchu

nie menej ako 0,1
nie menej ako 0,18
od 01.01.0

SRC

odolnosť voči skĺznutiu na podklade z keramickej dlažby s
roztokom z laurylsíransodíku a na oceľovej podložke s glycerínom

Označení

Nebezpečenstvo

EN ISO 20345:2004 i EN 345
SB

–

základné požiadavky

P

odolnosť voči prepichnutiu

A

antistatická obuv

E

absorpcia energie v pätnej časti

HI

tepelná odolnosť spodku obuvi

CI

odolnosť voči chladu

WRU

odolnosť voči prieniku vody a absorpcii vody

HRO

odolnosť podrážky voči kontaktnému teplu do 00°C

WR

nepremokavosť celej topánky

FO

odolnosť voči olejom a benzínu

zahrnuje všetky menované
podmienky pod bodmi a. a b.

S1

S2

Spĺňa predpísané požiadavky

EN 20347:2004 i EN 347
S3

S5

0B

01

02

03

Požiadavka môže byť splnená, ale nie je predpísaná

5
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uvex xenova®
Inteligentné materiálové systémy

Systém uvex xenova®
100% bez kovu, 100% – ní komfort a bezpečnosť
Pätová tužinka uvex anti-twist
Lisovaná pätová tužinka z plastu podstatne zvyšuje stabilitu a poskytuje
lepšiu ochranu voči podvrtnutiu.
uvex xenova® stielka odolná voči
prepichnutiu
Flexibilná, odolná xenova® stielka
voči prepichnutiu v presnej šírke
nepôsobí ako tepelný most a podporuje pohodlie pri nosení.
tužinka uvex xenova® duo
Perfektne sedí bez otlakov vďaka duo
komponentovej technológii. Mäkké
vnútorné komfortné polstrovanie
tužinky je neoddeliteľné s telom
tužinky. Špeciálny komfort pri práci
v pokľaku a pri náraze.

Maximálny komfort:
• patentovaná technológia xenova uvex®
• mäkké polstrovanie
• žiadna tepelná a elektrická vodivosť
• bez tepelných mostov
• ergonomický tvar
• neobsahuje kov
• antimagnetická

* Výsledky u testov nezávislých skúšobní

Prima sens,
Niemcy

6

Vigevano,
Włochy

Perfektná bezpečnosť:
• výrazne vyššia zostatková výška pri teste
00-Joule, ako to vyžaduje norma EN
1.568 .*
• po nasledujúcom dvojitom teste ej
zostatková hodnota tužinky xenova duo
uvex® stále vyššia než vyžaduje norma.
• pevnosť v tlaku (15 kN podľa EN 1568).
Výsledok je omnoho lepší ako vyžaduje
štandard. *
• pri skúške podľa EN 1568 je lepší
výsledok ako má oceľ a hliník
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technologia

Bezpečnostná obuv
Inteligentné materiálové systémy

EXTRÉMNE BEZPEČNÉ VOČI SKĹZNUTIU

Nový systém podrážky

Znateľne lepšia odolnosť voči skĺznutiu novo
vyvinutej podrážky.

SPLNENIE NORMY ESD

NEOBSAHUJE SILIKÓN

Neobsahuje substancie poškodzujúce lak,
ako silikón, ftaláty, atd. (u PUR podrážka)

Podrážka splna štandardne požiadavky ESD
(zvodový odpor < 5 megaohm)

EXTRÉMNA ĽAHKOSŤ

BIOMECHANIKA

Obzvlášť nízka hmotnosť vďaka novej
generácii PUR podrážky z Bayflex® Safety
Lightweight Polyurethan.

Ergonomicky skonštruovaný tvar podrážky
pre vynikajúcu ohybnosť pri státí a chôdzi.

Podrážka z PUR
• krátkodobo odolná do cca +120°C
• neobsahuje substancie poškodzujúce
lak, ako silikón, ftaláty, atd.

Podrážka z gumy
• krátkodobo odolná do cca +00°C
• trvalo flexibilná a odolná voči sklzu za
nízkych teplôt
• odolná voči mnohým chemikáliám
• odolná voči oderu

• ergonomicky skonštruovaný tvar
• veľmi pružná
• veľmi nízka hmotnosť vďaka
podrážke z Bayflex®Safety
Lightweight Polyurethan.
• výborný útlm
• dvojitá podrážka s odolnosťou voči
oderu a prerezaniu
• podstatne lepšia odolnosť voči sklzu
• samočistiaci profil
• antistatická
• odolná voči benzínom a olejom
• spĺňa štandardné požiadavky ESD
(odpor vodivý < 35 Megaohmov)

Bayflex® je registrovaná známka Bayer MaterialScience AG

7
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Bezpečnostná obuv
xenova® food
uvex xenova® food · sandál 6960 SB SRC A E
Veľmi ľahký sandál s otvorenou
pätou
• bez kovových častí
• minimálne množstvo spojov
z dôvodu nezachytávania
nečistôt
• systém climazone zaisťuje
optimálny komfort nosenia
• tužinka uvex xenova® duo,
poskytujúca aj tepelnú izoláciu
• priedušný hydrofóbny HighTech vrchný materiál z mikro
vlákien, odolný voči oderu
• určená pre alergikov na chróm:
vyrobená zo syntetických
materiálov
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• vymeniteľná, antistatická
komfortná vložka s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätnej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor <5 megaohmov
• jednovrstvová polyuretánová
podrážka

uvex xenova® food · sandál 6927 S1
• bez kovových častí
• inovatívni dizajn
• systém climazone zaisťuje
optimálny komfort nosenia
• tužinka uvex xenova® duo,
poskytujúca aj tepelnú izoláciu
• vrchný High-Tech syntetický
materiál, odolný voči „stekajucej vode” (kompletne uzatvorená predná časť topánky)
• ventilačné otvory na stranách
v pätnej časti
• priedušná „sieťovaná“ textilná
podšívka
• rýchlozapínanie z umelej hmoty
- upínací pásik umožňuje ľubovoľné nastavenie obvodu nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• vymeniteľná, antistatická
komfortná vložka s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosonia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätnej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• jednovrstvová podrážka PUR

8

Obj. číslo: 67.8
Norma: EN ISO 045 S1
Veľkosti: 5-50

Obj. číslo: 660.8
Norma: EN ISO 045:007 SB SRC A E
Veľkosti: 5-50
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Bezpečnostná obuv
xenova® food
uvex xenova® food · poltopánka 6962 S2 SRC
Veľmi ľahká, široká, módna
poltopánka športového tvaru
• bez kovových častí
• minimálne množstvo spojov z dôvodu nezachytávania nečistôt
• systém climazone zaisťuje
optimálny komfort nosenia
• tužinka uvex xenova® duo,
poskytujúca aj tepelnú izoláciu
• priedušný hydrofóbny HighTech vrchný materiál z mikrovlákien, odolný voči oderu
• priedušná „sieťovaná“ textilná
podšívka
• určené pre alergikov na chróm:
vyrobené zo syntetických
materiálov
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie poranenia podvrtnutia nohy
• vymeniteľná, antistatická
komfortná vložka s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätnej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• jednovrstvová podrážka z PUR

Obj. číslo: 66.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Veľkosti: 5 – 50

uvex xenova® food · poltopánka 6964/6965 S2 SRC
Nová ľahká poltopánka
• veľmi ľahká, široká, módna
poltopánka športového tvaru
• bez kovových častí
• systém zapínania: šnurovanie
• minimálne množstvo spojov
z dôvodu nezachytávania
nečistôt
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• tužinka uvex xenova® duo,
poskytujúca aj tepelnú izoláciu
• priedušný hydrofóbny HighTech vrchný materiál z mikrovlákien, odolný voči oderu
• priedušná „sieťovaná“ textilná
podšívka
• určené pre alergikov na chróm:
vyrobené zo syntetických
materiálov
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• vymeniteľná, antistatická
komfortná vložka s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia

• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätnej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• jednovrstvová podrážka z PUR
Obj. číslo: 664.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Farba:
biela
Veľkosti: 5 – 50

Obj. číslo: 665.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Farba:
čierna
Veľkosti: 5 – 50

664.8

665.8
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Bezpečnostná obuv
xenova® air
uvex xenova® air · poltopánka perforovaná 6924 S1 · 6943 S1
• bez obsahu kovov
• inovovaný dizajn
• moderný koncept farieb
• široký, športový tvar
• obzvlášť nízka hmotnosť
• uvex climazone – obzvlášť priedušné polstrovanie a zvršok
• vrchný materiál – koža nubuk
• uvex xenova® – tužinka z dvoch
komponentov, termicky izoluje
• systém zapínania: šnurovanie
• mäkký, polstrovaný jazyk
a golier
• novo vyvinutá, vylepšená
vložka pre dokonalý komfort
chodidla, antistatická, so
systémom odvodu potu
• uvex hydroflex® GEL – nová
generácia pre optimálny útlm v
oblasti pätnej časti
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 Megaohmov
• polyuretánová podrážka

64

Obj. číslo: 64.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 5 – 50

Obj. číslo: 64.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 5 – 50

64

uvex xenova® air · sandál 6912 S1
Popis ako u 64.8 s nasledujúcimi odlišnosťami:
• veľkoplošné vetranie
• suchý zips na ľahké
a optimálne nastavenie
• pryžové pásiky k upevneniu
nohy

Obj. číslo: 61.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 5 – 50

uvex xenova® air · poltopánka 6923 S1
Popis ako u 64.8 s nasledujúcimi odlišnosťami:
• vrchný materiál hydrofóbny
nubuk

100

Obj. číslo: 6.8
Norma: EN ISO 045:004 S
Veľkosti: 5 – 50
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Bezpečnostná obuv
xenova® climazone
uvex xenova® climazone · poltopánka 6915 S1 SRC
• extrémne ľahká, bezpečnostná
obuv v športovom prevedení –
bez obsahu kovu
• optimálny komfort pri nosení
poskytuje vďaka novej uvex
climazone technológii
polstrovanie obuvi s prímesou
bambusového vlákna
• zmäkčené vnútro obuvi voči otlakom – pri dlhodobom nosení
• vhodná pre alergikov na výskyt
chrómu, podšívka vyrobená
z textilu
• uvex xenova® duo tužinka –
technológia dvoch komponentov
(tvrdá tužinka a mäkká guma vo
vnútri), termicky izoluje
• dodatočnú ochranu poskytuje
predĺžená špica (dlhšia životnosť obuvi)
• v zadnej časti – anti twist tužinka pre väčšiu stabilitu voči
zvrtnutiu
• mäkko polstrovaný jazyk
• uvex – hydroflex® GEL pre
optimálny útlm v oblasti päty
• vynikajúca komfortná vložka,
antistatická, so systémom
odvodu potu
• spĺňa ESD požiadavky: zvodový
odpor < 5 Megaohmov
• polyuretánová podrážka

Obj. číslo: 615.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 5 – 50

uvex xenova® climazone · poltopánka 6916 S1 SRC
• extrémne ľahká, bezpečnostná
obuv v športovom prevedení –
bez obsahu kovu
• optimálny komfort pri nosení
poskytuje vďaka novej uvex
climazone technológii
polstrovanie obuvi s prímesou
bambusového vlákna
• zmäkčené vnútro obuvi voči otlakom – pri dlhodobom nosení
• vhodná pre alergikov na výskyt
chrómu, podšívka vyrobená
z textilu
• uvex xenova® duo tužinka –
technológia dvoch komponentov (tvrdá tužinka a mäkká guma vo vnútri), termicky izoluje
• dodatočnú ochranu poskytuje
predĺžená špica (dlhšia
životnosť obuvi)
• v zadnej časti – anti twist
tužinka pre väčšiu stabilitu voči
zvrtnutiu
• mäkko polstrovaný jazyk
• uvex – hydroflex® GEL pre
optimálny útlm v oblasti päty
• vynikajúca komfortná vložka,
antistatická, so systémom
odvodu potu
• spĺňa ESD požiadavky: zvodový
odpor < 5 Megaohmov
• polyuretánová podrážka

Obj. číslo: 616.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 5 – 50
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Bezpečnostná obuv
xenova® nrj
uvex xenova® nrj · sandál 6910 S1/S1P SRC
• veľmi ľahký sandál
• uvex climazone technológia
• vrchný materiál textil
• nemá žiadne kožené časti- je
vhodná pre alergikov na chróm
• široká a športová forma
• uvex xenova® duo (plastová
tužinka) v technologii duokomponent, termicky izolujúca
• uvex topschield (predĺžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• rýchloupínanie z umelej hmoty,
upínací pásik umožňuje nastaviť
obvod nohy
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka do obuvi,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu
• spĺňa ESD-požiadavky:
prechodový odpor < 5
Megaohmov

Obj. číslo: 610.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 5 – 50

Obj. číslo: 610.
Norma: EN ISO 045:007 S1 P SRC
Veľkosti: 5 – 50
Flexibilná stielka odolná voči prepichnutiu
uvex xenova® v presnej šírke neprenáša
teplo a chlad.

uvex xenova® nrj · sandál 6911 S1
• veľmi ľahký sandál
• uvex climazone technológia
• vrchný materiál koža
• široká a športová forma
• uvex xenova® duo (plastová
tužinka), termicky izolujúca
• uvex topschield (predlžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• umelohmotné rýchloupínanie
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka do obuvi,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti
• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu
• spĺňa ESD-požiadavky:
prechodový odpor < 5
Megaohmov

Obj. číslo: 611.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 5 – 50

uvex xenova® nrj · poltopánka 6921 S1
• veľmi ľahká poltopánka
• neobsahuje kovové časti
• uvex climazone technológia
• vrchný materiál koža
• široká a športová forma
• uvex xenova® duo (plastová
tužinka)
• uvex topschield (predlžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• šnurovací systém
• uvex anti-twist (pätová tužinka)
- pre väčšiu stabilitu a ochranu
voči podvrtnutiu členka
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka do obuvi,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti

10

• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu
• spĺňa ESD-požiadavky:
prechodový odpor < 5
Megaohmov

Obj. číslo: 61.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 5 – 50
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Bezpečnostná obuv
xenova® nrj
uvex xenova® nrj · poltopánka 6920 S1
• veľmi ľahká poltopánka
• neobsahuje kovové časti
• uvex climazone technológia
• vrchný materiál textil
• nemá kožené časti- je vhodná
pre alergikov na chróm
• široká a športová forma
• uvex xenova duo (plastová
tužinka)
• uvex topschield (predĺžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• uvex anti-twist (pätová tužinka)
- pre väčšiu stabilitu a ochranu
voči podvrtnutiu členka
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka do obuvi,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu
• spĺňa ESD-požiadavky:
prechodový odpor < 5
Megaohmov
Obj. číslo: 60.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 5 – 50

uvex xenova® nrj · poltopánka 6922 S2/S3
• neobsahuje kovové časti
• uvex climazone technológia
• vrchný materiál koža
• široká a športová forma
• uvex xenova® duo (plastová
tužinka)
• uvex topschield (predĺžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• šnurovací systém
• uvex anti-twist (pätová tužinka)
- pre väčšiu stabilitu a ochranu
voči podvrtnutiu členka
• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu
• spĺňa ESD-požiadavky:
prechodový odpor < 5
Megaohmov

Obj. číslo: 6.8
Norma: EN ISO 045:004 S
Veľkosti: 5 – 50

Obj. číslo: 6.
Norma: EN ISO 045:004 S
Veľkosti: 5 – 50
Flexibilná stielka odolná voči prepichnutiu
uvex xenova® v presnej šírke neprenáša
teplo a chlad

uvex xenova® nrj · obuv členková 6940 S2/S3
• neobsahuje kovové časti
• uvex climazone technológia
• vrchný materiál koža
• široká a športová forma
• vzdušné textilné vnútro obuvi
• uvex xenova® duo (plastová
tužinka) termicky izoluje
• uvex topschield (predĺžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• šnurovací systém
• uvex anti-twist (pätová tužinka)
- pre väčšiu stabilitu a ochranu
voči podvrtnutiu členku
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka do obuvi,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu
(vznikajúci pri chôdzi) v oblasti
päty
• spĺňa ESD-požiadavky:
prechodový odpor < 5
Megaohmov
Obj. číslo: 640.8
Norma: EN ISO 045:004 S
Veľkosti: 5 – 50

Obj. číslo: 640.
Norma: EN ISO 045:004 S
Veľkosti: 5 – 50
Flexibilná stielka odolná voči prepichnutiu
uvex xenova® v presnej šírke neprenáša
teplo a chlad.

10
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Bezpečnostná obuv
athletic pro
uvex athletic pro · sandál 9455 S1 SRC HRO
Pánsky sandál športového tvaru
pre univerzálne použitie
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• dvojité zapínanie na suchý zips
- ideálne pre rôzne veľkosti
nohy
• vrchný materiál koža nubuk
s predĺženou špicou pre
dodatočnú ochranu vrchného
materiálu
• široká perforácia a ventilačné
otvory pre dostatočné
odvetrávanie
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätnej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• gumová podrážka s polyuretánovou medzipodrážkou

uvex athletic pro · poltopánka perforovaná 9456 S1 SRC HRO
• pánska perforovaná
poltopánka športového tvaru
pre univerzálne použitie
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• vrchný materiál nubuková koža
s predĺženou špicou uvextopshield pre dodatočnú
ochranu vrchného materiálu
• široká perforácia pre dostatočné odvetrávanie
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätnej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• gumová podrážka s polyuretanovou medzipodrážkou

104

Obj. číslo: 456.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC HRO
Veľkosti:  – 48

Obj. číslo: 455.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC HRO
Veľkosti:  – 48
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Bezpečnostná obuv
athletic pro
uvex athletic pro · poltopánka 9457 S2 SRC HRO
• pánska perforovaná
poltopánka športového tvaru
pre univerzálne použitie
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• vrchný materiál nubuková koža
s predĺženou špicou uvextopshield pre dodatočnú
ochranu vrchného materiálu
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk voči
vniknutiu prachu a polstrovaný
pätový golier
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálny tlmenie nárazov
v pätnej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• gumová podrážka s polyuretánovou medzi podrážkou

Obj. číslo: 457.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC HRO
Veľkosti:  – 48

uvex athletic pro · obuv členková 9458 S2 SRC HRO
Pánska členková obuv športového tvaru pre univerzálne
použitie:
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• vrchný materiál nubuková koža
s predĺženou špicou uvextopshield pre dodatočnú
ochranu vrchného materiálu
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk voči
vniknutiu prachu a polstrovaný
pätový golier
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätnej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• gumová podrážka s polyuretánovou medzi podrážkou

Obj. číslo: 458.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC HRO
Veľkosti:  – 48
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Bezpečnostná obuv
xenova® pro
uvex xenova® pro · poltopánka 6930 S2/S3 SRC HRO
• veľmi ľahká poltopánka
• neobsahuje kovové časti
• uvex climazone technológia
• vrchný materiál koža
• široká a športová forma
• uvex PTR - vzdušný textil
• uvex xenova® duo (plastová
tužinka) termicky izoluje
• uvex topschield (predĺžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• šnurovací systém
• uvex anti-twist (pätová tužinka)pre väčšiu stabilitu a ochranu
voči podvrtnutiu členka
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti
• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 Megaohmov
• gumová podrážka

uvex xenova® pro · členková 6950 S2/S3 SRC HRO
• veľmi ľahká členková obuv
• neobsahuje kovové časti
• uvex climazone technológia
• vrchný materiál koža
• široká a športová forma
• uvex PTR - vzdušné textilné,
teplotu vyrovnávajúce vnútro
obuvi
• uvex xenova duo (plastová
tužinka), termicky izolujúca
• uvex topschield (predĺžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• šnurovací systém
• uvex anti-twist (pätová tužinka)
-pre väčšiu stabilitu a ochranu
voči podvrtnutiu členka
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka do obuvi,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti
• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu
(vznikajúci pri chôdzi) v oblasti
členka
• mäkko polstrovaný jazyk obuvi
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 Megaohmov
• gumová podrážka
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Obj. číslo: 650.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC HRO
Veľkosti: 8 – 50

Obj. číslo: 650.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC HRO
Veľkosti: 8 – 50
Flexibilná stielka uvex xenova®
voči prepichnutiu v presnej šírke podrážky
nepôsobí ako tepelný most.

Obj. číslo: 60.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC HRO
Veľkosti: 8 – 50

Obj. číslo: 60.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC HRO
Veľkosti: 8 – 50
Flexibilná stielka uvex xenova®
voči prepichnutiu v presnej šírke nepôsobí
ako tepelný most.
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Bezpečnostná obuv
xenova® pro
uvex xenova® pro · obuv zimní 6953 S2/S3 SRC HRO CI
• veľmi ľahká poloholeňová zimná
obuv
• neobsahuje kovové časti
• technológia uvex climazone
• vrchný materiál koža
• teplé polstrovanie
• široký a športový tvar
• uvex xenova duo (plastová
tužinka), tepelne izolujúca
• uvex topschield (predĺžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• šnurovací systém
• uvex anti-twist (pätová tužinka)
-pre väčšiu stabilitu a ochranu
voči podvrtnutiu členka
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka do obuvi,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti
• uvex hydroflex® GEL pre optimálny útlm nárazu (vznikajúci
pri chôdzi) v oblasti členka
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 Megaohmov
• gumová podrážka

Obj. číslo: 65.8
Norma: EN ISO 045:004
S SRC HRO CI
Veľkosti: 8 – 50

Obj. číslo: 65.
Norma: EN ISO 045:004
S SRC HRO CI
Veľkosti: 8 – 50
Flexibilná stielka uvex xenova®
voči prepichnutiu v presnej šírke podrážky
nepôsobí ako tepelný most.

uvex xenova® pro · obuv zimní 6952 S3 WR HRO CI
• veľmi ľahká poloholeňová zimná
obuv
• neobsahuje kovové časti
• uvex climazone technológiavrchný materiál koža
• GORE-TEX® teplé polstrovanie
• široká a športová forma
• uvex xenova duo (plastová
tužinka) v technologii
komponentní, termicky
izolujúca
• uvex topschield (predĺžená
špica) - pre dodatočnú ochranu
vrchného materiálu a dlhšiu
životnosť obuvi
• šnurovací systém
• uvex anti-twist (pätová tužinka)
-pre väčšiu stabilitu a ochranu
voči podvrtnutiu členka
• vymeniteľná, teplotu
vyrovnávajúca vložka do obuvi,
antistatická, so špeciálnym
systémom odvodu vlhkosti
• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazu

Obj. číslo: 65.
Norma: EN ISO 045:007
S WR HRO CI
Veľkosti: 8 – 50
Flexibilná stielka uvex xenova®
voči prepichnutiu v presnej šírke podrážky
nepôsobí ako tepelný most.

GORE-TEX® je registrované známka W.L. GORE & Associates
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Bezpečnostná obuv
motion carbon · motion style
uvex motion carbon · poltopánka 6988 S1 SRC
Extrémne ľahká poltopánka
športového tvaru
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• inovatívny, vysoko priedušný
vrchný materiál – aktívny
Powermesh-Textil
• priedušná podšívka so
SARATECH® - „absorpčné
uhlíkové guličky”: pre
maximálnu absorpciu
nežiaducich pachov a vynikajúci
komfort nosenia
• minimálne množstvo švov
• určené pre alergikov na chróm:
vyrobené zo syntetických
materiálov/textilu
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia

• vložka uvex D hydroflex® foam

pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• ultra ľahká PUR-mezipodrážka:
predstavuje cca. 5% úsporu
hmotnosti medzipodrážky pri
zachovaní výborného útlmu voči
nárazom a vysokého komfortu
nosenia
Obj. číslo: 688.8
Norma: DIN EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 8 – 48

uvex motion style · poltopánka 6997 O1 FO SRC · 6998 S1 SRC
• určené pre alergikov na chróm:
vyrobené zo syntetických materiálov
• individuálne nastaviteľné elastické
šnurovanie s „rýchlo - uťahovaním”
• široká ľahká perforovaná moderná poltopánka športového tvaru
• vrchný materiál: High-Tech
mikrosemiš
• oceľová tužinka
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• optimálna perforácia pre
dostatočnú ventiláciu
• vysoko priedušná textilná podšívka
• pätová tužinka uvex anti-twist pre
lepšiu stabilitu a zamedzenie
podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk a pätový
golier

• vymeniteľné, antistatické komfortné vložky s funkciou odvádzania
vlhkosti pre lepší komfort nosenia
• uvex hydroflex® GEL pre optimálne tlmenie nárazov v pätovej časti
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• polyuretánová podrážka

Obj. číslo: 67.8
Norma: EN ISO 047:007 O1 FO SRC
Veľkosti: 6 – 50
Obuv bez tužinky
Obj. číslo: 68.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 6 – 48
Oceľová tužinka

uvex motion style · poltopánka 6989 S1 SRC
Veľmi ľahká a módna obuv.
• určené pre alergikov na chróm:
vyrobené zo syntetických
materiálov
• individuálne nastaviteľné
elastické šnurovanie s „rýchlo uťahovaním”
• široká ľahká perforovaná moderná poltopánka športového tvaru
• vrchný materiál: High-Tech
mikrosemiš
• oceľová tužinka
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• optimálna perforácia pre
dostatočnú ventiláciu
• vysoko priedušná textilná
podšívka

108

• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• vymeniteľné, antistatické komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• uvex hydroflex® GEL pre optimálne tlmenie nárazov v pätovej časti
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• polyuretánová podrážka
Obj. číslo: 68.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 6 – 48
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Bezpečnostná obuv
motion · motion sport
uvex motion sport · poltopánka 6999 S1 SRC/S1 P SRC
Extrémne ľahká bezpečnostná
obuv so športovým dizajnom.
• určené pre alergikov na chróm:
vyrobené zo syntetických
materiálov/textilu
• oceľová tužinka
• minimálne množstvo švov pre
zabránenie otlačených miest na
nohe pri chôdzi a pohybe
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• uvex hydroflex® GEL pre
optimálne tlmenie nárazov
v pätovej časti
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov

• polyuretánová podrážka
• predĺžená špica pre dodatočnú
ochranu obuvi (dlhšiu
životnosť)
Obj. číslo: 6.8
Norma: DIN EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 6 – 48

Obj. číslo: 6.
Norma: DIN EN ISO 045:007 S1 P SRC
Veľkosti: 6 – 48
Flexibilná stielka uvex xenova®
voči prepichnutiu v presnej šírke nepôsobí
ako tepelný most a neovplyvňuje ohybnosť.

uvex motion • sandál 6993 S1
• inovovaný dizajn
• moderný koncept farieb
• tri možnosti veľkosti šírky
obuvi, športový tvar
• obzvlášť nízka hmotnosť
• uvex climazone –vlastnosti
vďaka priedušnému
polstrovaniu a zvršku
• vrchný materiál – koža nubuk
• priestorné otvory pre dobré
odvetrávanie
• individuálne nastaviteľný suchý
zips pre upevnenie
• mäkký, polstrovaný golier

• novo vyvinutá, vylepšená vložka
pre dokonalý komfort chodidla,
antistatická, so systémom
odvodu potu
• uvex hydroflex® GEL – novej
generácia pre optimálny útlm
v oblasti päty
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• polyuretánová podrážka
Obj. číslo: 6.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 6 – 48

uvex motion • poltopánka 6994 S1
• inovovaný dizajn
• moderný koncept farieb
• široký, športový tvar
• obzvlášť nízka hmotnosť
• uvex climazone – vlastnosti
vďaka priedušnému
polstrovaniu a zvršku
• vrchný materiál – koža nubuk
• viac priedušné vďaka
optimálnej perforácii
• šnurovací systém
• mäkký, polstrovaný jazyk
a golier
• novo vyvinutá, vylepšená vložka
pre dokonalý komfort chodidla,
antistatická, so systémom
odvodu potu

• uvex hydroflex® GEL – novej
generácia pre optimálny útlm
v oblasti päty
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• polyuretánová podrážka
Obj. číslo: 64.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 6 – 48

10
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Bezpečnostná obuv
motion
uvex motion · poltopánka 6995 S2 · členková 6996 S2
Poltopánka uvex motion, ľahká,
kvalitná.
• inovovaný dizajn
• moderný koncept farieb
• široký, športový tvar
• obzvlášť nízka hmotnosť
• uvex climazone –vlastnosti
vďaka priedušnému
polstrovaniu a zvršku
• vrchný materiál-koža nubuk
• šnurovací systém
• novo vyvinutá uvex anti-twist
tužinka v pätovej časti pre
väčšiu stabilitu a voči
nebezpečenstvu podvrtnutia
• mäkký, polstrovaný jazyk
a golier
• novo vyvinutá, vylepšená vložka
pre dokonalý komfort chodidla,
antistatická, so systémom
odvodu potu
• uvex hydroflex® GEL – optimálny útlm v oblasti pätovej časti
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 Megaohmov
• PUR-podrážka
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Obj. číslo: 65.8
Norma: EN ISO 045:004 S
Veľkosti: 6 – 48

Obj. číslo: 66.8
Norma: EN ISO 045:004 S
Veľkosti: 6 – 48

66

uvex motion · poltopánka 6990 S2
Popis rovnaký ako u 65 S, ale
s touto zmenou:
• kovové krúžky na šnúrovadle

Obj. číslo: 60.8
Norma: EN ISO 045:004 S
Veľkosti: 6 – 48

uvex motion · členková 6992 S1
Popis rovnaký ako u 64 S1.
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Obj. číslo: 6.8
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 6 – 48
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Bezpečnostná obuv
motorsport
uvex motorsport · poltopánka 9497 S1 SRA
Ultramoderná poltopánka v športovom štýle
• módny tvar
• obzvlášť priedušný a pružný
zvršok topánky z kože Nappa
• priedušná textilná podšívka
• šnurovací systém k dobrému
upevneniu
• mäkká polstrovaná manžeta
a jazyk
• novo vyvinutá a vylepšená
vyberateľná komfortná vložka,
antistatická, so systémom
transportu vlhkosti pre
zlepšenú klímu

• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazov
v oblasti päty
• reflexné prvky pre dodatočnú
bezpečnosť
• mäkká stielka absorbujúca
nárazy
• obzvlášť pružná protišmyková
gumová podrážka odolná voči
oderu
Obj. číslo: 47.
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRA
Veľkosti: 6 – 48

uvex motorsport · poltopánka 9496 O1/S1
• módny tvar
• obzvlášť priedušný a pružný
zvršok topánky z kože Nappa
• priedušná textilná podšívka
• šnurovací systém k dobrému upevneniu na individuálny tvar nohy
• mäkká polstrovaná manžeta
a jazyk
• novo vyvinutá a vylepšená vyberateľná komfortná vložka, antistatická, so systémom transportu
vlhkosti pre zlepšenú klímu
• uvex hydroflex® GEL pre optimálny útlm nárazov v oblasti päty
• reflexné prvky pre dodatočnú
bezpečnosť

• mäkká stielka absorbujúca
nárazy
• obzvlášť pružná protišmyková
gumová podrážka odolná voči
oderu
• 46.1 prevedenie bez
bezpečnostnej tužinky
Obj. číslo: 46.1
Norma: EN ISO 047 O1
Veľkosti: 6 – 48
Obuv bez špice
Obj. číslo: 46.
Norma: EN ISO 045 S1
Veľkosti: 6 – 48

uvex motorsport · poltopánka 9494 S1
Módna poltopánka v motoristickom dizajne uvex motosport.
• módny tvar
• obzvlášť priedušný a pružný
zvršok topánky z kože Nappa
• priedušná textilná podšívka
• extra dlhý šnurovací systém
• mäkká polstrovaná manžeta
a jazyk
• nová vyberateľná komfortná
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu

• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazov
v oblasti päty
• reflexné prvky pre dodatočnú
bezpečnosť
• mäkká stielka absorbujúca
nárazy
• obzvlášť pružná protišmyková
gumová podrážka odolná voči
oderu
Obj. číslo: 44.
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 6 – 48

uvex motorsport · poltopánka 9495 S1
• módny tvar
• obzvlášť priedušný a pružný
zvršok topánky z velúrovej kože
(semiš)
• priedušná textilná podšívka
• šnurovací systém
• mäkká polstrovaná manžeta
a jazyk
• nová vyberateľná komfortná
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu

• uvex hydroflex® GEL pre
optimálny útlm nárazov
v oblasti päty
• reflexné prvky pre dodatočnú
bezpečnosť
• mäkká stielka absorbujúca
nárazy
• pružná protišmyková gumová
podrážka odolná voči oderu
Obj. číslo: 45.
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 6 – 48
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Bezpečnostná obuv
motion light
uvex motion light · sandál 6980 S1 SRC
• široký športový tvar
• oceľová tužinka
• vrchný materiál – nubuk
• priedušná textilná podšívka
• zapínanie za suchý zips
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a
zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia

• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• polyuretánová podrážka
Obj. číslo: 680.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 8 – 48

uvex motion light · poltopánka perforovaná 6981 S1 SRC
• oceľová tužinka
• vrchný materiál – nubuk
• systém šnurovania
• dostatočná perforácia pre
dobré odvetrávanie
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• nová vyberateľná komfortná
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu

• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• polyuretánová podrážka
Obj. číslo: 681.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 8 – 48

uvex motion light · poltopánka 6982 S1 SRC
• široká športová poltopánka
• oceľová tužinka
• vrchný materiál – nubuk v
kombinácii s textilom
• priedušná textilná podšívka
• systém šnurovania
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu

uvex motion light – podrážka
• ergonomicky tvarovaný profil
• extrémne flexibilná
• obzvlášť nízka hmotnosť vďaka
jedinečnej PUR podrážke
• perfektný útlm
• dvojvrstvová podrážka, odolná
voči oderu a prerezaniu
• výraznie lepšie protišmykové
vlastnosti
• samočistiaci profil podrážky
• antistatická

11

• odolná olejom a benzínom
• neznačiaca podrážka
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• krátkodobo odoláva teplotám
do +10°C
• neobsahuje škodlivé substancie
lakov ako silikón, ftaláty atd.

• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• polyuretánová podrážka
Obj. číslo: 68.8
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 8 – 48
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Bezpečnostná obuv
motion light
uvex motion light · poltopánka 6983 S2 SRC
• oceľová tužinka
• vrchný materiál – nubuk
• priedušná textilná podšívka
• systém šnurovania
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
odolný voči vniknutiu prachu
a polstrovaný pätový golier
• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu

• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• polyuretánová podrážka
Obj. číslo: 68.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Veľkosti: 8 – 48

uvex motion light · členková 6984 S2 SRC
• široká športová členková
topánka uvex motion light.
• oceľová tužinka
• vrchný materiál – nubuk
• priedušná textilná podšívka
• systém šnurovania
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk a pätový golier odolný voči
vniknutiu prachu

• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• podrážka PUR
Obj. číslo: 684.8
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Veľkosti: 8 – 48

uvex motion light · poltopánka 6985 S3 SRC
• široká športová členková
topánka
• oceľová tužinka a vložka
• vrchný materiál – lícová koža
• priedušná textilná podšívka
• systém šnurovania
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier voči vniknutiu
prachu

• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• podrážka PUR
Obj. číslo: 685.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Veľkosti: 8 – 48

uvex motion light · kotníková šnurovacia 6986 S3 SRC
• široká športová kotníková
topánka uvex motion light.
• oceľová tužinka a vložka
• vrchný materiál – lícová koža
• priedušná textilná podšívka
• systém šnurovania
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier odolný voči
vniknutiu prachu

• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• podrážka PUR
Obj. číslo: 686.
Norma: EN ISO 045: 007 S SRC
Veľkosti: 8 – 48
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technologia

Ladies allround
Komfortné. Estetické. Ľahké.

Optimálny dámsky tvar použitím
špecifického kopyta

Spĺňa požiadavky ESD

uvex 3D hydroflex® foam:
Vyberateľná antistatická vložka
s odvodom vlhkosti pre príjemnú
klímu nôh a pohodlný komfort. Vložka
uvex D hydroflex® foam tlmí
optimálne nohu. V pätovej a prednej
časti sú dodatočné tlmiace elementy

Vynikajúci komfort nosenia vďaka
nízkej hmotnosti špeciálneho
konceptu podrážky

Športový dizajn

Vysoká priedušnosť vďaka špeciálnej
podšívke Micro-Distance-Mesh

Systém riadenia teploty uvex
climazone pre väčšiu komfort
užívateľa

Ladies allround – komfortné podrážka
ergonomický profil

lepšia odolnosť voči sklzu

vynikajúci útlm

široké
drenážne
kanáliky
pre odvod
kvapalín

praktické profilované otočné koliesko pre
pohodlné časté otáčanie na mieste

114

upravený kĺb podporuje prirodzený pohyb
nohy

Jednovrstvová PUR podrážka:
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• krátkodobo odolná voči
teplotám do +10°C
• neobsahuje substancie
poškodzujúce lak
• samočistiaci dezén
• odolná olejom a benzínom
• neznačiaca podrážka
• veľkosti 5-4
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Bezpečnostná obuv
ladies allround classic
uvex ladies allround · poltopánka 8698 S3 SRC
Nová dámska poltopánka uvex
ladies allround classic.
• veľmi ľahká a módna dámska
poltopánka
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• hliníková tužinka
• priedušná hydrofóbna leštená
koža
• vysoko priedušná „sieťovaná“
textilná podšívka
• šnurovací systém
• reflexné prvky pre lepšiu
viditeľnosť
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
pätový golier
• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov

• nekovová vložka, ktorá
neznižuje pružnosť topánky pri
chôdzi
• jednovrstvová polyuretánová
podrážka
Obj. číslo: 868.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Veľkosti: 5 – 4

uvex ladies allround · členková 8699 S3 SRC
Nová dámska členková topánka
uvex ladies allround classic.
• veľmi ľahká a módna dámska
členková topánka
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• hliníková tužinka
• priedušná hydrofóbna leštená
koža
• vysoko priedušná „sieťovaná“
textilná podšívka
• šnurovací systém
• reflexné prvky pre lepšiu
viditeľnosť
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov

• nekovová vložka, ktorá
neznižuje pružnosť topánky pri
chôdzi
• jednovrstvová polyuretánová
podrážka
Obj. číslo: 86.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Veľkosti: 5 – 4
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Bezpečnostná obuv
ladies allround sport
uvex ladies allround · sandál 8694 S1 SRC
Nový dámsky sandál uvex ladies
allround sport.
• veľmi ľahká a módna dámska
poltopánka na suchý zips
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• hliníková tužinka
• priedušný nubuk v hydrofóbnej
úprave
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• reflexné prvky pre lepšiu
viditeľnosť
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti
vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor <5 megaohmov
• jednovrstvová polyuretánová
podrážka

uvex ladies allround · členková šnurovacia 8692 S1 SRC
Nová ľahká dámska členková
topánka uvex ladies allround
sport.
• extrémne ľahká a módna
dámska perforovaná členková
topánka
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• hliníková tužinka
• priedušná perforovaná vrchná
koža nubuk
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• reflexné prvky pre lepšiu
viditeľnosť
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• jednovrstvová polyuretánová
podrážka
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Obj. číslo: 86.
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 5 – 4

Obj. číslo: 864.
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 5 – 4
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Bezpečnostná obuv
ladies allround sport
uvex ladies allround · poltopánka perforovaná 8695 S1 SRC
Nová dámska poltopánka uvex
ladies allround sport.
• veľmi ľahká a módna dámska
perforovaná poltopánka
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• hliníková tužinka
• priedušná hydrofóbna
perforovaná vrchná koža nubuk
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti
vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• jednovrstvová polyuretánová
podrážka

Obj. číslo: 865.
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 5 – 4

uvex ladies allround · poltopánka 8696 S1 SRC
Nová dámska poltopánka uvex
ladies allround sport.
• veľmi ľahká a módna dámska
poltopánka
• systém climazone zaisťujúci
optimálny komfort nosenia
• hliníková tužinka
• priedušná hydrofóbna vrchná
nubuková koža
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• pätová tužinka uvex anti-twist
pre lepšiu stabilitu a zamedzenie podvrtnutia nohy
• mäkký, polstrovaný jazyk
a pätový golier
• nová vyberateľná komfortné
vložka; antistatická, so
systémom transportu vlhkosti
pre zlepšenú klímu
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti
vložky
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• jednovrstvová polyuretánová
podrážka

Obj. číslo: 866.
Norma: EN ISO 045:007 S1 SRC
Veľkosti: 5 – 4
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Bezpečnostná obuv
origin
uvex origin · poltopánka 8450 S2 CI HI HRO SRC/S3 CI HI HRO SRC
• veľmi široký tvar
• hydrofóbna koža NAPA
• uzatvorený jazyk
• mäkký polstrovaný golier
zvršku
• priedušná podšívka Cambrelle
• vymeniteľná komfortná vložka,
antistatická, odvádza vlhkosť
• tlmiaci systém uvex hydroflex®
GEL v pätovej časti
• podrážka vhodná do teplôt
-0°C až krátkodobo +00°C
spĺňa CI, HI, HRO

uvex origin · členková 8451 S2 CI HI HRO SRC/S3 CI HI HRO SRC
• veľmi široká forma
• hydrofóbna koža NAPA
• uzavretý jazyk
• mäkký polstrovaný golier
zvršku
• priedušná podšívka Cambrelle
• vymeniteľná komfortná vložka,
antistatická, odvádza vlhkosť
• tlmiaci systém uvex hydroflex®
GEL v pätovej časti
• značenie HI pre izolační
odolnosť podrážky voči teplu
podľa EN 45-1
• značenie CI pre izolačnú
odolnosť podrážky voči chladu
podľa EN 45-1
• dvojkomponentová podrážka
z uvex softcell-materiál medzi
podrážka pre znamenitý útlm
a komfort, a uvex ultragrip
podrážka z novo vyvinutej
gumovej zmesi

• podrážka uvex ultragrip je
optimálnou ochranou voči
teplu, chladu a chemikáliám
Obj. číslo: 8451.
Norma: EN ISO 045:007
S HI CI HRO SRC
Veľkosti: 8 – 48

Obj. číslo: 8451.
Norma: EN ISO 045:007
S HI CI HRO SRC
Veľkosti: 8 – 48
Kovová planžeta

podrážka uvex origin
• dvojkomponentová podrážka
kombinovaná z uvex softcell materiál vnútornej podrážky
s perfektným útlmom a príjemným komfortom - a nášľapné
podrážky uvex ultragrip z novo
vyvinutej gumy
• podrážka uvex ultragrip
uzatvára ako „vaňa“ vnútornú
stranu uvex soft cell, optimálne
chráni voči teplu, chladu
a chemikáliám
• univerzálne použitie pre všetky
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podklady v teplotnom rozmedzí
-0°C až krátkodobo +00°C
• rezistentná voči mnohým
chemikáliám
• veľmi dobré protišmykové
vlastnosti na vlhkých
a zaolejovaných podkladoch
• neobsahuje silikón
• extrémne odolná voči
prerezaniu
• veľmi malé opotrebovanie
• antistatická
• samočistiaci dezén

Obj. číslo: 8450.
Norma: EN ISO 045:007
S HI CI HRO SRC
Veľkosti: 8 – 48

Obj. číslo: 8450.
Norma: EN ISO 045:007
S HI CI HRO SRC
Veľkosti: 8 – 48
Kovová planžeta
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Bezpečnostná obuv
origin
uvex origin · zimná obuv 8454 S3 CI HI HRO SRC
Robustná polosárová zimná obuv
uvex origin.
• veľmi široký tvar
• hydrofóbna koža NAPA
• uzatvorený jazyk
• mäkký polstrovaný golier zvršku
• priedušná podšívka Cambrelle
• vymeniteľná komfortná vložka,
antistatická, odvádza vlhkosť
• tlmiaci systém uvex hydroflex®
GEL v pätovej časti
• značenie HI pre izolačnú
odolnosť podrážky voči teplu
podľa EN 45-1
• značení CI pre izolačnú odolnosť

podrážky voči chladu podľa EN
45-1
• dvojkomponentová podrážka
z uvex softcell – medzi podrážka
pre znamenitý útlm a komfort, a
uvex ultragrip podrážka z novo
vyvinutej gumovej zmesi
• podrážka uvex ultragrip je
optimálnou ochranou voči teplu,
chladu a chemikáliám

Obj. číslo: 8454.
Norma: EN ISO 045:007
S HI CI HRO SRC
Veľkosti: 8 – 48

uvex origin ·členková obuv 8463 S2 HI HRO SRC
Robustná členková obuv s prekrytím šnúrok, pre zváračov –
uvex origin.
• široká forma
• hydrofóbna koža napa
• mäkký polstrovaný golier
zvršku
• priedušná podšívka cambrelle
• vymeniteľná vložka,
antistatická, odvádza vlhkosť
• tlmiaci systém uvex hydroflex®
GEL v pätovej časti
• dvojkomponentová podrážka
z uvex softcell – medzi
podrážky pre znamenitý útlm a

komfort, uvex ultragrip podrážky z novo vyvinutej
gumovej zmesi
• doporučené pre zváračov, nie
však pre zlievačov
• podrážka HI, HRO
Obj. číslo: 846.
Norma: EN ISO 045:007
S HI HRO SRC
Veľkosti: 8 – 48

uvex origin · členková obuv 8464 S2 HI HRO
• veľmi široký tvar
• pevná obuv so systémom
rýchleho vyzutia pre zlievarne
a zvarovne
• vode odolná, robustná koža
• žiaru odolné spoje
• predĺžená špica zo zmesi kože
a karbónu
• podšívka obuvi – brúsená koža
• novo vyvinutá a vylepšená
antistatická vložka so
systémom odvodu vlhkosti pre
lepší komfort

• uvex hydroflex® GEL novej
generácie pre optimálny útlm
v pätovej časti
• podrážka izolujúca teplo –
(označení HI – EN ISO 045)
• podrážka krátkodobo odolná
teplote +00°C
• PUR/guma – podrážka, dobrý
dodatočný útlm, odolnosť voči
teplu, chladu a chemikáliám
Obj. číslo: 8464.
Norma: EN ISO 045:004 S HI HRO
Veľkosti: 8 – 48

uvex origin · obuv polosárová 8465 S2 HI HRO
• vysoko funkčná, robustná polosárová obuv pre zlievarenský
priemysel
• vode odolná koža
• skladaný záhyb v zadnej časti
obuvi – pre rýchle vyzutie
a nazutie
• funkčný rýchly systém zapínania
• žiaruvzdorné spoje
• predĺžená špica zo zmesi kože a
karbónu
• podšívka obuvi – brúsená koža
• vymeniteľná vnútorná vložka,
ktorá je zároveň antistatická –

so systémom odvodu vlhkosti
pre lepšiu klímu – komfort pri
nosení
• podrážka izolujúca teplo –
(označení HI – EN ISO 045)
• podrážka krátkodobo odolná
teplote + 00° C (označení HRO)
EN ISO 045
• teplu, chladu, chemikáliám
odolná podrážka
Obj. číslo: 8465.0
Norma: EN ISO 045:004 S HI HRO
Veľkosti: 8 – 48

11

obuwie_SK:Layout 1

22-07-10

12:15

Page 120

quatro pro
Až na hranu – Robustná. Bezpečné. Komfortné.

1. uvex anti-twist
Kombinácia stabilizátorov
v podrážke a v päte podstatne
zvýši stabilitu a poskytuje lepšiu
ochranu voči podvrtnutiu.

1

2. uvex 3D hydroflex® foam
Vyberateľná, antistatická vložka
s odvodom vlhkosti pre príjemnú
klímu nohy a pohodlný komfort
pohybu. Vložka optimálne tlmí
na celej ploche. Obsahuje
dodatočné tlmiace elementy
v pätovej a prednej časti.

2

4

3

5

5. uvex softgrip
Dvojitá podrážka z PUR je antistatická, odolná oderu a primerane ľahká.
Ako na päte, tak na špici poskytuje optimálnu protišmykovú odolnosť a
najlepšie tlmiace schopnosti. Vďaka extrémne mäkkej medzipodrážke je
i pri dlhodobom nosení zaistený komfort.

4. uvex footfit-systém
Anatomické kopyto so zaoblením
päty a hrán zvyšujú komfort pri
dlhodobom nosení.

3. uvex quatro
Široká nášľapná plocha a hlboký
dezén poskytujú vynikajúce
protišmykové vlastnosti. Široké
drážky v podrážke zamedzujú
zanášaniu nášľapných plôch
a poskytujú optimálnu priľnavosť.
Zároveň pôsobia ako vyvýšená
ochrana na päte a špičke a okolo
celej topánky.

uvex quatro pro podrážka
• dvojvrstvová PUR podrážka pre
použitie v terénnych
podmienkach - outdoor
• komfort nosenia vďaka obzvlášť
mäkkej medzipodrážke a pevnej
PUR nášlapnej podrážke
• špeciálny dezén podrážky
poskytuje vysokú protišmykovú
odolnosť
• zosilnená v oblasti členka
• integrovaná predlžená špica
a päta s materiálom PUR –
ochrana koženého zvršku

10

• bočné stabilizátory pre ochranu
voči prasknutiu
• tepelná odolnosť podrážky do
+10°C
• antistatická
• odolnosť voči olejom
a benzínom
• neobsahuje silikón
• samočistiaci profil podrážky
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Bezpečnostná obuv
quatro pro
uvex quatro pro · poltopánka 8400 S3 SRC
Nová moderná poltopánka uvex
quatro pro v robustnom
prevedení.
• extra široký tvar
• robustná, zvršok - vode odolná
koža
• mäkká polstrovaná manžeta
obuvi
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• mäkký, polstrovaný jazyk
odolný voči vniknutiu prachu
• nešpinivý, praktický systém
šnurovania
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti vložky
• podrážka outdoor z dvojvrstvového PUR s integrovaným
stabilizátorom a ochranou
pätovej časti
• veľký hrubý samočistiaci profil
podrážky, hĺbka dezénu 4,5 mm,
zosilnená v oblasti členka
• integrovaná ochranná špica –
predĺžená špica pre ochranu
koženého zvršku
• oceľová vložka voči prepichnutiu

Obj. číslo: 8400.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC
Veľkosti: 8 – 50

uvex quarto pro · členková šnurovacia 8401 S3 SRC
Nová moderná členková topánka
uvex quatro pro v robustnom
prevedení.
• extra široký tvar
• robustná, zvršok - vode odolná
koža
• mäkká polstrovaná manžeta
obuvi
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• mäkký, polstrovaný jazyk
odolný voči vniknutiu prachu
• nešpinivý, praktický systém
šnurovania
• vymeniteľné, antistatické
komfortné vložky s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálny tlmenie nárazov
v pätová a strednej časti vložky
• podrážka outdoor z dvojvrstvového PUR s integrovaným
stabilizátorom a ochranou
pätovej časti
• veľký hrubý samočistiaci profil
podrážky, hĺbka dezénu
4,5 mm, zosilnená v oblasti
členka

• integrovaná ochranná špica –
predĺžená špica k ochrane
koženého zvršku
• oceľová vložka voči
prepichnutiu
Obj. číslo: 8401.
Norma: EN ISO 045 :007 S SRC
Veľkosti: 8 – 50

11
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Bezpečnostná obuv
quatro pro
uvex quatro pro · zimná šnurovacia polosárová 8402 S3 SRC CI
Nová moderná zimná polosárová
obuv v robustnom prevedení.
• extra široký tvar
• robustná, zvršok - vode odolná
koža
• mäkká polstrovaná manžeta
obuvi
• vysoko priedušná textilná
podšívka
• mäkký, polstrovaný jazyk
odolný voči vniknutiu prachu
• hrejivá podšívka z ovčej vlny
• nešpinivý, praktický systém
šnurovania
• vymeniteľná, antistatická
komfortná vložka s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti vložky
• podrážka outdoor z
dvojvrstvového PUR s
integrovaným stabilizátorom
a ochranou pätovej časti
• veľký hrubý samočistiaci profil
podrážky, hĺbka dezénu
4,5 mm, zosilnená v oblasti
členka

uvex quarto pro · zimní sárová so zipsom 8403 S3 SRC CI / S2 SCR CI
Nová moderná zimná sárová obuv
v robustnom prevedení - so
zapínaním na zips.
• extra široký tvar
• praktické zapínanie na zips na
vnútornej strane topánky
• robustná, zvršok - vode odolná
koža
• mäkká polstrovaná manžeta
obuvi
• priedušná textilná podšívka
• mäkký, polstrovaný jazyk
odolný voči vniknutiu prachu
• hrejivá podšívka z ovčej vlny
• vymeniteľná, antistatická
komfortná vložka s funkciou
odvádzania vlhkosti pre lepší
komfort nosenia
• vložka uvex D hydroflex® foam
pre optimálne tlmenie nárazov
v pätovej a strednej časti vložky
• outdoor-ová podrážka z dvojvrstvového PUR s integrovaným
stabilizátorom a ochranou
pätovej časti
• veľký hrubý samočistiaci profil
podrážky, hĺbka dezénu
4,5 mm, zosilnená v oblasti
členka

1

• integrovaná ochranná špica –
predĺžená špica k ochrane
koženého zvršku
• oceľová stielka proti
prepichnutiu
Obj. číslo: 840.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC CI
Veľkosti: 8 – 50
Oceľová vložka

Obj. číslo: 840.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC CI
Veľkosti: 8 – 50

• integrovaná ochranná špica –
predĺžená špica ku ochrane
koženého zvršku
• oceľová stielka voči
prepichnutiu
Obj. číslo: 840.
Norma: EN ISO 045:007 S SRC CI
Veľkosti: 8 – 50
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Bezpečnostná obuv
quatro · GORE-TEX®
uvex quatro · poltopánka 8414 S3 WR
Moderná vode odolná
poltopánka - GORE-TEX®
• extra široký tvar
• robustná, vode odolná koža
Nappa
• mäkký polstrovaný golier obuvi
• dlhodobo vode odolný a pritom
priedušný GORE-TEX® materiál
• uzatvorený jazyk
• novo vyvinutá, vylepšená
vložka pre dokonalý komfort
chodidla, antistatická, so
systémom odvodu potu
• uvex hydroflex® GEL – nová
generácia pre optimálny útlm
v pätovej časti
• outdoor podrážka s integrovaným stabilizátorom a ochranou
v pätovej časti
• integrovaná ochranná špica –
predĺžená ku ochrane koženého zvršku
• oceľová stielka voči
prepichnutiu

Obj. číslo: 8414.
Norma: EN ISO 045:004 S WR
Veľkosti: 8 – 48

uvex quatro · členková 8415 S3 WR
Atraktívna a vode odolná
členková obuv - GORE-TEX®
• extra široký tvar
• robustná, zvršok vode odolná
koža Nappa
• mäkká polstrovaná manžeta
obuvi
• dlhodobo vode odolný a pritom
priedušný GORE-TEX® materiál
• uzatvorený jazyk
• novo vyvinutá, vylepšená
vložka pre dokonalý komfort
chodidla, antistatická, so
systémom odvodu potu
• uvex hydroflex® GEL – nová
generácia pre optimálny útlm
v pätovej časti
• outdoor podrážka s integrovaným stabilizátorom
a ochranou v pätovej časti
• integrovaná ochranná špica –
predĺžená ku ochrane
koženého zvršku
• oceľová stielka odolná voči
prepichnutiu

Obj. číslo: 8415.
Norma: EN ISO 045:004 S WR
Veľkosti: 8 – 48

GORE-TEX® je registrovaná značka W.L. GORE & Associates

1
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Bezpečnostná obuv
oﬃce
uvex office · poltopánka 9541 S1
Elegantná poltopánka uvex office
v klasickom štýle.
• komfortný tvar
• zvršok z odolnej kvalitnej
hovädziny
• vzdušná podšívka
• komfortná vložka obuvi
s tlmiacim systémom
hydroflex® GEL
• podrážka nitril-kaučuk
(krátkodobo až +00 °C)

Obj. číslo: 541.
Norma: EN 45-1 S1
Veľkosti: 8 – 47

uvex office ESD · poltopánka 9541/4 S1
Elegantná poltopánka uvex office
v klasickom štýle
• komfortný tvar
• zvršok z odolnej kvalitnej
hovädziny
• vzdušná podšívka
• komfortná vložka obuvi s tlmiacim systémom hydroflex® GEL
• spĺňa požiadavky ESD: zvodový
odpor < 5 megaohmov
• podrážka nitril-kaučuk
(krátkodobo až +00°C)

Obj. číslo: 541.4
Norma: EN ISO 045:004 S1
Veľkosti: 8 – 47

uvex office · poltopánka 9542 S1 P
Elegantná poltopánka uvex office
v klasickom štýle
• komfortný tvar
• zvršok z odolnej kvalitnej
hovädziny
• vzdušná podšívka
• komfortná vložka obuvi s tlmiacim systémom hydroflex® GEL
• podrážka z PU
• oceľová planžeta

uvex office podrážka
Podrážka uvex office
z nitril-kaučuku
• komfortný tvar
• odolnosť voči sklzu
• odolnosť voči oderu
• vysoká odolnosť voči
prerezaniu
• krátkodobá odolnosť podrážky
až +00°C
• antistatická
• odolnosť voči olejom a benzínu
• odolnosť voči kyselinám a luhom

14

Podrážka uvex office
z polyuretánu:
• komfortný tvar
• odolnosť voči sklzu
• odolnosť voči oderu
• krátkodobá odolnosť podrážky
až do teploty +10°C
• antistatická
• odolnosť voči olejom a benzínu
• s kovovou medzistielkou
odolnou voči prepichnutiu

Obj. číslo: 54.
Norma: EN ISO 045:004 S1P
Veľkosti: 8 – 47
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Bezpečnostná obuv
vložky
vyberateľná vložka uvex hydroflex® GEL 9595.7 šírky 10
Určené pre skupinu obuvi - uvex
xenova® nrj, uvex xenova® pro,
uvex xenova® air a uvex motion,
uvex motion sport a uvex motion
style
• extrémne vysoká savosť potu
a odvod vlhkosti pre pohodlnú
klímu nôh
• novo vyvinutý - bezpečnejší
uvex hydroflex® GEL pre ešte
efektívnejší útlm
• systém tlmenia priamo pod
pätou

• antistatická
• podopiera klenbu nohy
Obj. číslo: 55.7
Veľkosti: 5 – 50
Šírky:
10

vyberateľná vložka uvex hydroflex® GEL 9595.8 šírky 11
Určené pre skupinu obuvi - uvex
xenova® nrj, uvex xenova® pro,
uvex xenova® air a uvex motion,
uvex motion sport a uvex motion
style, uvex athletic.
• extrémne vysoká savosť potu
a odvod vlhkosti pre pohodlnú
klímu nôh
• novo vyvinutý - bezpečnejší
uvex hydroflex® GEL pre ešte
efektívnejší útlm
• systém tlmenia priamo pod
pätou

• antistatická
• podopiera klenbu nohy
Obj. číslo: 55.8
Veľkosti: 5 – 50
Šírky:
11

vyberateľná vložka uvex hydroflex® GEL 9595.9 šírky 12
Určené pre skupinu obuvi - uvex
xenova® nrj, uvex xenova® pro,
uvex xenova® air a uvex motion,
uvex motion sport a uvex motion
style.
• extrémne vysoká savosť potu
a odvod vlhkosti pre pohodlnú
klímu nôh
• novo vyvinutý - bezpečnejší
uvex hydroflex® GEL pre ešte
efektívnejší útlm
• systém tlmenia priamo pod
pätou

• antistatická
• podopiera klenbu nohy
Obj. číslo: 55.
Veľkosti: 5 – 50
Šírky:
1

vyberateľná vložka uvex hydroflex® GEL
• extrémne vysoká savosť potu
a odvod vlhkosti pre pohodlnú
klímu nôh
• novo vyvinutý - bezpečnejší
uvex hydroflex® GEL pre ešte
efektívnejší útlm
• systém tlmenia priamo pod
pätou
• antistatická
• podopiera klenbu nohy

Obj. číslo: 58.4
Veľkosti: 5 – 50
Certifikované pre obuv:
uvex module, uvex origin, uvex quatro
Obj. číslo: 55.0
Veľkosti: 6 – 48
Certifikované pre obuv: uvex motorsport

58.4

55.0

15
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Ponožky uvex
-Technology® Swiss Ltd

Skvelé ponožky s technológiou
X-Technology® zaisťujú ochranu
tepelnou reguláciou pred
prehriatím a vlhkosťou. Ponožky
sú vyrobené v spolupráci so športovými lekármi, odborníkmi na
bioniku a špecialistov na textil,
a plne umožňujú reguláciu a funkciu kože, vďaka čomu je noha
suchá a dobre klimatizovaná.

PROFI PLUS

Veľkosti:
5 – 8
 – 41
4 – 44
45 – 47
48 – 4

Obj. číslo:
56.18
56.141
56.144
56.147
56.150

Okrem toho poskytuje špeciálnu
ochranu Achillovej šľachy,
obsahuje unikátnu bandáž
X-Cross® ku ochrane a stabilizácií
šliach, svalov a kĺbov. Špeciálne
mikro vlákno umožňuje komfort
nosenia a udržuje tvar, chráni voči
otlakom a podráždeniu pokožky.

Použitie špeciálneho vlákna Skin
NODOR® je Prevenciou pred
tvorbou plesní, baktérií a zápachu. Vlákno obsahuje ionty
striebra.

V modeloch ponožiek PREMIUM
a PREMIUM WARM sa cítite dobre
v teple aj v zime. Zaisťujú optimálnu a prirodzenú klímu nohy.

PROFI WARM

PREMIUM

PREMIUM WARM

Veľkosti:
5 – 8
 – 41
4 – 44
45 – 47
48 – 4

Veľkosti:
5 – 8
 – 41
4 – 44
45 – 47
48 – 4

Veľkosti:
5 – 8
 – 41
4 – 44
45 – 47
48 – 4

Obj. číslo:
57.18
57.141
57.144
57.147
57.150

Obj. číslo:
56.8
56.41
56.44
56.47
56.50

SkinNODOR®, SilverNODOR®, Aktiv Bund®, X-Cross bandage a AirConditioning Channel® sú registrovanou značkou
www.x-technology.com

16

Obj. číslo:
57.8
57.41
57.44
57.47
57.50
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uvex sil-Wear
Jednorazové ochranné odevy uvex silver-System
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sil-Wear
AgPURE™ nano-častice striebra
Výkonná antimikrobakteriálna ochrana

Striebro je vysoko efektívny, šetrný,
antimikrobiologický a pre človeka a životné
prostredie neškodný chemický prvok.

nano-častice striebra < 20 nm

Striebro je známe svojimi dezinfekčnými
účinkami už z dôb starej Antiky. Široké využitie
nachádza predovšetkým v lekárstve: ihly na
akupunktúru, chirurgické nástroje, náplasti či
dezinfekčné výplachy očí dusičnanom
strieborným u kojencov.
AgPURE™ nano-častice striebra majú pritom
široké spektrum využitia ako napr.: proti
baktériám, kvasinkám a plesniam. Účinná
koncentrácia častíc AgPURE™ je pritom
extrémne malá a jej hodnota je cca. 0,01%
striebra.

srebro 1 μm

1:1.000.000

asteroid 1 km

1:1.000.000

zrnko piesku 1 mm

nano-častice 1 nm

AgPURE™ vytvorí bakteriostatickú vrstvu na vnútorných plochách, tzn. že tieto sa samostatne chránia pred baktériami, proti kvasinkám
a plesniam, nechránia však blízke okolie.
Vrstva AgPURE™ je pre ľudské oko neviditeľná, avšak napriek tomu vysoko účinná, a zároveň nedochádza k zmene akýchkoľvek základných
vlastností.
Vrchné vrstvy AgPURE™ sú aktivované vlhkosťou. K ich aktivácii stačí i bežná vlhkosť vzduchu.

Princíp účinku AgPURE™

mikroorganizmy

zničené mikroorganizmy

Vysoko efektívna ochrana výrobkov pred baktériami, plesňami a kvasinkami.
AgPURE™ sú anorganické častice veľkosti nanometra. Vo vnútornej vrstve
každej nano-častice sa nachádzajú samostatné aktívne ióny striebra.

AgPURE™ pôsobí proti mikroorganizmom v troch úrovniach:
1. Zamedzenie uchytenia mikróbov na časticiach
Zabránenie rastu a množeniu mikróbov
2. Zabránenie zmeny celulózy skrz zmenu iónov kalia
Zabránenie schopnosti rastu mikróbov
3. Nevratná reakcia vďaka pôsobeniu aminokyselín s obsahom síry
Zničenie proteínov a takisto DNA/RNA

vlhkosť

povrstvenie < 10 μm
fólia
netkaná textília
schematické znázornenie účinku AgPURE™ na mikróby

128

AgPURE™ je ochranná značka rent a scientist GmbH. © Copyright rent a scientist a uvex 2008
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sil-Wear vibatec – Jednorazové ochranné odevy s vnútornou vrstvou obsahujúcou antibakteriálne účinky

PURE

Lamináty s a bez povrstvenia časticami nano-striebra

an t
i

rob
ic

i a l p ro
te

AgPURE

ion
ct

m

NANOSILBER

Nanosilver
cate

laminát bez povrstvenia
rast baktérií po 6-tich hodinách

A-Date: 14.01.2009
A-No. 215681

laminát bez povrstvenia
rast baktérií po 18-tich hodinách

laminát s povrstveníem
žiadny rast baktérií po 6-tich
a 18-tich hodinách

Priebeh rastu baktérií - zhodné s testom JIS Z 2801:2000
Doba inkubácie
5 minút

Počet bakterii
pri teste

% Zničených
bakterii 1)

R-hodnota

650000

30 minút

10000

60 minút

< 100

6 hodín

< 100

18 hodín

< 100

1) % zničenia a R-hodnota vo
vzťahu k bežnému štandardu
(vrchná vrstva polystyren).
99,979 %

> 3,68

Povrstvenie striebrom
Bežný štandard (polystyrén)

Počet baktérií
pri teste

Preukázaná hodnota

Inkubačná doba
(min)

Otestovanie antibakteriálnych vlastností podľa normy DIN EN ISO 20743:2007-10
Uznaná metóda o potvrdených antimikrobiologických účinkoch striebra u povrstvených materiálov
a textílií.

•
•

Certifikácia bioaktívnych produktov
Nemecký Inštitút Hohenstein sa zásadne podieľal na vývoji tohto štandardu

T EST- NO. : 09. 8. 3-0002

12
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sil-Wear
Jednorazové ochranné odevy uvex
Typ ochrany
TYP 5/6

TYP 4

TYP 3

Obj. číslo: 874.1
Obj. číslo: 874.0
Obj. číslo: 874.3
Obj. číslo: 874.5
Obj. číslo: 874.4

uvex
sil-Wear 5/6

Ochrana pred pevnými časticami
Ochrana pred drobným postrekom

130

uvex
sil-Wear 4 B

Ochrana pred postrekom
Ochrana pred pôvodcom infekcie
Ochrana pred pesticídmi

uvex
sil-Wear 4 B vibatec

Ochrana pred postrekom
Ochrana pred pôvodcom infekcie
Aktívne antimikrobiologické povrstvenie

uvex
sil-Wear 3 B

Vode odolný
Ochrana pred pôvodcom infekcie

uvex
sil-Wear 3 B vibatec

Vode odolný
Ochrana pred pôvodcom infekcie
Aktívne antimikrobiologické povrstvenie
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sil-Wear
Prehľad noriem
Smernica 89/686 o osobných ochranných prostriedkoch (OOPP)
V závislosti na vznik potenciálnych rizík, proti ktorým by mali ochranné odevy chrániť, sú osobné ochranné prostriedky roztriedené do troch kategórií:
Kategória I: nízke riziko; jednoduché ochranné prostriedky
Kategória II: stredné riziko; OOPP, ktoré nezodpovedajú kategórii I alebo III
Kategória III: vysoké riziko; OOPP k ochrane pred smrteľným nebezpečenstvom alebo vážnym nenávratným poškodením zdravia

Ochranné odevy
proti chemickému
ohrozeniu patria
do kategórie III
vysoký

Aktívne antimikrobiologické povrstvenie
Ochrana pred
chemikáliami

Ochrana pred pôvodcom infekcie
Ochrana proti kvapalným chemikáliám (Jet-Test EN 463)
Ochrana pred pôvodcom infekcie
Ochrana proti kvapalným chemikáliám (Jet-Test EN 463)

stupeň ochrany

Aktivne antimikrobiologické povrstvenie
Ochrana pred pôvodcom infekcie
Ochrana proti kvapalným chemikáliám (Spray-Test EN 468)
Ochrana pred pôvodcom infekcie
Ochrana proti kvapalným chemikáliám (Spray-Test EN 468)
Ochranné odevy proti pesticídom
Ochranné odevy proti pevným časticiam
Ochranné odevy proti drobným postrekom

nízky
Ochranné odevy s antistatickými vlastnosťami
(funkčnosť zaručená iba pri vlhkosti vzduchu > 25%)

Typ 3 B, 3 B vibatec, 4 B, 4 B vibatec, 5/6

Ochranné odevy proti čiastočnej rádioaktívnej kontaminácii
(nechránia pred rádioaktivnym žiarením)

Typ 3 B, 3 B vibatec, 5/6

Ochrana pred pôvodcom infekcie

Typ 3 B, 3 B vibatec, 4 B, 4 B vibatec

Aktívne antimikrobiologické povrstvenie

Typ 3 B vibatec, 4 B vibatec

Ochranné odevy proti pesticídom

Typ 4 B

Rizikové skupiny biologických látok.
Biologické látky sa delia podľa možných infekčných rizík do štyroch skupín:
RIZIKOVÁ SKUPINA 1 – biologické látky, u ktorých je nepravdepodobné, že človeku môžu spôsobiť možné onemocnenie.
RIZIKOVÁ SKUPINA 2 – biologické látky, ktoré môžu u človeka vyvolať onemocnenie a môžu pre neho predstavovať možné nebezpečenstvo;
rozšírenie látok medzi obyvateľstvo je nepravdepodobné; účinná prevencia a ďalšia manipulácia je normálne možná.
RIZIKOVÁ SKUPINA 3 – biologické látky, ktoré môžu u človeka vyvolať závažné onemocnenia a môžu pre neho predstavovať vážne nebezpečenstvo;
môže dôjsť k rozšíreniu látok medzi obyvateľstvo, avšak je normálne možná účinná prevencia a ďalšia manipulácia.
RIZIKOVÁ SKUPINA 4 – biologické látky, ktoré vyvolávajú u človeka závažné ochorenia a predstavujú pre neho vážne nebezpečenstvo; existuje
vysoké riziko rozšírenia látok medzi obyvateľstvo; účinná prevencia a ďalšia manipulácia nie je normálne možná.
Priradenie jednotlivých špecifík k daným rizikovým skupinám je zo zákona stanovené a uvedené v Technických predpisoch pre biologické látky.
Bližšie informácie ohľadom zachádzania s biologickými látkami nájdete v príslušných predpisoch a nariadeniach.
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Materiál a technológie
Nekompromisná ochrana a komfort
Štruktúra materiálu uvex sil-Wear 5/6
uvex sil-Wear 5/6 je vyrobený
z veľmi ľahkej mikroporéznej
laminovanej netkanej textílie
a vďaka kombinácii s viacej
vzdušnou „SMS“ textíliou v zadnej
časti odevu poskytuje vysokú mieru
priedušnosti. Spoločne
s olemovanými švami zaručuje
vysoký stupeň ochrany proti
postreku kvapalín a pevných častíc.

mikroporézna
polyetylénová fólia
netkaná textília

Štruktúra materiálu uvex sil-Wear 4B

Štruktúra materiálu uvex sil-Wear 4B vibatec

Ochranná funkcia odevu uvex sil-Wear 4B je zaistená vďaka
mikroporéznej a postreku odolnej laminovanej PE netkanej
textílii, ktorá poskytuje zároveň dostatočnú priedušnosť
odevu. Prelepené švy maximálne chránia
proti tekutým aerosólom a časticiam
a vnútorná vláknina poskytuje
príjemne mäkký pocit
pri nosení.

uvex sil-Wear 4B vibatec poskytuje vďaka mikroporéznej a postreku-odolnej
laminovanej PP netkanej textílii s inovatívnym aktívnym povrstvením
AgPURE™ ochranu proti tekutým aerosólom a časticiam, a zároveň
neobyčajne účinnu aktívnu antimikrobiologickú ochranu proti biologicky
nebezpečným látkam (R-hodnota ≥ 3).

aktívne povrstvenie
AgPURE™
mikroporézna
polyetylénová fólia

mikroporézna
polyprepylénová fólia

netkaná textília

netkaná textília

Štruktúra materiálu uvex sil-Wear 3B

Štruktúra materiálu uvex sil-Wear 3B vibatec

Veľmi ľahký ochranný odev striebornej farby uvex sil-Wear 3B
z vode odolnej laminovanej PP netkanej textílii poskytuje
efektívnu ochranu proti tekutým chemikáliám. Vďaka
mechanickej pevnosti materiálu a vďaka
ultrazvukom spojeným švom odev
uvex sil-Wear 3B dostatočne chráni,
a zároveň poskytuje
výborný komfort nosenia.

uvex sil-Wear 3B vibatec poskytuje vďaka svojmu inovatívnemu aktívnemu
povrstveniu AgPURE™ účinnú aktívnu antimikrobiologickú ochranu proti
biologicky nebezpečným látkam (R-hodnota ≥ 3).

aktívne povrstvenie
AgPURE™

vode odolná
polypropylénová fólia

vode odolná
polyprepylénová fólia

netkaná textília

TECHNOLÓGIA
SPOJENIA ŠVOV
ULTRAZVUKOM
• najmodernejšia
technológia spojenia
švov ultrazvukom
• ešte väčšia ochrana
užívateľa pred
kontamináciou
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netkaná textília

PRELEPENÉ ŠVY
• zašité, a potom
prelepené švy
• optimálna ochrana
proti prieniku
tekutých aerosolí
a častíc

OBRÚBENÉ ŠVY
• vnútorné obrúbenie
švov v kontrastnej
farbe
• zvýšená ochrana
proti vniknutiu
pevných častíc
a drobným
postrekom
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extrémny komfort a vysoký stupeň ochrany
– kapucne uvex sil-Wear
Kolekcia kapucní uvex sil-Wear bola vytvorená špeciálne podľa
požiadaviek a skúseností priamo z praxe, aby bola zaistená čo
najväčšia voľnosť pohybu a zároveň zachovaná plná ochrana užívateľa.
Vyznačuje sa perfektným ergonomickým tvarom, aby bolo možné otáčať
a ohýbať hlavu bez nepríjemného odporu. Vďaka integrovaným suchým
zipsom je možné variabilne nastaviť dĺžku kapucne pre optimálne
nosenie v každej situácii.
funkčný dizajn kapucne;
možnosť dĺžkového
nastavenia

Kapucňa je ergonomicky vytvarovaná a obsahuje mäkké olemovanie.
Aby kapucňa perfektne priliehala k ochrannej dýchacej maske, je na
stranách kapucne špeciálny systém suchých zipsov pre docielenie
optimálneho zakrytia tváre, a zároveň zachovanie neobmedzeného
výhľadu. Je možné ju jednoducho upevniť a uvoľniť.
Inovatívny systém upínania kapucne bol v Nemecku patentovaný.

ergonomický tvar kapucne
poskytuje neobmedzený
výhľad

mäkký gumový sťahovací
lem dookola umožňuje
perfektné priľnutie k tvári

inovatívny systém upínania
kapucne k ochrannej
dýchacej maske
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Jednorazový ochranný odev
ochrana pred chemikáliami - typ 3B
uvex sil-Wear 3 B vibatec
• vysoká biologická a chemická ochrana
• inovatívne aktívne povrstvenie AgPURE™
poskytuje najvyššiu ochranu pred biologicky
nebezpečnými látkami; podľa požiadaviek
normy EN 14126 bol dosiahnutý najvyšší
výkonnostný stupeň
• AgPURE™ zabraňuje rastu a množeniu
existujúcich mikroorganizmov takmer na
100% (DIN EN ISO 20743:2007-10)
• ochrana pred veľkým množstvom chemikálií
• pevné švy odevu spojené ultrazvukom pre
optimálnu ochranu
• dvojité zakrytie zapínania na suchý zips
vďaka lepiacim pásom pre maximálnu
ochranu v rizikových partiách
• systém upevnenie kapucne k ochrannej
dýchacej maske pre optimálne zakrytie tváre
(patentované v Nemecku)
• funkčný dizajn kapucne – možnosť dĺžkového
nastavenia pre použitie v každej situácii
• ergonomický tvar kapucne pre optimálne
nosenie, a zároveň neobmedzený výhľad
• efektívna ochrana a vysoký komfort nosenia
vďaka nízkej hmotnosti materiálu
• maximálna voľnosť pohybu vďaka
ergonomickému strihu odevu, predlžené
raglánové rukávy, pristrihnutý klin v rozkroku
a založené vnútorné nohavicové švy
• optimálne „padnutie“ odevu užívateľovi
vďaka vnútornej gume v oblasti pásu
• široké reflexné pásky na rukávoch
a nohaviciach zaručujú dobrú viditeľnosť
užívateľa takisto na zle osvetlených
pracoviskách
• pútka na palcoch rúk zaisťujú istejšie upnutie
rukávu k ruke, a tým zabraňujú eventuálnemu
vyhrnutiu rukávu
• komfort nosenia je ďalej zaručený vďaka
sťahovacím gumám na zakončení kapucne,
rukávov a nohavíc

EN 14126
Ochrana pred pôvodcom
infekcie
EN 14605
Ochrana proti kvapalným
chemikáliám
(Jet-Test EN 463)
EN 14605
Ochrana proti kvapalným
chemikáliám
(Spray-Test EN 468)
EN ISO 13982-1
Ochranné odevy proti pevným
časticiam
EN 13034
Ochranné odevy proti drobným
postrekom
EN 1149-1
Ochranné odevy
s antistatickými vlastnosťami
EN 1073-2
Ochranné odevy proti čiastočnej
rádioaktívnej kontaminácii

Typické oblasti použitia, napr.:
• pri kontakte s vírusmi, baktériami,
pôvodcami infekcie
• ochrana a boj proti nákazám
• likvidácia nebezpečných látok
• pri prácach v odpadových kanáloch
• odpadové hospodárstvo
• úpravy odpadových vôd

DIN ISO 20743:2007
Špecifické aktívne
antimikrobiologické povrstvenie

Ergonomický tvar kapucne s možnosťou
individuálneho dĺžkového nastavenia
a optimálnu ochranu tváre vďaka
inovatívnemu upevňovaciemu systému
kapucne a ochrannej dýchacej masky.
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Široké reflexné pásky zaručujú dobrú
viditeľnosť užívateľa takisto na zle
osvetlených pracoviskách.

Dvojité zakrytie zapínania na zips vďaka
lepiacim pásikom pre maximálnu
ochranu užívateľa.

Typ:
Model
Farba:
Balenie:

3 B vibatec
808
strieborná
10 ks

Obj. číslo:
874.10
874.110
874.111
874.112
874.113
874.114

Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
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Jednorazový ochranný odev
ochrana pred chemikáliami - typ 3B
uvex sil-Wear 3 B
• ochrana pred veľkým množstvom chemikálií
• pevné švy odevu spojené ultrazvukom pre
optimálnu ochranu
• dvojité zakrytie zapínania na suchý zips
vďaka lepiacim pásikom pre maximálnu
ochranu v rizikových partiách
• systém upevnenia kapucne k ochrannej
dýchacej maske pre optimálne zakrytie
tváre (patentované v Nemecku)
• funkčný dizajn kapucne – možnosť
dĺžkového nastavenia pre použitie v každej
situácii
• ergonomický tvar kapucne pre optimálne
nosenie, a zároveň neobmedzený výhľad
• efektívna ochrana a vysoký komfort nosenia
vďaka nízkej hmotnosti materiálu
• maximálna voľnosť pohybu vďaka
ergonomickému strihu odevu, predĺžené
raglánové rukávy, pristrihnutý klín
v rozkroku a založené vnútorné nohavicové
švy
• optimálne napasovanie odevu užívateľovi
vďaka vnútornej gume v oblasti pásu
• široké reflexné pásky na rukávoch
a nohaviciach zaručujú dobrú viditeľnosť
užívateľa takisto na zle osvetlených
pracoviskách
• pútka na palce rúk zaisťujú istejšie upnutie
rukávu k ruke, a tým zabraňujú
eventuálnemu vyhrnutiu rukávu
• komfort nosenia je ďalej zaručený vďaka
sťahovacím gumám na zakončení kapucne,
rukávu a nohavíc

EN 14126
Ochrana pred pôvodcom
infekcie
EN 14605
Ochrana proti kvapalným
chemikáliám
(Jet-Test EN 463)
EN 14605
Ochrana proti kvapalným
chemikáliám
(Spray-Test EN 468)
EN ISO 13982-1
Ochranné odevy proti
pevným časticiam

Typické oblasti použitia, napr.:
• práce s anorganickými a organickými látkami
• pri náročnom priemyselnom čistení
• pri čistení nádrží
• sanácia a čistenie pôdy a pozemkov

EN 13034
Ochranné odevy proti
drobným postrekom
EN 1149-1
Ochranné odevy
s antistatickými
vlastnosťami
EN 1073-2
Ochranné odevy proti
čiastočnej rádioaktívnej
kontaminácii

Ergonomický tvar kapucne s možnosťou
individuálneho dĺžkového nastavenia
a optimálnu ochranu tváre vďaka
inovatívnemu upevňovaciemu systému
kapucne a ochrannej dýchacej masky.

Široké reflexné pásky zaručujú dobrú
viditeľnosť užívateľa takisto na zle
osvetlených pracoviskách.

Typ:
Model:
Farba:
Balenie:

3B
800
strieborná
10 ks

Obj. číslo:
874.00
874.010
874.011
874.012
874.013
874.014

Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Dvojité zakrytie zapínania na zips vďaka
lepiacim pásikom pre maximálnu
ochranu užívateľa.
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Jednorazový ochranný odev
ochrana pred chemikáliami - typ 4B
uvex sil-Wear 4 B vibatec
• vysoká biologická a chemická ochrana
• inovatívne aktívne povrstvenie AgPURE™
poskytuje najvyššiu ochranu pred biologicky
nebezpečnými látkami; podľa požiadaviek
normy EN 14126 bola dosiahnutá najvyššia
výkonnostná trieda
• AgPURE™ zabraňuje rastu a množeniu
existujúcich mikroorganizmov takmer na
100% (DIN EN ISO 20743:2007-10)
• ochrana pred veľkým množstvom chemikálií
• pevné švy odevu spojené ultrazvukom pre
optimálnu ochranu
• dvojité zakrytie zapínania na suchý zips
vďaka lepiacim pásikom pre maximálnu
ochranu v rizikových partiách
• systém upevnenia kapucne k ochrannej
dýchacej maske pre optimálne zakrytie tváre
(patentované v Nemecku)
• funkčný dizajn kapucne – možnosť dĺžkového
nastavenia pre použitie v každej situácii
• ergonomický tvar kapucne pre optimálne
nosenie, a zároveň neobmedzený výhľad
• efektívna ochrana a vysoký komfort nosenia
vďaka mäkkému, flexibilnému, priedušnému
materiálu s nízkou hmotnosťou
• maximálna voľnosť pohybu vďaka
ergonomickému strihu odevu, predlžené
raglánové rukávy, pristrihnutý klin v rozkroku
a založené vnútorné nohavicové švy
• optimálne napasovanie odevu užívateľovi
vďaka vnútornej gume v oblasti pásu
• široké reflexné pásky na rukávoch
a nohaviciach zaručujú dobrú viditeľnosť
užívateľa takisto na zle osvetlených
pracoviskách
• pútka na palce rúk zaisťujú istejšie upnutie
rukávov k ruke, a tým zabraňujú
eventuálnemu vyhrnutiu rukávu
• komfort nosenia je ďalej zaručený vďaka
sťahovacím gumám na zakončení kapucne,
rukávov a nohavíc

EN 14126
Ochrana pred pôvodcom
infekcie
EN 14605
Ochrana proti kvapalným
chemikáliám
(Spray-Test EN 468)
EN ISO 13982-1
Ochranné odevy proti
pevným časticiam
EN 13034
Ochranné odevy proti
drobným postrekom
EN 1149-1
Ochranné odevy
s antistatickými
vlastnosťami

Typické oblasti použitia, napr.:
• práce vo farmaceutickom priemysle
• použitie vo veterine
• pri ničení škodcov a dezinfekcii bez použitia
pesticídov
• poľnohospodárstvo
• potravinársky priemysel

DIN ISO 20743:2007
Špecifické aktívne
antimikrobiologické
povrstvenie

Ergonomický tvar kapucne zaručuje
optimálnu ochranu tváre vďaka
inovatívnemu upevňovaciemu systému
kapucne a ochrannej dýchacej masky.
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Dvojité zakrytie zapínania na zips vďaka
lepiacim pásikom pre maximálnu
ochranu užívateľa.

Pútka na palcoch na rukách pre istejšie
upnutie rukávu k ruke.

Typ:
Model:
Farba:
Balenie:

4B vibatec
805
kovovo strieborná
10 ks

Obj. číslo:
874.30
874.310
874.311
874.312
874.313
874.314

Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
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Jednorazový ochranný odev
ochrana pred chemikáliami - typ 4B
uvex sil-Wear 4 B
• vynikajúci komfort nosenia vďaka ľahkému,
priedušnému a flexibilnému materiálu
• samolepiace zakryté zapínanie na zips
a prelepené švy zaisťujú optimálnu ochranu
pred presiaknutím tekutých aerosólov a
častíc
• dobrá kompatibilita kapucne s ochrannou
dýchacou maskou
• pútko na prostredník ruky zabraňuje
možnému vyhrnutiu rukávu, napr. pri
prácach s rukami nad hlavou
• spĺňa požiadavky ochrany proti pesticídom
podľa DIN 32781
• bez obsahu silikónu
• vhodný pre čistenie a upratovanie
priestorov
Typické oblasti použitia, napr.:
• kontakt s mierne jedovatými anorganickými
chemikáliami
• priemyselné čistenie s nižším tlakom (pri
výskyte pary/hmly)
• stavba lodí, automobilový priemysel
• kontakt s farbami a lakmi
• poľnohospodárstvo a záhradníctvo
• elektronický priemysel

EN 14126
Ochrana pred pôvodcom
infekcie
EN 14605
Ochrana proti kvapalným
chemikáliám
(Spray-Test EN 468)
EN ISO 13982-1
Ochranné odevy proti
pevným časticiam
EN 13034
Ochranné odevy proti
drobným postrekom
EN 1149-1
Ochranné odevy
s antistatickými
vlastnosťami
DIN 32781
Ochranné odevy proti
pesticídom

Pùtko na prostredník ruky pre istejšie
upnutie rukávu k ruke.

Typ:
Model:
Farba:
Balenie:

4B
806
biela/oranžová
25 ks

Obj. číslo:
874.50
874.510
874.511
874.512
874.513
874.514

Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Zašité a prelepené švy pre optimálnu
ochranu.
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Jednorazový ochranný odev
ochrana pred chemikáliami - typ 5/6
uvex sil-Wear 5/6
• kombinácia vysoko priedušného a veľmi
ľahkého PE laminátu so špeciálne vzdušnou
textíliou na zadných partiách poskytuje
vynikajúci komfort nosenia a priedušnosť
pri zachovaní ochrannej funkcie odevu
• olemované švy zaručujú vysoký stupeň
ochrany proti možným postrekom kvapalín a
častíc
• dobrá kompatibilita kapucne s ochrannou
dýchacou maskou
• optimálny strih odevu poskytuje vysoký
komfort nosenia
• olemované švy sťahovacej gumy
v kontrastnej farbe pre „väčšiu viditeľnosť“
pracovníka v prevádzke
• pútko na prostredník ruky zabraňuje
možnému vyhrnutiu rukávu, napr. pri práci
s rukami nad hlavou
• bez obsahu silikónu
• vhodný pre čistenie a upratovanie
priestorov
Typické oblasti použitia, napr.:
• práce s práškovými chemikáliami
• lakovacie práce
• spracovanie sklenených vlákien

EN ISO 13982-1
Ochranné odevy proti
pevným časticiam
EN 13034
Ochranné odevy proti
drobným postrekom
EN 1149-1
Ochranné odevy
s antistatickými
vlastnosťami
EN 1073-2
Ochranné odevy proti
čiastočnej rádioaktívnej
kontaminácii

Pútko na prostredník ruky pre istejšie
upnutie rukávu k ruke.
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Priedušná laminovaná PE netkaná textília
so špeciálnou vzdušnou časťou v zadnej
časti odevu poskytuje vysoký stupeň
komfortu nosenia.

Typ:
Model:
Farba:
Balenie:

5/6
807
biela/limetková
25 ks

Obj. číslo:
874.40
874.410
874.411
874.412
874.413
874.414

Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
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Model
Obj. číslo
Materiał

uvex sil-Wear 3 B vibatec
874.1
netkaná textília PP-laminát, s povrstvením AgPure

uvex sil-Wear 3 B
874.0
netkaná textília, PP-laminát

uvex sil-Wear 4 B vibatec
874.3
netkaná textília PP-laminát, mikroporézny s povrstvením AgPure

uvex sil-Wear 4 B
874.5
netkaná textília, PE-laminát mikroporézny

trieda
2 zo 6
3 zo 6
2 zo 6
2 zo 6
2 zo 6
splnené
splnené

trieda
2 zo 6
3 zo 6
2 zo 6
2 zo 6
2 zo 6
splnené
splnené

trieda
2 zo 6
3 zo 6
2 zo 6
2 zo 6
1 zo 6
splnené
splnené

trieda
2 zo 6
5 zo 6
1 zo 6
1 zo 6
1 zo 6
splnené
splnené

uvex sil-Wear 5/6
874.4
netkaná textília, PE-laminát, so zadnou časťou
SMS
*
trieda
1 zo 6
4 zo 6
1 zo 6
1 zo 6
1 zo 6
splnené
splnené

6 zo 6
6 zo 6
6 zo 6

6 zo 6
6 zo 6
6 zo 6

1 zo 6
-

-

-

6 zo 6
-

6 zo 6
-

3 zo 6

1 zo 6

-

1 zo 6
6 zo 6

1 zo 6
6 zo 6

-

-

-

P 3 zo 3
R 3 zo 3
P 3 zo 3
R 2 zo 3
P 3 zo 3
R 2 zo 3
P 3 zo 3
R 1 zo 3
-

P 3 zo 3
R 3 zo 3
P 3 zo 3
R 2 zo 3
P 3 zo 3
R 2 zo 3
P 3 zo 3
R 1 zo 3
-

P 3 zo 3
R 3 zo 3
P 3 zo 3
R 2 zo 3
P 3 zo 3
R 2 zo 3
P 3 zo 3
R 2 zo 3
-

P 3 zo 3
R 3 zo 3
P 3 zo 3
R 3 zo 3
P 3 zo 3
R 3 zo 3
P 3 zo 3
R 3 zo 3

P 3 zo 3
R 3 zo 3
P 3 zo 3
R 3 zo 3
-

6 zo 6

6 zo 6

6 zo 6

6 zo 6

-

6 zo 6

6 zo 6

6 zo 6

6 zo 6

-

3 zo 3

3 zo 3

3 zo 3

3 zo 3

-

3 zo 3

3 zo 3

3 zo 3

3 zo 3

-

≥ 3 silný

-

≥ 3 silný

-

-

4 zo 6
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
-

4 zo 6
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
-

4 zo 6
splnené
splnené
splnené
-

2 zo 6
splnené
splnené
splnené
splnené

2 zo 6
splnené
splnené
splnené
-

Požiadavky
EN 14325:2004 Fyzikálne vlastnosti materiálu
EN 530 Odolnosť proti oderu
EN ISO 7854 Odolnosť proti roztrhnutiu pri ohybaní
EN ISO 073-4 Odolnosť proti ďalšiemu roztrhnutiu
EN ISO 1334-1 Pevnosť v ťahu
EN 836 Odolnosť proti prepichu
13274-4 Odolnosť proti vzplanutiu
EN 114-1 Antistatické vlastnosti
EN ISO 6529/ EN 374-3
Odolnosť proti prenikaniu chemikálií
KYSELINY
Kyseliny chlorovodíková 36%
Kyseliny sírová 6%
Kyseliny sírová 30%
Kyseliny ﬂuorovodíková 37%
LUHY
Hydroxid sodný 30%
Hydroxid sodný 10%
ORGANICKÉ SUBSTANCIE
Acetón
Metanol
EN 14325:2004
Odolnosť proti prenikaniu chemikálií
(index prenikania P/index odmietnutia R)
Kyselina sírová 30%
Hydroxid sodný 10%
o-Xylen (neriedený)
Butan-1-ol (neriedený)
n-Heptan (neriedený)
Isoprepanol
EN 14126:2003
Ochrana proti prenikaniu pôvodcu infekcie
ISO/FDIS 16604/16603
Odolnosť proti kontaminovaným tekutinám
EN 14126 dodatok A Odolnosť na základe mechanického kontaktu
s látkami, ktoré sú obsiahnuté v kontaminovaných tekutinách
ISO/DIS 22611
Odolnosť proti kontaminovaným tekutým aerosólom
ISO/DIS 22612
Odolnosť proti kontaminovaným pevným čiastočkám
DIN EN ISO 20743:2007
Antibakteriálne účinky
Skúšky hotového výrobku
EN ISO 1335-2 Pevnosť švov
EN 14605/EN 463 Jet-Test Typ3
EN 14605/EN 468 Spray-Test Typ4
EN ISO 1382-1-2 Test tesnosti proti pevným časticiam Typ 5
EN 13034/EN 468 redukovaný Spray-Test Typ 6
EN 1073-2 Ochrana proti čiastočnej rádioakívnej kontaminácii
DIN 32781:2007 Ochranné odevy proti pesticídom.
Prenikanie podľa spôsobu postreku 14786:2006 14786:2006

*Uvedené výsledky platia pre zadné partie SMS. Hlavný materiál ma rovnaké alebo lepšie výkonnostné značenie. Ochranný stupeň odevu však kladie dôraz na časti odevu so vždy najnižším výkonnostným označením.

Spôsobilosť pre čistenie priestorov / Skúška podľa ISO 073-10 (Linging-test)
Trieda ISO 14644-1
1
US Federal Štandard 20
–
uvex sil-Wear 5/6
uvex sil-Wear 4B

2
–

3
1

4
10

5
100

6
1000

7
10000
✘

8
100000
✘
✘


✘
✘

13
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sil-Wear
Rozmery a veľkosti
ROZMERY

A|

B|

Pre spravný výber vhodnej veľkosti ochranného odevu, a teda zaistenie
maximálnej ochrany pri práci s nebezpečnými látkami, existuje
v kolekcii uvex sil-Wear široká paleta veľkostí ochranných odevov.
Diagram ukazuje veľkosť a rozmery postavy pre výber vhodnej veľkosti
ochranného odevu uvex sil-Wear. Definícia sa zakladá na skutočných
telesných rozmeroch, ktoré sa stanovujú iba v spodnom prádle a bez
topánok.
Je odlišná od bežných konfekčných veľkostiach. Preto vyberajte prosím
veľkosti Vašich ochranných odevov uvex sil-Wear vždy podľa
skutočných telesných rozmerov a nie podľa veľkosti konfekčných!
Veľkosť

Výška postavy v cm Obvod hrudníka v cm

S

164 – 170 cm

84 – 2 cm

M

170 – 176 cm

2 – 100 cm

L

176 – 182 cm

100 – 108 cm

XL

182 – 188 cm

108 – 116 cm

XXL

188 – 14 cm

116 – 124 cm

XXXL

14 – 200 cm

124 – 132 cm

uvex sil-Wear optimálna ochrana, bezpečnosť a komfort nosenie
Vaši pracovníci sú denne pri práci vystavovaní nebezpečenstvu. Druhy
možných rizík sa lišia od malých postrekov tekutín, cez ich rozliatie, až
ku kontaktu s nebezpečnými chemikáliami a rádioaktívnym
materiálom. U ochranných odevov je preto dôležité dbať na dobu
pôsobenia a preniknutie chemikálie.
Preniknutie je proces, kedy chemikália vnikne na molekulárnej úrovni
skrze materiál ochranného odevu. Molekuly chemikálií sú absorbované
vrchnou vrstvou materiálu, preniknú ňou a uvoľnia sa opäť na vnútornej
strane materiálu.
Odolnosť materiálov uvex proti nebezpečným látkam je stanovená na
základe takzvanej doby preniknutia nebezpečnej látky skrze materiál.
Ochranné odevy uvex sú podrobené požadovanému testu prieniku
podľa EN ISO 652/EN 374-3.
Údaje uvedené v tabuľke boli zistené pri laboratórnych skúškach.
Keďže v praxi často dochádza k neočakávaným vplyvom ako napr.
zvýšeným teplotám alebo mechanickým pôsobeniam, slúžia preto tieto
údaje iba ako orientačné.
Švy a sťahovadla môžu vykazovať nižšiu dobu prenikania, obzvlášť pri
poškodení alebo pri nesprávnom použití. Údaje sú nezáväzné
a nenahradzujú žiadny test spôsobilosti.
Pred oblečením odevu je nutné, odev skontrolovať pred eventuálnymi
poškodeniami, ako napr. narušené švy, poškodené sťahovadla alebo
iné poškodenia, ktoré by mohli znižovať ochrannú funkciu odevu.
Záleží však na zodpovednosti každého užívateľa odevu, aby sám zvážil,
či je použitý ochranný odev určený a vhodný pre danú činnosť.

Pokyny pre zachádzanie s jednorazovými ochr. odevmi uvex sil-Wear
Skladovanie
Odevy musia byť skladované v originálnom balení, na suchom
a temnom mieste.
Podľa uznesenia komisie pre biologické pracovné látky (ABIAS) musia
byť ochranné odevy obliekané a zobliekané nasledovne.

Obliekanie ochr. odevu

Zobliekanie ochr. odevu
Dezinfekcia ochranných rukavíc.

Kontrola kompletnosti všetkých
častí odevu pred obliekaním.
Odloženie hodiniek a šperkov.
Obliekaniu odevu a zapnutie
sťahovadla ku kotníku.
Nazutie obuvi.
Navlieknutie dýchacej masky a
preskúšanie tesnosti.

Stiahnutie kapucne, zoblečenie
odevu až ku kotníkom tak, aby
vnútorná strana odevu bola hore.
Pritom sú súčasne vytiahnuté ruky
z rukávov (je možná pomoc druhej
osoby s ochrannými rukavicami a
dýchacou maskou).
Po úplnom stiahnutí odevu je
vyzutá ochranná obuv.
Ochranné rukavice stiahnuť tak,
aby vnútorne vystužená strana
bola hore.

Nasadenie ochranných okuliarov.
Trieda EN
0
1
2
3
4
5
6

140

Normalizované doby preniknutia v min
okamžite (žiadna trieda)
≥ 10
≥ 30
≥ 60
≥ 120
≥ 240
≥ 480

Pretiahnutie kapucne odevu cez
hlavu, úplne zapnutie sťahovadla.
Pre zakrytie oblasti brady
a sťahovadla zatlačiť sponu.
Navlieknutie ochranných rukavíc
a pretiahnutie cez hlavicu rukávu.

Okuliare zložiť zozadu dopredu
a odložiť na určené miesto
Dýchaciu masku zložiť rovnakým
spôsobom.
Vydezinfikovať ruky a následne
dôkladne umyť vodou a čistiacimi
prostriedkami ruky, tvár a iné
kontaminované časti kože.
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Ochranné odevy
Najlepší komfort a najvyšší stupeň ochrany.
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texpergo carbon
Najlepšia ochrana pred vetrom a do nepohody

Systém uvex texpergo carbon
• High-Tech materiály s ďalšími
funkciami
• Kombinovateľné a variabilné
• Vzájomne farebne a funkčne
zladené

4

5

3

6
1

7

2

vetrovka texpergo carbon
komfortné nohavice texpergo carbon
polo tričko texpergo
prešívaná termo bunda texpergo
prešívaná termo vesta texpergo
vesta s vyhrievacím systémom novonic®
vesta s vyhrievacím systémom active-heat®



* – nie je normované

systém Zip-in

antibakteriálne

redukujúce pachy

odvádzajúce
vlhkosť

elastické

priedušné

izolujúce teplo

regulujúce teplotu

vetru odolné

Funkčné zaradenie

vode odolné*

FUNKČNÉ VLASTNOSTI
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texpergo carbon
Technológia a spracovanie

é
doln
vodeo

né
odol
vetru

• ľahký, nešuštivý a extrémne elastický
• vysoko priedušný a regulujúci teplotu
• vynikajúca schopnosť odvádzania vlhkosti
• úplne vode a vetru odolný
• redukujúci pachy vďaka aktívnemu bambusovému
uhlíku

priedu

šné

Funkčný vrchný materiál
100% polyester

2-vrstový laminát

Membrána z karbónu na
báze aktívneho
bambusového uhlíka

Podšívka

3-vrstvý laminát
é
doln
vodeo

né
odol
vetru

priedu

šné

Funkčný vrchný materiál
100% polyester
Membrána z karbónu na
báze aktívneho
bambusového uhlíka

• ľahký, nešuštivý a extrémne elastický
• vysoko priedušný a regulujúci teplotu
• úplne vode a vetru odolný
• redukujúci pachy vďaka aktívnemu bambusovému
uhlíku
• hydrofilná vnútorná vrstva pre rýchle odvádzanie
vlhkosti a najvyšší komfort nosenia

Hydrofilná vnútorná vrstva
100% polyester

Termo-vesta ⋅ Termo-bunda
e
ajši
vonk

Nekrčivý vrchný materiál
s kordurou, 100%
polyamid

lad
ch

THERMORE® ECO DOWN® vatová
vypchávka High Loft,
100% polyester (z toho 5%
recyklovaný polyester)
tepl

o

né

telo

Antibakteriálna vnútorná vrstva 97%
polyamid, 3% X-Static® (striebro)

• extrémne ľahký nekrčivý vrchný materiál s kordurou pre
vysokú odolnosť proti oderu
• vynikajúca tepelná izolácia vďaka obzvlášť jemným
vláknam, ktorá prepúšťa podstatne menej vzduchu než
bežné vatové vypchávky
• THERMORE® ECO DOWN® znemožní pohyb vlákien vo
vnútri materiálu a tým zvyšuje jeho životnosť
• dokonalá stabilita tvaru materiálu a jeho perová
mäkkosť poskytujú príjemný pocit nosenia
• antibakteriálne účinky vďaka vtkaným vláknam striebra
pre zamedzenie vzniku nepríjemných pachov

Zpracovanie

Pogumované zipsy
s puzdrovým krytím

Zvarené švy
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texpergo
Vetrovka
Vetrovka uvex texpergo carbon
Vysoko kvalitná vetrovka z nového
funkčného laminátu ideálna pre
celoročné nosenie. Vďaka systému
Zip-in je podľa daných poveternostných podmienok všestranne
kombinovateľná s ostatnými
odevmi rady texpergo!
• -vrstvový laminát z pružného
vrchného materiálu z polyesteru
a karbónovej membrány na báze
aktívneho bambusového uhlíka
• vysoko priedušný, vode a vetru
odolný, nešuštivý pružný
materiál
• „-D“ strih vetrovky pre perfektný
tvar a vynikajúci komfort nosenia

Vetrovka uvex texpergo carbon
Farba:
čierna
Materiál: 00% polyester
-vrstvový laminát
s karbónovou membránou
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

/6
8/50
5/5
56/58
60/6
6/66

Obj. číslo:
887.509
887.50
887.5
887.5
887.5
887.5

Kvalitné prevedenie detailov:
• oderu odolné ochranné prvky na
ramenách a pažiach
• špeciálne upínacie manžety na
lemoch rukávov
• odnímateľná kapucňa z vrstvového laminátu
s hydrofilnou vnútornou vrstvou
• funkčné riasené vrecko: bočné
vrecká s pogumovanými zipsami,
náprsné vrecko s reflexnými
prvkami, uzavierateľné vnútorné
vrecko s integrovaným vreckom
na mobilný telefón a otvorom pre
vedenie káblu
• systém Zip-in umožňuje
kombináciu vetrovky
s prešívanou termo-bundou alebo
termo-vestou alebo vyhrievanými
funkčnými vestami

Zvarené švy

Pogumované zipsy
s puzdrovým
krytím a reflexnými prvkami

Odnímateľná kapucňa, možnosť
nastavenia veľkosti a výhľadu, oderu
odolné ochranné plochy

Predný zips s jazdcom z karbónu

Náprsné vrecko s dodatočným
vreckom pre mobilný telefón a s
otvorom pre vedenie káblu

Prešívaná termo-vesta
Obj. číslo: 8872.8

Vyhrievaná vesta novonic® Strana 147
Obj. číslo: 8872.9

Vyhrievaná vesta active-heat® Strana 147
Obj. číslo: 8873.0

Kombinowalna z:

Prešívaná termo-bunda
Obj. číslo: 8872.7
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texpergo
Komfortné nohavice · Funkčné polo tričko
Komfortné nohavice uvex texpergo carbon
Vysoko kvalitné nohavice športového strihu z nového funkčného
-vrstvového laminátu, ideálne
pre nosenie pri najrôznejších
poveternostných podmienkach!
• -vrstvový laminát z pružného
vrchného materiálu z polyesteru,
karbónové membrány na báze
aktívneho bambusového uhlíka
a hydrofilnej vnútornej vrstvy
• vysoko priedušný, vode a vetru
odolný, nešuštivý pružný
materiál
• vynikajúci komfort nosenia a príjemný pocit pri kontakte s kožou
• výborné odvádzanie vlhkosti
vďaka špeciálnej vnútornej
vrstve
• optimálny strih vďaka ergonomicky tvarovaným kolenným
partiám
• vďaka dodatočným manžetám
nastaviteľný pružný pás
• bočné a zadné vrecká
s pogumovanými zipsami
s puzdrovým krytím
• oderu odolné prvky na spodných
lemoch zadnej časti nohavíc

komfortné nohavice uvex texpergo carbon
Farba:
čierna
Materiál:
00% polyester
-vrstvý laminát
s karbónovou membránou
Veľkosti:
Obj. číslo:

887.605
6
887.606
8
887.607
50
887.608
5
887.609
5
887.60
56
887.6
58
887.6
60
887.6
6
887.6
6
887.65
90
887.69
9
887.60
98
887.6
0
887.6
06
887.6
0
887.6

Funkčné polo tričko uvex texpergo
Polo tričko z funkčného
materiálu ľahké ako „pierko“.
Maximálny komfort nosenia,
príjemné na kožu, matný lesk.
• rýchle odvádzanie vlhkosti a
poskytnutie chladivého efektu
i pri náročných činnostiach
• udržuje telo príjemne suché
a zabraňuje jeho prechladnutiu
v dôsledku spotenej pokožky
• športový, úzky strih pri zároveň
vysokej elasticite
• jednoduchá údržba, rýchle
sušenie
• Öko-Tex Standard 00

Funkčné polo tričko uvex texpergo
Farba:
čierna
Materiál: 00% polyester
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

/6
8/50
5/5
56/58
60/6
6/66

Obj. číslo:
898.09
898.0
898.
898.
898.
898.

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

5
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texpergo
Prešívaná termo-bunda · Prešívaná termo-vesta
Prešívaná termo-bunda uvex texpergo
Veľmi ľahká perová prešívaná
termo-bunda. Možnosť nosenia
buď samostatne alebo vďaka
systému Zip-in ako vnútorná
termo-bunda v kombinácii
s vetrovkou uvex texpergo
carbon.
• špeciálne zloženie z vysoko
kvalitného vrchného
nekrčivého materiálu
z polyamidu s kordurou,
extrémne ľahké vatové
vypchávky THERMORE® ECO
DOWN® a antibakteriálne
podšívky
• vysoký komfort nosenia vďaka
stálemu objemu, mäkkému
materiálu a vysokej tepelnej
izolácii
• redukcia tvorby nepríjemných
pachov vďaka vláknam striebra
vo vnútri podšívky
• predný zips s možnosťou
zapnutia až ku krku, ľahko
zapínateľné bočné i dodatočné
vnútorné vrecká a elastické
úplety v páse a na lemoch
rukávov poskytujú najvyšší
komfort nosenia

Antibakteriálna podšívka

Ľahko zapínateľné zipsy

Prešívaná termo-vesta uvex texpergo
Extrémne ľahká prešívaná termovesta môže byť nosená buď
samostatne alebo vďaka systému
Zip-in ako vnútorná termo-vesta
v kombinácii s vetrovkou uvex
texpergo.
• špeciálne zloženie z vysoko
kvalitného vrchného nekrčivého materiálu z polyamidu s kordurou, extrémne ľahké vatové
vypchávky THERMORE® ECO
DOWN® a antibakteriálne
podšívky
• vysoký komfort nosenia vďaka
stálemu objemu, mäkkému
materiálu a vysokej tepelnej
izolácii
• redukcia tvorby nepríjemných
pachov vďaka vláknam striebra
vo vnútri podšívky
• predný zips s možnosťou
zapnutia až ku krku, ľahko
zapínateľné bočné i dodatočné
vnútorné vrecká poskytujú
najvyšší komfort nosenia

6

Termo-vesta uvex texpergo
Farba:
strieborná
Materiál: 00% polyamid nekrčivý,
vatová vypchávka,
antibakteriálna podšívka
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

/6
8/50
5/5
56/58
60/6
6/66

Výrazné priečne
prešitie odevu

Obj. číslo:
887.809
887.80
887.8
887.8
887.8
887.8

Termo-bunda uvex texpergo
Farba:
strieborná
Materiál: 00% polyamid nekrčivý,
vatová vypchávka,
antibakteriálna podšívka
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

/6
8/50
5/5
56/58
60/6
6/66

Obj. číslo:
887.709
887.70
887.7
887.7
887.7
887.7

Anatomické prešitie odevu
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texpergo
Vyhrievaná vesta aktive-heat® · Vyhrievaná
vesta novonic®
Vesta uvex texpergo active-heat®
Flexibilný vynímateľný vyhrievací
systém s veľmi ľahkým,
skladným akumulátorom robí
túto vestu nenahraditeľnou pri
všetkých aktivitách. Vesta sa
nosí oddelene alebo
v kombinácii s karbónovou
bundou 887.5. (systém ZIP-IN).
Mobilný vyhrievací systém sa
skladá z  samostatných HV
active-heat® Heizpads (telies),
akumulátora a jednoduchého
diaľkového ovládania. Vrecká na
prednej časti alebo vzadu
umožnia zahrievanie podľa
potreby. Regulácia teploty je
optimálna za všetkých
podmienok. Doba vyhrievania je
závislá od okolitej teploty – od
,5 do 0 hodín. Nabíjací čas je 
hodiny. Životnosť akumulátora
ca. 500 nabíjacích cyklov.

Zahrievacie telesá active-heat®
Heizpads (8880.700)

active-heat® Powerbox (8880.701)

akumulátor active-heat®

Vyhrievacia vesta
Farba:
čierna
Materiál: 00% polyester
 vrstvový laminát
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo:
887.009
887.00
887.0
887.0
887.0
887.0

Možnosť prania.
Prosím dodržujte pokyny na výrobku.

Pozor – jeden vyhrievací systém
sa skladá z obj. čísel 8880.700
a 8880.70.

ovládánie Pilot active-heat®

Vesta uvex texpergo novonic®
Vetru odolná flaušová vesta
s votkanou tepelnou špirálou
dodáva teplo do exponovaných
miest. Vesta sa nosí oddelene
alebo v kombinácii s karbónovou
bundou 887.5.
• vyhrievané oblasti sú v oblasti
obličiek, aktivujú sa stlačením
tlačítka
• vyhrievanie umožňujú
patentované vlákna novonic®
Garn
• i v extrémnych situáciách je
zabezpečené veľkoplošné
homogénne zahrievanie

vesta novonic®
Farba:
čierna
Materiál: odolný flauš (fleece)
85% polyester, 5% polyuretán
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo:
887.909
887.90
887.9
887.9
887.9
887.9

Možné pranie do 0°C!
Prosím dodržujte pokyny na výrobku.

Zahrievacie špirály v tvare „teplej
dlane“
Novonic® je ochranná známka W. Zimmermann GmbH&Co. KG.
HV active-heat® je ochranná známka HV Corporate Concepts AG.
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Technológia detailne · Prehľad funkcií

DIZAJN
Anatomicky umiestnené ventilačné zóny, z obzvlášť
priedušných materiálov, podporujú výmenu teplého
a vlhkého vzduchu vo vnútri oblečenia za chladnejší
a suchý vonkajší vzduch.

FUNKCIE
Funkčné trička, zhotovené z 2-vrstvových
úpletov, odvádzajú vlhkosť a udržujú tým
telo pri ťažkej práci v suchu. Trievira
Bioactive® zníži množenie baktérií
a zamedzí tvorbe pachov vďaka použitiu
antimikróbnej priadze s prísadou
striebra. Stály účinok nie je znížený
častým praním ani nosením.

KOMFORT
3- dimenzionálne strihy zaistia v kombinácii s funkčnými
materiálmi vysoký komfort nosenia i pri meniacich sa
klimatických situáciách a pri rôznom fyzickom zaťažení.

®

neškodné ióny striebra

dvojvrstvová
konštrukcia

elasticita
baktérie v kontakte s Ag+
vonkajšia plocha
pokožky

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S20-0516 Instytut Badawczy Hohenstein

priedušnosť
odvod vlhkosti

Množenie baktérií, ich výtrusy spôsobujúce
potný zápach, je spomalené.
Dôsledok: potný pach je redukovaný

Öko-Tex Standard 100
Testované textílie podľa kritérií Öko-Tex Standard 00 zaručujú, že neobsahujú žiadne človeku
škodlivé substancie. Iba tie výrobky, ktoré splnia veľmi prísné požiadavky a podliehajú stálej
kontrole, môžu byť značené certifikátom Öko-Tex.
www.oeko-tex.com
Standard UV 801
Norma UV Štandard 80 podstatne prekračuje skúšobné štandardy austrálsko-novozélandskej normy.
Táto norma potvrdzuje, že testované výrobky ako v novom, tak v použitom stave nestrácajú svoje
ochranné vlastnosti pri pôsobení UV a slnečného žiarenia. Ochranný svetelný faktor, napr. LSF 80,
vám hovorí, že textilom chránenú pokožku môžete vystaviť slnku 80x dlhšie, než keď bude vaša
pokožka na slnku nechránená.
www.hohenstein.de

replika overal athletic workwear, obj. č. 888.

■

■

■

8

ventilačné zóny

odvod vlhkosťi
■

antibakteriálny

elastický
■

termoizolačný

■

odolný vetru

nohavice do pasu athletic workwear air-flow, obj. č. 8888.

PRODUKT

vode odpudivý

priedušný

FUNKČNÉ VLASTNOSTI

■

bunda SoftShell athletic workwear, obj. č. 8888.0

■

■

■

■

■

■

bunda s kapucňou SoftShell athletic workwear, obj. č. 8888.

■

■

■

■

■

■

■

tričko athletic workwear, obj. č. 896.8

■

■

■

■

tričko athletic workwear, obj. č. 898.0

■

■

■

■

triko / athletic workwear, obj. č. 896.9

■

■

■

■

triko / athletic workwear, obj. č. 898.

■

■

■

■
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bunda SoftShell · tričko
Športová bunda SoftShell
• veľmi priedušná
• ergonomický strih s tvarovanými lakťami
• stojačik s reflexnými
elementmi
•  náprsné a  bočné vrecká,
slúžia i na ventiláciu
• vnútorné vrecko
• pružný materiál -way strech

Športová bunda SoftShell
Farba:
čierna
Materiál: 8% polyester, % polyuretán,
7% elasten, 70 g/m
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL

/6
8/50
5/5
56/58
60/6

Obj. číslo:
8888.009
8888.00
8888.0
8888.0
8888.0

Tričko athletic workwear stretch
Tričko šedé a šedo/čierne
athletic.
Tričko s krátkym rukávom je
ľahké a funkčné v športovom
dizajne. Veľmi priedušné a
s optimálnym odvodom vlhkosti
zaručuje suché telo i za
extrémnych podmienok.

Tričko šedé a šedo/čierne athletic
Materiál: 00% polyester Trevira Bioactive®
Farba:
Veľkosti:
S /6
M 8/50
L 5/5
XL 56/58
XXL 60/6
XXXL 6/66

šedo/čierna
Obj. číslo:
896.809
896.80
896.8
896.8
896.8
896.8

Farba:
Veľkosti:
S /6
M 8/50
L 5/5
XL 56/58
XXL 60/6
XXXL 6/66

čierna
Obj. číslo:
898.009
898.00
898.0
898.0
898.0
898.0
898.0

®

neškodné ióny striebra

896.8
TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

10

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S20-0516 Instytut Badawczy Hohenstein

baktérie v kontakte s Ag+

9

odziez_SK:Layout 1

22-07-10

14:10

Page 150

athletic workwear
Nohavice do pasu air-ﬂow · tričko
Nohavice do pasu athletic workwear air-flow
Vysoko funkčná tkanina je trvale
priedušná, odvádza vlhkosť, je
elastická a poskytuje vysoký
komfort.
• zapínanie na gombík a pás
s 5-timi pútkami na opasok
•  postranné vrecká
•  bočné vrecká na suchý zips
• ventilácia Air-flow na stehnách

Nohavice do pasu athletic workwear air-flow
Farba:
čierna
Materiál: 60% polyester, 5% bavlna,
5% lastol, 5 g/m
Veľkosti:
8888.05
8888.06
8888.07
8888.08
8888.09
8888.0
8888.
8888.
8888.
8888.9
8888.0
8888.
8888.
8888.
8888.

Obj. číslo:

6
8
50
5
5
56
58
60
90
9
98
0
06
0

TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S20-0516 Instytut Badawczy Hohenstein

Tričko s dlhým rukávom athletic workwear stretch
Pracovné tričko s dlhým rukávom
v športovom dizajne z vysoko
funkčného materiálu pre
optimálny komfort nosenia,
takisto pri zvýšenej telesnej
aktivite. Vysoká priedušnosť a
optimálny prenos vlhkosti vďaka
dvojvrstvovému materiálu, ktorý
udržuje telo príjemne suché.

Tričko s dlhým rukávom
Materiál:
00% polyester
Trevira Bioactive®
Farba:
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

šedo/čierna
/6
8/50
5/5
56/58
60/6
6/66

Farba:
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo:
896.909
896.90
896.9
896.9
896.9
896.9

čierna
/6
8/50
5/5
56/58
60/6
6/66

Obj. číslo:
898.09
898.0
898.
898.
898.
898.

898.

®

neškodné ióny striebra

896.9
TEKSTYLIA

15

GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S20-0516 Instytut Badawczy Hohenstein

50

baktérie v kontakte s Ag+
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SoftShell · Overal
Bunda SoftShell s kapucňou
Funkčná bunda do nepriaznivého
počasia zo -way Stretch
SoftShell materiálu. Vynikajúca
pohyblivosť a komfort nosenia.
Odpudzuje vodu, odoláva vetru,
izoluje teplotu a je elastická.
• optimálna voľnosť pohybu
• dobrá ochrana pred
nepohodou vďaka kapucni
• ergonomické zosilnenie lakťov,
odolné proti oderu
• zmäkčená vnútorná strana
pre príjemný kontakt
s pokožkou
• reflexné elementy na prednej
a zadnej strane
• nastaviteľná šírka kapucne
sťahovacou gumou

Bunda SoftShell s kapucňou
Farba:
čierna
Materiál: 8% polyester, % polyuretan,
7% elasten, 70 g/m
Veľkosti:
S
M
L
XL
XXL

/6
8/50
5/5
56/58
60/6

Obj. číslo:
8888.09
8888.0
8888.
8888.
8888.

Replika overalu Athletic workwear
Tento overal spája high-tech
tkaninu so športovým strihom
• funkčný vonkajší materiál:
stále priedušný, elastický
a odvádza vlhkosť
• elastické výplne na paži
a chrbte vo farbe čiernej
• ergonomický D strih
• zakrytý dvojcestný zips
• opasok a golier na suchý zips
•  bočné vrecká

Strih 3D

Replika overalu Athletic workwear
Farba:
antracit
Materiál: 60% polyester, 5% bavlna,
5% lastol, 5g/m
Veľkosti:

6
8
50
5
5
56
58
60
6
6

S
S
M
M
L
L
XL
XL
XXL
XXL
XXXL

Obj. číslo:
888.05
888.06
888.07
888.08
888.09
888.0
888.
888.
888.
888.
888.5

Lemovky v kontrastnej farbe

Individuálne nastaviteľný pas
TEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliwe

według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S20-0516 Instytut Badawczy Hohenstein
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www.uvex-car-racing.de
Stvorený a uznávaný profesionálmi

Profesionálni športovci a ich tímy potrebujú profesionálnu ochranu.
Tak vznikla i profesionálna kolekcia - uvex motorsport.
Kolekcia uvex motorsport má špeciálne vlastnosti :
• vynikajúci komfort nosenia
• vynikajúca ochrana od hlavy po pätu nad rámec požiadaviek šoférov a ich tímov.
Využitie moderného dizajnu, technológií a výrobných špecialistov uvex garantujú
vynikajúcu kvalitu výrobku.
Dôveruj kvalite a zvíťazíš.

uvex fp 1 carbon

uvex rg 1

uvex rs 1

uvex rf 1
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uvex fp 1 H.A.N.S.
• ultra ľahká, odolná, nárazu vzdorná,
vrstvou karbónu potiahnutá prilba
• aerodynamický tvar (testovaný
v aerodynamickom tunely)
• zakomponovaný spodný stabilizačný
aerodynamický golier
• systém ventilácie Venturi
• tkanina polstrovania z materiálu
NOMEX®
• štít uvex supravision® nano super
anti-fog
• dvojité uzavieranie štítu
• dve rôzne veľkosti škrupiny
• hmotnosť cca .0 g
• schválené - Snell SA 00
• certifikát - H.A.N.S.
• schválené - FIA
Obj. číslo:
Veľkosti:

49..40.0
XS, S, M, L, XL

uvex fp 5 H.A.N.S.
• kompozícia -materiálu (uhlík,
Kevlar®, sklolaminát)
• efektívny systém ventilácie
• tkanina polstrovania z materiálu
NOMEX®
• štít v prevedení anti-fog
• dvojité, rýchle a bezpečné zavieranie
štítu
• vybavený mikrofónom a trubicou pre
prívod kvapalín (pitie)
• Hmotnosť cca. .40 g
• schválené - Snell SA 00
• certifikát - H.A.N.S.
• schválené - FIA Uvex RG 

4

Obj. číslo: 49..44.
Veľkosti: S, M, L, XL

uvex rg 1

uvex mg 1

• viacvrstvový materiál NOMEX®
• dokonalé dosadenie
• mäkký pružný materiál
• dobrý úchop
• schválené FIA

• odolné, s dlhou dobou užívania
• perfektné dosadenie, kombinácia
pevného a elastického materiálu
• nastaviteľné pružné manžety so
zapínaním na suchý zips

Obj. číslo:
Veľkosti:

Obj. číslo:
Veľkosti:

607
7, 8, 9, 0, 

60.8
7, 8, 9, 0, 
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www.uvex-car-racing.de
Stvorený a uznávaný profesionálmi

uvex rs 1
• trojvrstvová tkanina, vonkajšia vrstva
NOMEX®
• vynikajúce vlastnosti pre udržanie klímy
v kombinéze
• návrhy vytvárané pomocou D technológie
• veľmi flexibilná, paropriepustná tkanina
• NOMEX® použitá na rukávy a na zadný diel
kombinézy
• zapustené bočné kapsy
• schválené FIA
Obj. číslo:

Veľkosti:

88.0 – strieborná farba
88. – strieborno červená farba
88. – strieborno čierna farba
44, 46, 48, 0, , 4, 8, 60,
6, 64

Navrhované a šité pomocou
technológie D

Možnosť umiestnenia
reklamy/loga

Možnosť šitia na mieru

uvex rf 1

uvex rf 2

• kožený zvršok
• bočné, prekryté šnurovanie
• rýchlozapínanie na suchý zips
• vnútorné textilné podšitie z materiálu
00% NOMEX
• vyberateľná vložka
• podošva so zaoblenou pätou
• stielka P pre optimálny stisk
plynového pedálu

• kožený zvršok
• šnurovanie v osi obuvi
• vnútorné textilné podšitie
z materiálu 00% NOMEX
• vyberateľná vložka
• podošva so zaoblenou pätou
• stielka P pre optimálny stisk
plynového pedálu
Obj. číslo:
Veľkosti:

Obj. číslo:
Veľkosti:

NOMEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Dupont.

9. – farba čierna
8 – 47

90. – farba bielo červená
9. – farba čierna
8 – 47
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UVEX Safety CZ k.s.

UVEX Safety SK k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel. +420 494 531 331
Fax +420 494 533 395
e-mail: info@uvex.cz
www.uvex-safety.cz

Jesenná 1
080 05 Prešov
Tel. +421 51 77 32 138
Fax +421 51 75 94 771
e-mail: uvex@uvex-safety.sk
www.uvex-safety.sk

Member of the uvex group

Member of the uvex group

Ochranné pracovní prostředky
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