
Ochranné okuliare
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uvex i-guard planet

Aby bola naša vlastná misia pre väčšiu udržateľnosť viditeľná, etablovala 
spoločnosť uvex štítok protecting planet.
protecting planet je pre spoločnosť uvex viac než len štítok. Na základe sloganu značky 
protecting people – ochrana ľudí – sľubujeme zodpovedné začlenenie troch pilierov udržateľnosti – 
ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí do všetkých aktivít v rámci všetkých divízií spoločnosti. 

Preto spoločnosť uvex komplexne kontroluje, vyhodnocuje a optimalizuje všetky kroky v reťazci 
tvorby hodnôt, na konci ktorého je čo najviac udržateľný výrobok.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material

by reducing waste
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Dôležitou súčasťou produktového 
systému planet series  
je uvex i-guard planet.

Fólie použitých polyesterových vreciek pozostávajú 
až zo 70 % z recyklovaného materiálu získaného 
z výrobného odpadu. Všetky kartónové škatule sú 
vyrobené z viac ako 90 % z recyklovaného papiera.

Množstvo papiera potrebného pre priložený návod na 
použitie sa znížilo o 30 %. Zväčšenie baliacej jednot-
ky z 5 na 10 okuliarov malo za následok dodatočné 
zníženie potrebného kartónového materiálu a súčas-
ne výraznú redukciu odpadu.

Sklo a straničky okuliarov sú z 39 % vyrobené z 
biologického materiálu. Spoločnosť uvex sa spolieha 
na obnoviteľnú surovinu ricínu obyčajného a využíva 
energiu z biomasy. Mäkkú podložku variantu guard 
tvorí z viac ako 35 % recyklovaný granulát, ktorý 
pochádza z výrobného odpadu.
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Inovatívne ochranné okuliare – made in Germany
Špecializované odborné stredisko ochrany očí uvex

Inovatívne ochranné okuliare pre najvyššie nároky na kvalitu  
V bavorskom meste Fürth spoločnosť uvex vyvíja a vyrába prvotriedne, vysoko funkčné straničko-
vé, zatvorené, korekčné a laserové ochranné okuliare. Závod s certifikáciou podľa ISO 9001:2015 
a ISO 50001:2011 sa opiera o najmodernejšiu techniku a spoluprácu so strategickými partnermi – 
ten najlepší základ pre technológie a výrobky orientované na budúcnosť. 

Ochranné okuliare uvex výrazne prekračujú všetky požiadavky príslušných noriem. 
Pretože dobré pre nás nie je dosť dobré. 

Dokonalosť je v spoločnosti uvex štandardom 
V testovacom centre spoločnosti uvex sú všetky ochranné 
okuliare podrobne testované: Všetky ochranné okuliare 
okrem národných a vnútroštátnych noriem spĺňajú aj ná-
ročnú normu uvex, napr. z hľadiska funkčnosti, ergonómie, 
trvanlivosti a pohodlia pri nosení.

Inovatívne technológie povrchovej úpravy patria medzi kľú-
čové kompetencie spoločnosti uvex: Vylepšená univerzálna 
povrchová úprava uvex supravision excellence 4-násobne 
prekračuje požiadavky na ochranu proti zahmlievaniu normy 
EN 168. 

Nové najdôležitejšie vlastnosti výrobkov uvex
Vrchol inovácie:  
Okuliare uvex pure-fit sú 100 % recyk-
lovateľné vďaka priekopníckej výrobnej 
technológii. 

Maximálna zodpovednosť:  
Materiály a všestranný koncept 
ochranných okuliarov uvex i-range sú 
mimoriadne udržateľné. 

Športový vrchol:  
Uvex suXXeed kombinuje športový 
dizajn s maximálnou funkčnosťou.

Viac informácií o našich novinkách nájdete na stranách 
30/31, 32/33 a 34/35.
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Najlepší výhľad v záujme maximálnej bezpečnosti 
Odbornosť spoločnosti uvex v oblasti povrchovej úpravy

Inovatívny proces výroby
Bežné ochranné okuliare kombinujú ochranu proti zahmlie-
vaniu a poškriabaniu na oboch stranách skla: To obmedzuje 
odolnosť proti poškriabaniu, protizahmlievací účinok sa 
znižuje pravidelným čistením. Na rozdiel od konvenčného 
postupu je možné v rámci výrobného procesu aplikovať na 
každú stranu skiel uvex inú povrchovú úpravu. 

Perfektný výhľad v každej situácii
Vonkajšia strana skla okuliarov uvex je vybavená ľahko 
čistiteľňou povrchovou úpravou extrémne odolnou proti po-
škriabaniu a chemikáliám, zatiaľ čo vnútorná strana posky-
tuje extrémne dlhotrvajúci účinok proti zahmlievaniu – pre 
najlepší výhľad a maximálnu bezpečnosť v každej situácii.  

K dispozícii sú tiež sklá s obojstranným povrchom extrémne 
odolným voči poškriabaniu alebo zahmlievaniu – v závislosti 
od pracovného prostredia.

uvex supravision excellence – next level performance
Spoločnosť uvex ešte viac vylepšila svoju osvedčenú tech-
nológiu povrchovej úpravy uvex supravision excellence:  
Pokiaľ ide o dobu AF, všetky sklá teraz ponúkajú dvojnásob-
ný výkon, a teda 4-násobne prekračujú požiadavky normy 
EN 168.

Všetko závisí od povrchovej úpravy 
Zahmlené, poškriabané alebo znečistené sklá výrazne zvyšujú riziko úrazu počas všedného pra-
covného dňa. Spoločnosť uvex celé desaťročia vyvíja inovatívne technológie povrchovej úpravy: 
V našom kompetenčnom centre vo Fürthe vyvíjame a vyrábame sklá odolné proti poškriabaniu a 
zahmlievaniu pre každú oblasť použitia. 

Inovatívna technológia povrchovej úpravy robí z ochranných okuliarov  
uvex spoľahlivých spoločníkov pri každodennej práci – pri každom použití.
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Nájdite optimálnu povrchovú úpravu pre vás
1.   Na horizontálnej osi teploty vyberte hodnotu v stupňoch na vašom pracovisku.
2.  Definujte vlhkosť vzduchu prostredia v percentách a vyhľadajte hodnotu na 

diagonálnej osi..
3.  Určite stupeň znečistenia na vertikálnej osi..
4.  Spojením týchto troch bodov vytvorte trojuholník. 
5.  Časť tohto trojuholníka s najväčšou plochou indikuje povrchovú úpravu, ktorá 

sa hodí na vaše použitie..

• Vynikajúca kombinácia povrchových úprav s rôznymi vlastnosťami na jednom skle:  
Unikátna, trvalá povrchová úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane a povrchová 
úprava odolná voči poškriabaniu na vonkajšej strane zaisťujú maximálnu účinnosť

• Vonkajšia strana extrémne odolná proti poškriabaniu a chemikáliám s efektom Easy 
to Clean pre ľahké čistenie

• Odolné proti zahmlievaniu po veľmi dlhú dobu
• Efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení
• Mimoriadne vhodné na použitie v rámci širokého spektra pracovísk

• S obojstrannou dlhodobou úpravou proti zahmlievaniu a odolnosťou proti poškriabaniu
• Efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení
• Pre pracovné oblasti s vysokou vlhkosťou a/alebo častými teplotnými výkyvmi

Suché 0 % VV

Chlad –20 °C

Teraz s  
dvojnásobným  

výkonom AF

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu

Ďalšie informácie získate 
naskenovaním QR kódu.  
uvex-safety.com/en/antifog
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uvex supravision plus

uvex supravision excellence
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• Extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám na oboch stranách
• Najlepšia čistiteľnosť vďaka efektu Easy to Clean
• Pre drsné, prašné a/alebo znečistené  

pracovné prostredia

Znečistené

Čisté Mokré 100 % VV

Horúce +35 °C

VV = vlhkosť vzduchu

Technológia povrchovej úpravy
Core Coatings

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu
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uvex supravision sapphire
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Technológia povrchovej úpravy
Special Coatings

uvex supravision extreme

vnútorná strana: 
 •  trvalý, neumývateľný efekt proti zahmlievaniu
 •  pri vlhkosti vytvára tenký film vody bez 

zhoršenia videnia
Vonkajšia strana: 
 •  extrémna odolnosť proti poškriabaniu a 

chemikáliám a ľahké čistenie
Oblasť použitia: 
 •  v prípade silného zahmlievania a zvýšeného 

znečistenia

uvex supravision clean

Špeciálne vyvinuté pre zdravotníctvo. Sklá 
s povrchovou úpravou uvex supravision clean 
sú autoklávovateľné.
vnútorná strana: 
 • dlhodobo bez zahmlievania
 •  vydržia min. 20 autoklávovacích cyklov
Vonkajšia strana: 
 •  extrémna odolnosť proti poškriabaniu a 

chemikáliám a ľahké čistenie
Oblasť použitia: 
 •  v čistom, suchom prostredí

uvex supravision infradur plus

Špeciálne vyvinuté na ochranu zváračov. Spája 
výhody veľmi dlhého nezahmlievania na 
vnútornej strane a extrémne vysokej odolnosti 
proti poškriabaniu na vonkajšej strane. 
Minimalizuje vpaľovanie iskier zo zvárania.
Oblasť použitia: 
 •  na zváračské práce v relatívne znečistenom 

prostredí a pri možnom vystavení 
kondenzácii

uvex supravision infradur

Špeciálne vyvinuté na ochranu zváračov. 
Obojstranná extrémna odolnosť proti 
poškriabaniu. Minimalizuje vpaľovanie iskier zo 
zvárania. 
Oblasť použitia:
 •  na zváračské práce vo veľmi znečistenom, 

suchom prostredí takmer bez žiadnej 
kondenzácie

uvex supravision variomatic

Samotónovacia povrchová úprava, ktorá reaguje na 
UV žiarenie. S dlhodobou odolnosťou proti zahmlie-
vaniu na vnútornej strane a s extrémne vysokou 
odolnosťou proti poškriabaniu na vonkajšej strane. 
Samotónovacia povrchová úprava:  
 •  automatické stmavnutie v priebehu 10 sekúnd 

a zosvetlenie po 30 sekundách
Oblasť použitia: 
 •  pri častom prechode z interiéru do exteriéru a 

striedaniu svetla a tmy

uvex supravision ETC 
(do extrémnych teplotných podmienok)

Vnútorná a vonkajšia strana: 
 •  trvalý, neumývateľný efekt proti zahmlievaniu
 •  pri vlhkosti vytvára tenký film vody bez 

zhoršenia videnia
Oblasť použitia: 
 •  s vysokou vlhkosťou a/alebo častými 

teplotnými výkyvmi

Ďalšie informácie získate 
naskenovaním QR kódu.  
uvex-safety.com/en/antifog 

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu

Vnútorná strana  Výkon Vonkajšia strana

 Odolnosť proti zahmlievaniu 

 Odolnosť proti poškriabaniu
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Filter
2 UV ochranný filter (EN 170)

2C/3 UV ochranný filter s rozpoznávaním farieb (EN 170)

4 IČ ochranný filter (EN 171)

5 Protislnečný filter pre komerčné použitie (EN 172)

6 Protislnečný filter s infračervenou ochranou

Označenie a normy

Norma EN

Dodatočné označenia

Bez Všeobecné použitie

3 Ochrana proti kvapalinám (kvapky a striekance)

4 Ochrana proti prachu s veľkosťou zŕn > 5 µm

5 Ochrana proti plynom, parám, hmle, dymu
a jemnému prachu s veľkosťou zŕn < 5 µm

8 Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi

9 Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými 
časticami

Stupeň tónovania

Filter

Dátum výroby

Všetky okuliare uvex 
zodpovedajú 
optickej triede 1

Stupne tónovania

AR 1,2 (priepustnosť svetla 74,4 – 100 %)

Bez farby 1,2 (priepustnosť svetla 74,4 – 100 %)

Jantárová 1,2 (priepustnosť svetla 74,4 – 100 %)

CBR65 1,4 (priepustnosť svetla 58,1 – 80 %)

Strieborná 
zrkadlová 53 %

1,7 (priepustnosť svetla 43,2 – 58,1 %)

Sivá 23 % 2,5 (priepustnosť svetla 17,8 – 29,1 %)

polavision 3,1 (priepustnosť svetla 8 – 17,8 %)

Sivá 14 % 3,1 (priepustnosť svetla 8 – 17,8 %)

Strieborná 
zrkadlová 12 % 3,1 (priepustnosť svetla 8 – 17,8 %)

K Povrchová odolnosť voči poškodeniu vplyvom malých častíc 
podľa normy EN 168 (odolnosť proti poškriabaniu)

N Odolnosť proti zahmlievaniu podľa EN 168

8 Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi 

9 Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými časticami

Dodatočné označenia

Označenie zorníkov podľa EN 166 Označenie nosnej kostry podľa EN 166

Mechanická pevnosť

Bez Minimálna pevnosť (len filter)

S Zvýšená pevnosť

F Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)

B Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)

A Náraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684 km/h)

T Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C/ +55 °C)

Mechanická pevnosť
Bez Minimálna pevnosť (len filter)

S Zvýšená pevnosť

F Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)

B Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)

A Náraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684 km/h)

T Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C / +55 °C)

Mechanická pevnosť

Mechanická pevnosť

Identifikačná značka  
výrobcu

Identifikačná značka 
výrobcu

Dodatočné označenie

Dodatočné označenie

Značka zhodyZnačka zhody

34166 FTW2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN
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Tónovanie skiel
Na každú požiadavku správne riešenie

JANTÁROVÁ

Ochrana: UV400 
Označenie: 2(C)-1,2 
Priepustnosť: cca 88 % 
Norma: EN 166, EN 170 
 

Ochrana proti mechanickým 
ohrozeniam bez oslnenia,  
so zvýšením kontrastu

CBR65

Ochrana: UV400 
Označenie: 5-1,4 
Priepustnosť: cca 65 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana, ktorá poskytuje uvoľ-
nené, koncentrované pozeranie

uvex i-5 (str. 37), 
uvex sportstyle (str. 41), 
uvex pheos cx2 (str. 42),  
uvex super f OTG (str. 57), 
uvex pheos cx2 sonic (str. 60), 
uvex ultravision (str. 64) 

AR (antireflexná úprava)

Ochrana: UV400 
Označenie: 2(C)-1,2 
Priepustnosť: cca 96,5 % 
Norma: EN 166, EN 170

Najlepšia ochrana v prípade 
zrkadlení a odleskov, s vysokou 
priepustnosťou

uvex sportstyle (str. 41), 
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 46, 47)

BEZ FARBY

Ochrana: UV400 
Označenie: 2(C)-1,2 
Priepustnosť: cca 91 % 
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti mechanickým 
ohrozeniam bez oslnenia

74 – 100 %  
Priepustnosť

58 – 80 %  
Priepustnosť

Tónovanie s ochranu proti oslneniu nie je potrebné
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Tónovania skiel

POLAVISION

Ochrana: UV400 
Označenie: 5-3,1 
Priepustnosť: cca 14 % 
Norma: EN 166, EN 172

Redukovanie rušivých odrazov 
od povrchov vďaka filtrovaniu 
rozptýleného svetla

uvex polavision (str. 53)

HNEDÁ

Ochrana: UV400 
Označenie: 5-2,5 
Priepustnosť: cca 20 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslneniu prirodze-
ným svetlom s rozpoznávaním 
signálnych farieb a zvýšením 
kontrastu

STRIEBORNÁ ZRKADLOVÁ 12 %

Ochrana: UV400 
Označenie: 5-3,1 
Priepustnosť: cca 12 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti extrémnemu 
oslneniu prirodzeným alebo 
umelým svetlom s rozpoznáva-
ním signálnych farieb

uvex i-3 (str. 46) 
uvex pheos cx2 (str. 42) 
uvex sportstyle (str. 41)

STRIEBORNÁ ZRKADLOVÁ 53 %

Ochrana: UV400 
Označenie: 5-1,7 
Priepustnosť: cca 53 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana pri premenlivých 
svetelných podmienkach

uvex pheos/ 
uvex pheos s (str. 44, 45) 
uvex i-works (str. 48) 

SIVÁ 14 %

Ochrana: UV400 
Označenie: 5-3,1 
Priepustnosť: cca 14 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslneniu  
prirodzeným svetlom s rozpo-
znávaním signálnych farieb

uvex pheos cx2 (str. 42)

SIVÁ 23 %

Ochrana: UV400 
Označenie: 5-2,5 
Priepustnosť: cca 23 % 
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslneniu  
prirodzeným svetlom s rozpo-
znávaním signálnych farieb

8 – 18 %  
Priepustnosť

18 – 29 %  
Priepustnosť

43 – 58 %  
Priepustnosť

Odporúča sa tónovanie s ochranou proti oslneniu
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uvex UV400
100 % ochrana proti ultrafialovému žiareniu. 100 % bezpečnosť. 100 % uvex.

Odporúčanie WHO týkajúce sa ochrany proti žiareniu UV400 má jasné 
opodstatnenie. Vonkajšie tkanivá oka, rohovky a šošovky absorbujú 
 ultrafialové svetlo v plnej miere. Žiarenie UVB spôsobuje hlavné poško-
denie genotypu, avšak žiarenie UVA pôsobí viac do hĺbky, spôsobuje 
 tepelné poškodenia a zosilňuje účinky žiarenia UVB.

Univ. prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 poskytuje 100 % ochranu proti žiareniu UVA a UVB, ako 
aj proti vysokoenergetickému viditeľnému svetlu (HEV) do vlnovej 
dĺžky 400 nm.  

Pre oko a okolitú pokožku

100 % ochrana proti nebezpečnému  
žiareniu UVA a UVB

Ž
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uvex UV400 – súčasť každých ochranných okuliarov uvex
Či už ide o číre alebo tónované sklá: Účinná ochrana pred 
ultrafialovým žiarením uvex UV400 je súčasťou „sériovej vý-
bavy“ všetkých ochranných okuliarov od spoločnosti uvex – 
rovnako ako príjemný komfort nosenia, športový dizajn 
a povrchové úpravy skiel špičkovej kvality.

Ultrafialové lúče zaťažujú oko aj bez priameho slnečného 
svetla
Pri vykonávaní prác v exteriéroch je oko pravidelne vystavené 
škodlivému ultrafialovému žiareniu – a to v prípade oblačnej 
oblohy. Následok: Pri nedostatočnej ochrane hrozia 
nebezpečné dlhodobé poškodenia, napríklad poranenie 
rohovky, sivý zákal a oslepnutie. Chýbajúca ochrana navyše 
výrazne urýchľuje starnutie citlivého kožného tkaniva okolo 
oka a zvyšuje riziko vzniku nádorov.

100 % bezpečnosť.
Ochranné okuliare uvex,

uvex UV400 nielenže filtruje celkový objem žiarenia UVA 
(v prípade skla s ochranou do 380 nm zostáva 20 %), ale 
navyše úplne minimalizuje bunkové zmeny podmienené 
vplyvom tepla, teda faktor, ktorého podiel na celkovom 
bunkovom poškodení sa v rozsahu od 380 nm do 400 nm 
zvyšuje 10-násobne. Zároveň dochádza k znižovaniu 
agresívneho podielu modrého svetla (HEV), ktoré škodí 
sietnici, o 15 %. 

Normatívny predpis pre ochranné okuliare podľa EN 166/170 
 počíta s ochranou proti UV žiareniu do 380 nm. Najnovšie vedecké  
poznatky ukazujú: Nestačí to. Aj WHO (Svetová zdravotnícka 
 organizácia) odporúča ochranu proti UV žiareniu do 400 nm. 
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uvex i-5 CBR65 uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65 uvex ultravision CBR65
Č. pol. 9183064 9193064 9198064 9169164 9309064 9301064
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu biela, čierna biela, čierna biela, čierna čierna, biela biela, čierna sivá transparentná

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Hmotnosť 29 g 23 g 28 g 39 g 34 g 131 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 8 ks 10 ks 4 ks

uvex CBR65
Uvoľnené pozeranie bez únavy 

Zvýšenie kontrastu
Citeľne vyšší kontrast a príjemné pozeranie – 
aj pri rozptýlenom svetle.

Redukovanie modrého svetla
Modré svetlo sa na pracoviskách s extrémne 
jasným svetlom redukuje až o 50 %. 

Uvoľnené pozeranie
Nižšia únava očí aj pri dlhodobejšom používaní – 
uvoľnené pozeranie zvyšuje pozornosť a schopnosť 
sústredenia sa.

Jemné tónovanie
Optimálna ochrana proti oslneniu – špičkové 
optické vlastnosti aj pri extrémne jasnom umelom 
svetle a prirodzenom svetle.

Preventívna ochrana proti modrému svetlu
Vlastnosti technológie skiel uvex CBR65 sa výrazne odlišujú 
od skiel s technológiou uvex UV400. 

A filtruje až 50 % podielu modrého svetla HEV 
(vysokoenergetické viditeľné svetlo), ktoré v rozsahu od 
380 nm do 450 nm zaťažuje predovšetkým sietnicu.  
V pásme nad 450 nm sa k sietnici prepúšťa iba 60 – 70 % 
svetla. 

P
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pu
st
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sť
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 %

Viditeľný rozsah vlnovej dĺžky v nm

65 % priepustnosť svetla

50 % redukovanie  
modrého svetla pri 450 nm

Ultrafialové žiarenie Infračervené žiarenie

Ďalšie informácie 
na adrese  
uvex-safety.com/
en/product-group/
uvex-cbr65/

Zaťaženie očí modrým svetlom sa enormne zvýšilo v dô-
sledku intenzívneho využívania médií (počítače, smartfóny, 
tablety, LED televízory a pod.) a prechodu od klasických 
žiaroviek na osvetlenie typu LED. Z krátkodobého hľadiska 
to môže viesť k prílišnému namáhaniu, bolestiam hlavy či 
poruchám koncentrácie, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte 
hrozí zvýšené riziko vekom podmienenej degenerácie ma-
kuly.

uvex CBR65 spoľahlivo chráni oči pred zdravotnými rizikami 
– a eliminuje rušivé vplyvy na „vnútorné hodiny“ človeka.   

Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9309064

9183064

9169164
9301064

9198064

P
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Uvex i-range je náš nový rad bezpečnostných okuliarov 3v1, ktorý umožňuje flexibilný výber  
správneho výrobku pre takmer každé riziko a pracovnú oblasť.

uvex i-guard 
Dodatočná ochrana pred kvapalinami, časticami  
a nečistotami vďaka vysoko flexibilnému rámu,  
ktorý sa prispôsobí akémukoľvek tvaru tváre  
bez tlačenia (označenie 3 a 4 podľa EN 166)

Ochranné okuliare s náhlavnou 
páskou uvex i-guard+  
prekračujú všetky požiadavky, 
napr. na zvýšenú mechanickú 
pevnosť

uvex i-lite  
presvedčivý  
moderný dizajn s 
plochým tvarom  
skla 

Plochý dizajn skiel  
pre neobmedzený výhľad 

Ergonomicky tvarované stranič-
ky pre dokonalé prispôsobenie 
a bezpečné uchytenie bez tlako-
vých bodov 

Mäkká, flexibilná podložka vy-
robená z udržateľných materiálov 
pre univerzálne prispôsobenie 
na tvári

Okuliare uvex i-guard+ kit sa 
dajú individuálne prispôsobiť 
každému použitiu vďaka flexibilnej 
výmene straničiek a náhlavnej 
pásky

x-tended sideshield  
pre zvýšenú bočnú ochranu

3-stupňové nastavenie uhla 
straničiek pre individuálne prispô-
sobenie

S osvedčenou technológiou povr-
chovej úpravy uvex supravision a 
ochranou UV400

Spracovanie recyklovaných 
a biologických materiálov na 
ochranu zdrojov a životného 
prostredia 

sustainable. flexible. safe.

uvex i-range
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uvex i-range uvex i-lite uvex i-lite planet uvex i-lite uvex i-guard uvex i-guard planet uvex i-guard
Č. pol. 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296 9143282
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

excellence ochrana proti slnku ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník PC, bez farby PA, číra, na biologickej báze PC, sivá 23 % PC, bez farby PA, číra, na biologickej báze PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Hmotnosť 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g 48 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 8 ks 8 ks 8 ks

uvex i-range uvex i-guard+ uvex i-guard+ planet uvex i-guard+ uvex i-guard+ kit
Č. pol. 9143267 9143297 9143283 9143300
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

excellence ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, tyrkysová antracitová, limetková antracitová, modrá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 % PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Hmotnosť 50 g 50 g 50 g 56 g
Balenie 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks

Okuliare so straničkami
uvex i-range 

Ďalšie informácie získate 
naskenovaním QR kódu. 
uvex-safety.com/en/irange 

Viac informácií o udržateľ-
ných modeloch i-range na 
strane 18/19.

uvex i-range 
• všestranný sortiment ochranných okuliarov 3v1, kto-

ré umožňujú flexibilný výber takmer pre každú pra-
covnú oblasť 

• veľký, plochý dizajn skiel pre neobmedzený výhľad
• x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v 

bočnej oblasti
• viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje 

vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že 
dobre padnú pre všetky tvary hlavy a tvárí

• ergonomicky tvarované straničky zaisťujú bezpečné 
nosenie bez tlakových bodov

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou 
technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – 
zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči po-
škriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiare-
niu UVA a UVB do 400 nm

• bez obsahu kovov
• uvex i-guard: Mäkká, flexibilná dosadacia plocha v ob-

lasti tváre, ktorá sa prispôsobí nositeľovi a ponúka tak 
optimálnu ochranu a pohodlie. Tiež chránia pred kva-
palinami a hrubým prachom (označenie 3 a 4)

• uvex i-guard+: Predtým uvedené vlastnosti spolu so 
zvýšenou mechanickou pevnosťou 

• uvex i-guard+ kit: Vďaka flexibilnej výmene strani-
čiek a náhlavnej pásky je možné okuliare nosiť ako 
straničkové alebo uzavreté okuliare, v závislosti od 
rizika na pracovisku

uvex i-range planet 
udržateľne vyrábané modely 
vyrobené z recyklovaného 
materiálu na biologickej báze

9143281

9143282

9143295

9143296

9143297 9143283

9143265

9143266

9143267
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stylish. safe. sustainable.

uvex pure-fit

Designed to recycle 
Vďaka novému druhu výrobnej technológie 
môžu byť okuliare uvex pure-fit vyrobené úplne 
automaticky, iba z jedného materiálu a bez 
dodatočnej montáže. 

Pozostávajú výlučne z polykarbonátu, a preto 
sú – rovnako ako obal výrobku – 100 % 

recyklovateľné. 

Vďaka tomu je uvex pure-fit mimoriadne 
udržateľným riešením. 

Nielen inovatívne, ale aj pohodlné: Tieto 
ochranné okuliare sa vyznačujú extrémnou 
ľahkosťou. Flexibilné straničky sa perfektne 
prispôsobia každému tvaru hlavy a zaručujú 
bezpečné držanie.

uvex pure-fit je k dispozícii v dvoch 
rôznych verziách: Bez povrchovej 
úpravy a samozrejme tiež ako 
potiahnutá verzia s osvedčenou 
technológiou povrchovej 
úpravy uvex supravision.

Flexibilné straničky umožňu-
jú dokonalé prispôsobenie a 
bezpečné držanie bez tlakových 
bodov

Bezrámový a inovatívny dizajn 
skiel pre najlepší, neobmedzený 
výhľad

S osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex supravi-
sion alebo bez povrchovej úpravy 

– ale vždy s ochranou UV400
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uvex pure-fit
Č. pol. 9145014 9145265
Vyhotovenie bez povrchovej úpravy uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu transparentná transparentná

W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 19 g 19 g
Balenie 75 ks 75 ks

Okuliare so straničkami
uvex pure-fit 

reduced to the max – čisté, ultraľahké 
ochranné okuliare z polykarbonátu s 
hmotnosťou iba 19 gramov

100 % recyklovateľné

x-tended sideshield pre zvýšenú 
bočnú ochranu 

Ďalšie informácie získate  
naskenovaním QR kódu.  
uvex-safety.com/en/purefit

uvex pure-fit 
• reduced to the max – čisté, ultraľahké ochranné okuliare s inovatívnym 

konceptom straničiek s hmotnosťou iba 19 gramov 
• bezrámový dizajn skiel pre široké zorné pole
• x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
• flexibilné straničky umožňujú dokonalé prispôsobenie a bezpečné 

držanie bez tlakových bodov
• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri 

nosení
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 

povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB  
do 400 nm

• bez obsahu kovov

9145014

9145265

by creating 
recyclable products
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uvex suXXeed

eXXtrem cooler look  
Dynamický, príťažlivý 
dizajn rámu

eXXcelentný výhľad 
Vďaka osvedčenej technológii 
povrchovej úpravy uvex supravision 
a ochrane U400

maXXimálny komfort  
Ergonomicky tvarované straničky s 
mäkkými koncami pre pohodlné a 
bezpečné držanie

Nosová opierka 
fleXXible pre nekĺzavé 
držanie bez tlačenia 

eXXtra voliteľný  
Prídavný rám ponúka ochra-
nu pred časticami, nečistota-
mi a prachom 

uvex suXXeed

strong. 
sporty. 
functional.
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uvex suXXeed uvex suXXeed guard Prídavný rám
Č. pol. 9181265 9181180 9181281 9181001
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence prídavný rám pre uvex suXXeed

s prídavným rámom ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, limetková čierna

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 27 g 32 g 27 g 5 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 20 KS

Okuliare so straničkami
uvex suXXeed

Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu.  
uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

Príslušenstvo: 9181001
Prídavný rám pre uvex suXXeed

uvex suXXeed vás chráni po celý pracovný 
deň a takmer v každej situácii. 

Dynamický vzhľad, perfektne padnúci tvar rámu 
a príjemne padnúce straničky spĺňajú všetky 
požiadavky – akceptovanie nosenia, pohodlie a 
ochrana pri nosení sú zaručené. 

Aj pri náročných fyzických aktivitách a poti-
vých prácach zostávajú okuliare uvex suXXeed 
tam, kde majú byť: Pred vašimi očami, pre vašu 
ochranu. Mäkká, pružná nosová opierka zaru-
čuje pohodlie pri nosení a nekĺzavé držanie.

Ak potrebujete ešte väčšiu ochranu pred 
prachom a nečistotami, môžete okuliare uvex 
suXXeed jednoducho inovovať pomocou prí-
davného rámu. 

uvex suXXeed 
• športové ochranné okuliare s dynamickým dizajnom, ktorý 

oslovuje
• ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zais-

ťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
• mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a 

zaistí nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA 

a UVB do 400 nm

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technoló-
giou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez 
zahmlievania a odolný voči poškriabaniu

• voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred 
časticami, prachom a nečistotami

• bez obsahu kovov

9181265

9181281

9181180
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uvex i-5
Inovatívne detaily, moderný dizajn, 
spoľahlivá ochrana 

Maximálna bezpečnosť vďaka inova-
tívnemu, modernému dizajnu: Okuliare 
uvex i-5 s technológiami x-tended 
eyeshield a sideshield chránia oči ob-
zvlášť spoľahlivo – v každej situácii.  
Premyslené funkcie zaručujú prvo-
triedny komfort nosenia aj v prípade 
dlhodobejšieho používania. 

3-stupňový sklon   
pre bezproblémové prispôso-
benie každému typu tváre

x-tended eyeshield 
Pre lepšiu ochranu pred časti-
cami, prachom a nečistotami

x-tended sideshield   
pre optimálnu postrannú 
ochranu oblasti očí 

Technológia povrchovej 
úpravy uvex supravision

Technológia x-twist 
Na flexibilné, pohodlné prispô-
sobenie každému tvaru hlavy

Mäkká, flexibilná dosadacia 
plocha v oblasti nosa
Na zaistenie komfortu nosenia 
a proti zošmykovaniu
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uvex i-5 uvex i-5 guard Prídavný rám
Č. pol. 9183065 9183265 9183415 9183180 9183064 9183281 9183001
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision prídavný rám pre uvex i-5

sapphire excellence ETC excellence excellence excellence
s prídavným rámom ochrana proti slnku ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, modrá biela, čierna antracitová, limetková antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC CBR65 PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g 35 g 29 g 29 g 6 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 20 KS

Okuliare so straničkami 
uvex i-5 · uvex i-5 guard

uvex i-5
• športové prémiové ochranné okuliare s veľkým 

počtom funkcií a možností prispôsobenia
• x-tended eyeshield: Technológia rámu Soft-Seal 

obopína čelo a ponúka ochranu pred prenikajúcimi 
časticami 

• x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v 
bočnej oblasti

• ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým 
nastavovaním uhlov straničiek a dĺžky umožňujú 
vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že sa 
dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre 
 

• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a 
bezpečné držanie bez tlakových bodov

• mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí 
nositeľovi a zaistí nekĺzavé priliehanie bez tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou 
technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – 
zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému 
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

• voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu 
pred časticami, prachom a nečistotami

• bez obsahu kovov

Ďalšie informácie získate na adrese  
uvex-safety.com/en/i5
(alebo naskenovaním QR kódu).

Príslušenstvo: 9183001 
Prídavný rám pre uvex i-5

9183065
9183415
9183265
  

9183180

9183064 9183281
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uvex x-fit pro uvex x-fit pro guard
Č. pol. 9199005 9199247 9199245 9199680 9199240
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision uvex supravision excellence uvex supravision excellence

sapphire bez nastavovacích prvkov excellence bez nastavovacích prvkov, s prídavným rámom zvyšujú kontrast
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu biela, antracitová modrá, antracitová modrá, antracitová modrá, antracitová žltá, antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 28 g 24 g 28 g 30 g 28 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex x-fit pro
Č. pol. 9199277 9199276
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ochrana proti slnku, bez nastavovacích prvkov ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, svetlosivá antracitová, svetlosivá

W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, sivá 23 % PC, sivá 23 %

UV400 UV400
5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 24 g 28 g
Balenie 10 ks 10 ks

uvex x-fit pro
• funkčné, modulárne ochranné okuliare s 

rozsiahlym príslušenstvom 
• ergonomicky tvarované straničky s mäkkými 

koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie 
bez tlakových bodov

• prispôsobenie sa každému tvaru hlavy a tváre 
pomocou uvex Comfort Slider – viacstupňové 
nastavenie uhla straničiek umožňuje individuálnu 
a pohodlnú polohu pri nosení.

• modulárny systém umožňuje pripevnenie 
funkčného príslušenstva, ktoré zvyšuje 
použiteľnosť

• mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí 
nositeľovi a zaistí nekĺzavé priliehanie bez 
tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou 
technológiou povrchovej úpravy uvex supravision 
– zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému 
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

• voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú 
ochranu pred časticami, prachom a nečistotami

• bez obsahu kovov

Okuliare so straničkami
uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard

9199005

91992409199680

9199245

9199277

9199276

9199247
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uvex x-fit uvex x-fit guard
Č. pol. 9199085 9199285 9199265 9199123 9199180 9199286 9199280
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence excellence excellence excellence
s prídavným rámom zvyšujú kontrast ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu sivá priehľadná sivá priehľadná modrá priehľadná ružová priehľadná sivá priehľadná sivá priehľadná sivá priehľadná

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 23 g 23 g 23 g 23 g 29 g 23 g 23 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex Comfort Slider Prídavný rám Náhlavná páska uvex x-fit pro uvex mini LED light
Č. pol. 9958024 9199001 9958023 9999100
Vyhotovenie na pripevnenie k uvex x-fit prídavný rám na pripevnenie k uvex x-fit vrát. 2 adaptérov 

straničky a x-fit pro pre uvex x-fit a uvex x-fit pro a x-fit pro, bez obsahu kovov (ľavý a pravý)
4 gombíkové články, typ L736F,

Farba antracitová čierna čierna adaptér + telo: čierna
svetlo: biele

Minimálne množstvo objednávky/
Balenie Vrecko 20 KS 10 ks Ks

5 párov

Okuliare so straničkami
uvex x-fit · uvex x-fit guard

uvex x-fit 
• klasické ochranné okuliare s tesne priliehajúcim tvarom a 

rôznymi možnosťami rozšírenia
• bezrámový dizajn skiel pre široké zorné pole
• voliteľný Comfort Slider umožňuje prispôsobiť sa 

akémukoľvek tvaru hlavy a tváre – viacstupňové 
nastavenie uhla straničiek umožňuje individuálnu a 
pohodlnú polohu pri nosení

• modulárny systém umožňuje pripevnenie funkčného 
príslušenstva, ktoré zvyšuje použiteľnosť 

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné 
pohodlie pri nosení

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou 
technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník 
trvalo bez zahmlievania a odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu 
UVA a UVB do 400 nm

• voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred 
časticami, prachom a nečistotami

• bez obsahu kovov

Príslušenstvo: 9199001 
Prídavný rám pre uvex x-fit a uvex x-fit pro

Príslušenstvo: 9958024 
Comfor Slider pre uvex x-fit und uvex x-fit pro

Príslušenstvo: 9958023 
Náhlavná páska pre uvex x-fit a uvex x-fit pro

Príslušenstvo: 9999100 
mini LED svetlo pre uvex x-fit a uvex x-fit pro

9199265
9199285 
9199085

9199280

9199123

91992869199180



40

Ochranné okuliare uvex 
Ideálne aj pre úzke tváre

Rovnako individuálne ako tváre ľudí, aj geometrie našich 
okuliarov sa líšia. Tento výber z nášho sortimentu sa okrem 
iného ideálne hodí aj pre úzke tváre. 

Vďaka optimálnemu ergonomickému tvaru a čiastočne aj  
vďaka možnostiam úprav tieto ochranné okuliare dokonale 
sedia rôznym tvarom hlavy. Oči sú tak vždy ideálne chráne-
né proti časticiam, iskrám či prachu.

aj pre úzke  
 hlavy a tváre.

Spol. uvex má optimálne ochranné  
                           okuliare na každý účel –
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uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex x-fit 9199

uvex pheos s guard 9192uvex i-guard+ 9143

uvex carbonvision 9307 uvex pheos cx2 sonic 9309
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uvex sportstyle
Č. pol. 9193080 9193265 9193415 9193376 9193838
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision AR

ropný a plynárenský priemysel zorníky s výrazne antireflexnou úpravou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, sivá čierna, limetková antracitová, modrá čierna, petrolejová čierna, modrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE

Hmotnosť 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex sportstyle
Č. pol. 9193064 9193280 9193885 9193880
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision extreme s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane uvex supravision variomatic

ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová samostmievacie zorníky
Norma EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu biela, čierna biela, čierna čierna, sivá čierna, antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC CBR65 PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá PC, svetlozelená

UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 23 g 23 g 23 g 23 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 1 ks

Okuliare so straničkami
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• športové, ľahké ochranné okuliare s tvarovanými sklami, ktoré skvele 

sadnú na úzke aj širšie tváre
• kombinácia mäkkého polstrovania v oblasti čela a ergonomicky 

tvarovaných straničiek s mäkkými koncami zaisťuje pohodlné a 
bezpečné držanie bez tlakových bodov.

• mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje prispôsobenie okuliarov 
nositeľovi a zaručuje pohodlné, nekĺzavé držanie bez tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB  
do 400 nm

9193376

91934159193080 9193265

9193280

9193064

91938809193885

9193838
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uvex pheos cx2
Č. pol. 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, sivá modrá, sivá červená, sivá čierna, svetlomodrá čierna, svetlomodrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex pheos cx2
Č. pol. 9198285 9198064 9198237 9198230 9198885
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane

zvyšujú kontrast ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, žltá biela, čierna biela, čierna biela, čierna modrá, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, jantárová PC CBR65 PC, sivá 23 % PC, sivá 14 % PC, zrkadlová striebrosivá

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE

Hmotnosť 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Okuliare so straničkami
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• športové ochranné okuliare a vysoké používateľské pohodlie
• x-tended eyeshield: Technológia rámu Soft Seal obopína čelo a ponúka 

ochranu pred prenikajúcimi časticami 
• ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné 

a bezpečné držanie bez tlakových bodov
• mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaistí 

nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu 

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému  
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

• bez obsahu kovov

  K dispozícii aj ako uzavreté okuliare 
(pozri stranu 60) 

9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198230 9198885

9198285
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Ochranné okuliare v súlade s vašou podnikovou identitou
Ochrana očí s „osobnosťou“

Nezameniteľná vizuálna identifikácia pre váš tím: Pre ochranné okuliare 
uvex sú k dispozícii mnohostranné možnosti individuálneho prispôso-
benia vzhľadu – od potlače s vaším firemným logom na straničkách až 
po rámy v podnikových farbách. Ochranné pracovné prostriedky tak 
môžete dokonale zladiť s vašou podnikovou identitou.

Tampónová potlač na straničkách 
(1- až 4-farebná)

Odporúčaný spôsob aplikovania fa-
rebnej potlače s logom na straničky 
je priama tampónová tlač.

Rám vo firemnej farbe

„Vaše“ okuliare na prvý pohľad:  
Rám vyhotovený vo vašej 
firemnej farbe.

Vložky v straničkách

K dispozícii je možnosť decentnej a indi-
viduálnej aplikácie názvu vašej firmy do 
mäkkého komponentu straničiek.

Akú mieru individualizácie požadujete?
Radi vám poskytneme osobné poradenstvo zamerané na 
technické možnosti individualizácie našich ochranných 
okuliarov.
Využite aj náš konfigurátor výrobkov online na adrese

www.uvex-safety.com/configurator

(alebo nasnímajte QR kód).

Tu si môžete vybrať požadovaný model okuliarov a upraviť 
jeho vzhľad online.

Rešpektujte nasledujúce minimálne objednávacie 
množstvá:
Tampónová potlač od 500 kusov
Kombinácia existujúcich komponentov (sklá a straničky) 
od 2 500 kusov (s tampónovou potlačou alebo bez nej)
Vložky/vlastná firemná farba/individuálna náhlavná páska/
laserové gravírovanie od 5 000 kusov
Individuálne príslušenstvo na požiadanie

Individuálne príslušenstvo

Nechajte si vytlačiť vaše logo 
napr. na puzdrá na okuliare. Laserové gravírovanie na sklách

Aj s individuálnym laserovým 
gravírovaním si ochranné okuliare  
zachovajú 100 % funkčnosť.

Vyšívanie náhlavnej pásky

K dispozícii je možnosť 
individuálneho vyšitia vášho 
firemného loga na náhlavné 
pásky na okuliare.
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uvex pheos uvex pheos CB
Č. pol. 9192080 9192225 9192215 9192485 9192415 9192280
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť
ropný a plynárenský „Asian fit“ podľa testovacej hlavy 2M,
priemysel ISO 18526-4:2020

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, sivá čierna, zelená svetlosivá, sivá čierna, sivá antracitová, modrá čierna, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g 29 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex pheos uvex pheos guard
Č. pol. 9192385 9192285 9192281 9192881 9192180
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane uvex supravision extreme

štandardná veľkosť, štandardná veľkosť, štandardná veľkosť, štandardná veľkosť, štandardná veľkosť, s prídavným
zvyšujú kontrast ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová rámom a náhlavnou páskou

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, žltá čierna, sivá čierna, sivá svetlosivá, sivá čierna, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, jantárová PC, sivá 23 % PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex pheos
• športové, nadčasové ochranné okuliare; bezrámikové pre 

extra veľké zorné pole
• ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami 

zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových 
bodov

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné po-
hodlie pri nosení

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technoló-
giou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo 
bez zahmlievania a odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu 
UVA a UVB do 400 nm

• voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred 
časticami, prachom a nečistotami

• voliteľná náhlavná páska udržuje okuliare pri náročnej prá-
ci na mieste

• k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
• vhodná pre uvex IES 
• bez obsahu kovov

Okuliare so straničkami
uvex pheos · uvex pheos guard

9192225 9192215

9192881

919228091924159192485

9192281
 9192285

9192080

9192385

9192180
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uvex pheos s uvex pheos s guard
Č. pol. 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891 9192680
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision s úpravou proti zahmlievaniu uvex supravision extreme

excellence excellence extreme excellence extreme na vnútornej strane úzky variant
úzky variant úzky variant úzky variant úzky variant úzky variant úzky variant s prídavným rámom

ochrana proti slnku ochrana proti slnku ochrana proti slnku a náhlavnou páskou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu biela, zelená antracitová, sivá čierna, sivá biela, oranžová čierna, sivá svetlosivá, sivá čierna, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 % PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 45 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Príslušenstvo
Č. pol. 9192001 9192002 9958020
Vyhotovenie prídavný rám pre prídavný rám pre náhlavná páska pre

uvex pheos uvex pheos s uvex pheos a
štandardná veľkosť úzky variant uvex pheos s

Farba čierna čierna sivá, čierna
Balenie 20 KS 20 KS 10 ks

Príslušenstvo: 9192001/9192002 
Prídavný rám uvex pheos/uvex pheos s

Príslušenstvo: 9958020 
Náhlavná páska pre uvex pheos/uvex pheos s

Okuliare so straničkami
uvex pheos s · uvex pheos s guard

146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192680

9192725 9192785 

9192282 9192745 

9192283 9192891 
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uvex i-3
Č. pol. 9190839 9190838 9190181 9190281 9190885 9190880
Vyhotovenie uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision plus uvex supravision excellence s úpravou proti zahmlievaniu uvex supravision variomatic

štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť na vnútornej strane, štandardná štandardná veľkosť
s výrazne antireflexnou s výrazne antireflexnou ochrana proti slnku, ropný ochrana proti slnku veľkosť, ochrana proti slnku, samotónovacie
úpravou, zorníky úpravou, zorníky a plynárenský priemysel strieborná zrkadlová zorníky

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, modrá čierna, modrá čierna, svetlosivá čierna, svetlosivá čierna, svetlosivá čierna, antracitová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 % PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá PC, svetlozelená

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Balenie 10 ks Ks 10 ks 10 ks 10 ks Ks

uvex i-3 uvex i-3 guard
Č. pol. 9190270 9190175 9190275 9190280 9190180
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť štandardná veľkosť
ropný a plynárenský priemysel s prídavným rámom

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu antracitová, modrá čierna, svetlosivá antracitová, modrá čierna, svetlosivá antracitová, modrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 30 g 30 g 30 g 30 g 36 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Okuliare so straničkami
uvex i-3 · uvex i-3 guard

uvex i-3 
• individuálne nastaviteľné, multifunkčné prémiové 

bezpečnostné okuliare
• kombinácia mäkkého polstrovania v oblasti čela a 

ergonomicky tvarovaných straničiek s mäkkými koncami 
ramien zaisťuje pohodlné a bezpečné držanie bez 
tlakových bodov.

• viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje vysoký 
stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že dobre padnú pre 
všetky tvary hlavy a tvárí

• mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje 
prispôsobenie okuliarov nositeľovi a zaručuje pohodlné, 
nekĺzavé držanie bez tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou 
technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – sklo 
trvalo bez zahmlievania a odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA 
a UVB do 400 nm

• voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred 
časticami, prachom a nečistotami

• k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
• bez obsahu kovov

9190270
9190275

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175 9190280 9190180

9190181 9190281

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s
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uvex i-3 s uvex i-3 s guard
Č. pol. 9190065 9190080 9190075 9190680
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

úzky variant úzky variant úzky variant úzky variant
ropný a plynárenský priemysel s prídavným rámom

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, sivá čierna, sivá antracitová, limetková antracitová, modrá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g 35 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex i-3 s Príslušenstvo
Č. pol. 9190039 9190085 9190086 9190001 9958009
Vyhotovenie uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence prídavný rám pre uvex i-3 šnúrka na okuliare pre uvex i-3

úzky variant úzky variant úzky variant a uvex i-3 s a uvex i-3 s
zorník s výrazne antireflexnou úpravou zvyšujú kontrast ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, modrá antracitová, žltá modrá, sivá čierna antracitová, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g 6 g –
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 20 KS 10 ks

Okuliare so straničkami
uvex i-3 s · uvex i-3 s guard

Príslušenstvo: 9190001
Prídavný rám pre uvex i-3 a uvex i-3 s

Príslušenstvo: 9958009 
Šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s

91900759190080

9190086

9190065

91900399190680

9190085
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uvex i-works
Č. pol. 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence s úpravou proti zahmlievaniu na

zvyšujú kontrast ochrana proti slnku vnútornej strane, strieborná zrkadlová
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, zelená čierna, žltá antracitová, sivá čierna, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 % PC, zrkadlová striebrosivá

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Hmotnosť 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex i-works 
• športové, robustné okuliare, dostupné s rôznymi tónovaniami skiel
• ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné 

a bezpečné držanie bez tlakových bodov
• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu 

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

• vhodné pre uvex IES 
• bez obsahu kovov 

 
 

Okuliare so straničkami
uvex i-works

9194175

9194270
9194365

9194885

9194171
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uvex astrospec 2.0 uvex astrospec 2.0 CB
Č. pol. 9164065 9164187 9164285 9164275 9164276 9164220 9164246
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision plus uvex supravision uvex supravision uvex supravision extreme uvex supravision uvex supravision

sapphire ropný a plynárenský excellence extreme „Asian fit“ podľa testovacej excellence excellence
priemysel hlavy 2M, ISO 18526-4:2020 zvyšujú kontrast ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu modrá, svetlomodrá čierna, sivá čierna, limetková antracitová, petrolejová modrá, svetlomodrá čierna, žltá neónová oranžová, čierna

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 42 g 42 g 42 g 42 g 43 g 42 g 42 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex astrospec 2.0
• klasické ochranné okuliare s plochým dizaj-

nom skiel pre široké zorné pole 
• ergonomicky tvarované straničky s 

viacstupňovým nastavovaním sklonu 
straničiek umožňujú individuálne 
prispôsobenie, aby sa zaistilo, že sa dobre 
prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre

• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a 
bezpečné držanie bez tlakových bodov 

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre 
celodenné pohodlie pri nosení

• robustný polykarbonátový zorník s osvedče-
nou technológiou povrchovej úpravy uvex 
 supravision – zorník trvalo bez zahmlievania 
a odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečné-
mu žiareniu UVA a UVB do 400 nm

Okuliare so straničkami
uvex astrospec 2.0

9164065

9164275

9164285

91642209164276

9164187

9164246
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uvex super g
Č. pol. 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Náhradný zorník – – 9172255 9172255 – –
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
zvyšujú kontrast ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu sivá metalická, čierna bez farby, sivá bez farby, sivá námornícka modrá, biela sivá metalická, čierna antracitová, limetková

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Okuliare so straničkami
uvex super g

uvex super g 
• športové, extrémne ľahké ochranné okuliare s hmotnosťou 18 g s inova-

tívnou koncepciou straničiek pre vysoký komfort nosenia
• flexibilné straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné 

držanie bez tlakových bodov
• mäkká, flexibilná nosová opierka zaručuje nekĺzavé držanie bez tlačenia 

 

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrcho-
vej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný 
voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

• bez obsahu kovov

9172110 
91722109172085

9172265

9172220 9172281
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uvex super fit
Č. pol. 9178500 9178385 9178286
Náhradný zorník – – –
Vyhotovenie uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

sterilizácia v autokláve excellence excellence
(20 cyklov) zvyšujú kontrast ochrana proti slnku

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu biela, svetlomodrá čierna, biela čierna, biela

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 21 g 21 g 21 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks

uvex super fit
Č. pol. 9178065 9178185 9178415 9178265 9178315
Náhradný zorník – – – 9172255 9172255
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision ETC uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu námornícka modrá, biela čierna, biela biela, sivá námornícka modrá, biela biela, limetková

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 21 g 21 g 21 g 21 g 21 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Okuliare so straničkami
uvex super fit

uvex super fit
• športové, ľahké ochranné okuliare s úzkymi, plochými straničkami, ktoré 

umožňujú vysokú kompatibilitu s inými OOP
• kombinácia mäkkého polstrovania v oblasti čela a ergonomicky 

tvarovaných straničiek s mäkkými koncami zaisťuje pohodlné a 
bezpečné držanie bez tlakových bodov.

• mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje prispôsobenie okuliarov 
nositeľovi a zaručuje pohodlné, nekĺzavé držanie bez tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm 

9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178415

9178286

9178315
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Č. pol. 9160275 9160520 9160076 9160120
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

zvyšujú kontrast ochrana proti slnku s náhlavnou páskou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, sivá modrá, oranžová čierna, sivá modrá, sivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Zorník PC, bez farby PC, jantárová PC, sivá 23 % PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTK CE 5-2,5 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE

Hmotnosť 33 g 33 g 33 g 32 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

uvex i-vo
Č. pol. 9160065 9160185 9160285 9160265
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, oranžová modrá, sivá modrá, sivá modrá, oranžová

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 33 g 33 g 33 g 33 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Okuliare so straničkami
uvex i-vo

uvex i-vo 
• funkčné ochranné okuliare s veľkým počtom funkcií a možností 

prispôsobenia
• straničky s viacstupňovým nastavovaním sklonu straničiek a dĺžky 

umožňujú individuálne prispôsobenie okuliarov, aby sa zaistilo, že sa 
dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre

• mäkké konce straničiek ponúkajú pohodlie bez tlačenia a stabilné, 
nekĺzavé držanie

• mäkká, nosová opierka zaručuje nekĺzavé držanie bez tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

9160076

9160275

9160520

9160185
9160285

9160065 
9160265

9160120
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uvex polavision
Č. pol. 9231960
Vyhotovenie obojstranná odolnosť proti poškriabaniu

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, biela

W 166 F CE
Zorník PC, sivá 14 %

UV400
5-3,1 W1 F CE

Hmotnosť 25 g
Balenie 1 ks

uvex skyguard NT
Č. pol. 9175275 9175260 9175160 9175261
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu sivá, oranžová modrá, sivá modrá, sivá modrá, sivá

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Hmotnosť 42 g 44 g 44 g 44 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Okuliare so straničkami
uvex polavision · uvex skyguard NT

uvex polavision 
• športové okuliare s dvoma zorníkmi s polarizačným filtrom 
• technológia uvex polavision chráni pred odrazmi a optickým 

podráždením vonku a tak odľahčuje oči, napr. na zrkadlových povrchoch 
ako je voda alebo sklo

• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez 
tlakových bodov

• mäkká, nosová opierka zaručuje nekĺzavé držanie bez tlačenia
• robustný polykarbonátový zorník s UV400 – 100 % ochrana proti 

nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 400 nm

uvex skyguard NT
• robustné okuliare pre všestrannú ochranu vrátane ochrany pred 

tekutinami a hrubým prachom (označenie 3 a 4)
• mäkká, pružná podložka na tvár sa prispôsobí nositeľovi a ponúka 

ochranu a pohodlie
• straničky s viacstupňovým nastavovaním sklonu straničiek a dĺžky 

umožňujú individuálne prispôsobenie okuliarov, aby sa zaistilo, že sa 
dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre

• mäkké konce straničiek ponúkajú pohodlie bez tlačenia a stabilné, 
nekĺzavé držanie (okrem 9175275)

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 
úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

9231960

9175260 
9175160

9175261

9175275
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uvex cybric
Č. pol. 9188075 9188175 9188076
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu čierna, oranžová čierna, oranžová čierna, oranžová

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 F CE 5-2,5 W1 F CE

Hmotnosť 28 g 28 g 28 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks

uvex meteor
Č. pol. 9134005 9134002
Vyhotovenie uvex supravision sapphire bez povrchovej úpravy

zorník 56 mm zorník 56 mm
šírka mostíka 15 mm šírka mostíka 15 mm

Norma EN 166, EN 170 EN 166
Farba rámu sivá transparentná sivá transparentná

W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby HG, bez farby

UV400 UV330
2-1,2 W1 FK W1 S

Hmotnosť 28 g 44 g
Balenie 5 ks 5 ks

uvex futura
Č. pol. 9180015 9180125
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu hnedá hnedá

W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FK CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Hmotnosť 49 g 49 g
Balenie 10 ks 10 ks

Okuliare so straničkami
uvex cybric · uvex meteor · uvex futura

uvex futura
• robustné okuliare s dvoma sklami, ktoré vynikajúco priliehajú
• straničky s viacstupňovým nastavovaním sklonu straničiek a dĺžky 

umožňujú individuálne prispôsobenie okuliarov, aby sa zaistilo, že sa 
dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre

• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez 
tlakových bodov

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu 

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

uvex meteor
• klasické okuliare s dvoma sklami s plochou konštrukciou a dobrým 

krytím 
• dĺžkovo nastaviteľné straničky s mäkkými koncami ramien ponúkajú 

prispôsobivé pohodlie bez tlačenia a stabilné, nekĺzavé držanie
• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex supravision – zorník obojstranne odolný voči poškriabaniu
• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 

400 nm
• bez obsahu kovov

uvex cybric 
• funkčné okuliare s dvojitým sklom
• straničky s viacstupňovým nastavovaním sklonu straničiek a dĺžky 

umožňujú individuálne prispôsobenie okuliarov, aby sa zaistilo, že sa 
dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre

• mäkké konce straničiek ponúkajú pohodlie bez tlačenia a stabilné, 
nekĺzavé držanie

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 

povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

9188075 
9188175

9188076

9134005 
9134002

9180015 
9180125
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uvex ceramic
Č. pol. 9137005
Vyhotovenie uvex supravision sapphire

zorník 49 mm
šírka mostíka 20 mm

Norma EN 166, EN 170
Farba rámu sivá, čierna

W 166 F CE
Zorník PC, bez farby

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Hmotnosť 23 g
Balenie 5 ks

uvex winner
Č. pol. 9159005 9159105 9159118
Vyhotovenie obojstranná odolnosť proti poškriabaniu odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu oceľovosivá oceľovosivá oceľovosivá

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g
Balenie 5 ks 5 ks 5 ks

uvex mercury
Č. pol. 9155005
Vyhotovenie uvex supravision sapphire 

zorník 54 mm
šírka mostíka 19 mm

Norma EN 166, EN 170
Farba rámu oceľovo modrá

W 166 F CE
Zorník PC, bez farby

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Hmotnosť 30 g
Balenie 5 ks

Okuliare so straničkami
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

uvex ceramic 
• klasické okuliare s dvojitým sklom, obzvlášť vhodné pre užšie hlavy a 

tváre
• mäkké konce straničiek zaisťujú bezpečné držanie bez tlakových bodov
• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex supravision – zorník obojstranne odolný voči poškriabaniu
• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 

400 nm

uvex winner
• klasické, bezrámové kovové okuliare 
• mäkké konce straničiek zaisťujú bezpečné držanie bez tlakových bodov
• mäkká, nastaviteľná nosové opierka zaisťuje pohodlné, nekĺzavé 

bezpečné držanie bez tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s UV400 – 100 % ochrana proti 
nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 400 nm

uvex mercury
• klasické kovové okuliare s plochým dizajnom pre jednoduché 

uschovanie 
• mäkké konce straničiek zaisťujú bezpečné držanie bez tlakových bodov
• mäkká, nastaviteľná nosové opierka zaisťuje pohodlné, nekĺzavé 

bezpečné držanie bez tlačenia
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex supravision – zorník obojstranne odolný voči poškriabaniu
• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 

400 nm

9137005

9159005
9159105

9159118

9155005
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uvex super OTG
Č. pol. 9169065 9169080 9169260 9169081
Vyhotovenie uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu modrá, svetlosivá čierna, svetlosivá modrá, svetlosivá čierna, svetlosivá

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE

Hmotnosť 37 g 37 g 37 g 37 g
Balenie 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks

uvex 9161
Č. pol. 9161014 9161005 9161305
Vyhotovenie bez povrchovej úpravy uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu bez farby modrá, čierna modrá, čierna

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 FK CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Hmotnosť 51 g 46 g 46 g
Balenie 5 ks 5 ks 5 ks

Okuliare cez okuliare
uvex 9161 · uvex super OTG

uvex 9161 
• robustné ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom 

skiel pre široké zorné pole 
• straničky s viacstupňovým nastavovaním sklonu straničiek a dĺžky 

umožňujú individuálne prispôsobenie okuliarov, aby sa zaistilo, že sa 
dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre (okrem 9161014)

• mäkké konce straničiek ponúkajú pohodlie bez tlačenia a stabilné, 
nekĺzavé držanie (okrem 9161014) 

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri 
nosení

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

• bez obsahu kovov

uvex super OTG
• klasické okuliare pre nositeľov okuliarov s inovatívnou koncepciou 

straničiek pre dokonalé prispôsobenie a dizajnom plochých skiel pre 
široké zorné pole

• flexibilné straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné 
držanie bez tlakových bodov

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému  
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

• bez obsahu kovov

9169065 
9169260

91690819169080
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uvex super f OTG
Č. pol. 9169585 9169261 9169500 9169164 9169586 9169850 9169615
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision uvex supravision clean uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision sapphire

sapphire excellence sterilizácia v autokláve excellence sapphire variomatic blokovanie modrého
(20 cyklov) ochrana proti slnku ochrana proti slnku svetla do 525 nm

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, biela čierna, biela biela, svetlomodrá čierna, biela čierna, biela čierna, biela čierna, biela

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC CBR65 PC, sivá 23 % PC, svetlozelená PC, oranžová

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV525
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE  2-1,2 W1 FTKN CE 2-1,4 W1 FTK CE

Hmotnosť 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Balenie 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks 8 ks Ks 8 ks

Okuliare cez okuliare
uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• klasické ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel 

pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne akceptovanie nosenia 
• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez 

tlakových bodov
• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

9169585 
9169261

9169164
9169586

9169500

9169615
9169850
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Možnosť kombinácie s korekčnými okuliarmi  
vďaka jedinečnému dizajnu rámu

uvex megasonic
Prehľad vizionárskych technológií 

Bezrámový a inovatívny dizajn skiel   
zaručuje optimálny, neobmedzený výhľad

Ergonomická dosadacia plocha v oblasti 
tváre zaisťuje dokonalé dosadnutie a 
maximálny komfort

Technológia povrchovej 
úpravy 
uvex supravision

Dizajn x-frame
Na flexibilné prispôsobenie  
každej tvári

Okuliare uvex megasonic 
s revolučným dizajnom zorníkov 
a neobmedzeným zorným poľom, 
ktoré je s tým spojené, zaisťuje 
najlepší výhľad za každých okolností 
– aj v náročných podmienkach. 
Ich športový, ergonomický dizajn 
a vysoký komfort nosenia z nich 
robia spoľahlivého spoločníka na 
všedný pracovný deň.

Extra široká náhlavná páska 
Na optimálnu stabilitu a  
ešte vyšší komfort nosenia
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uvex megasonic
Č. pol. 9320265 9320415 9320281
Náhradný zornik 9320255  - 9320257
Náhradná náhlavná páska 9320011 9320011 9320012
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu antracitová, modrá antracitová, modrá antracitová, limetková

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Hmotnosť 96 g 96 g 96 g
Balenie 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
uvex megasonic

uvex megasonic 
• funkčné okuliare s plným výhľadom s dizajnom 

lyžiarskych okuliarov s panoramatickým 
zorným poľom

• unikátny bezrámový dizajn skiel s maximálne 
optimalizovaným zorným poľom pre lepšie 
vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú 
bezpečnosť 

• mäkká, prispôsobivá podložka na tvár ponúka 
univerzálne prispôsobenie pre rôzne tvary 
hlavy a tváre, ako aj pevné priliehanie bez 
tlakových bodov

• veľkorysý vnútorný objem a vybrania pre 
straničky umožňujú pohodlné nosenie bez 
tlakových bodov, dokonca aj pre ľudí, ktorí 
nosia okuliare 

• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú 
cirkuláciu vzduchu

• 30 mm široká, dĺžkovo nastaviteľná textilná 
náhlavná páska pre optimálne držanie a 
individuálne prispôsobenie

• robustný polykarbonátový zorník s 
osvedčenou technológiou povrchovej úpravy 
uvex supravision – zorník trvalo bez 
zahmlievania a odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému  
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

• výhoda udržateľnosti: Zorník a náhlavné pásky 
je možné v prípade potreby vymeniť

• bez obsahu kovov

Ďalšie informácie získate na adrese  
uvex-safety.com/en/megasonic
(alebo naskovaním QR kódu.)

9320415
9320265

9320281
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uvex pheos cx2 sonic
Č. pol. 9309275 9309064 9309286
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

ochrana proti slnku ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Farba rámu biela, čierna biela, čierna biela, čierna

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC, bez farby PC CBR65 PC, sivá 23 %

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Hmotnosť 34 g 34 g 34 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks

Uzavreté okuliare
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• športové, kompaktné a extrémne ľahké uzavreté okuliare
• veľmi mäkká a flexibilná, ergonomická podložka na tvár pre individuálne 

prispôsobenie a maximálne pohodlie pri nosení
• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
• veľmi ľahká, dĺžkovo nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje 

bezpečné a individuálne prispôsobenie 
 

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

• bez obsahu kovov

9309275

9309286

9309064
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uvex academy
Priemyselná ochrana očí

Seminár zameraný na osvojenie si základných poznatkov 
z praxe v súvislosti s používaním OOPP na ochranu očí.
•    Sprostredkovanie základných po-

znatkov z oblastí použitia ochranných 
pracovných prostriedkov na ochranu 
očí, ako sú napr. výrobky na ochranu 
proti mechanickému ohrozeniu, che-
mikáliám, žiareniu (napr. ochrana pre 
zváračov) a špeciálne oblasti použitia

•    Názorné ukážky a hodnotenie nebez-
pečenstiev vyplývajúcich z činností 
mechanického obrábania, infra-
červeného a ultrafialového žiarenia 
(napr. pri zváracích procesoch alebo 
chemikáliách) na základe príkladov 
z praxe

•  Posúdenie rizík na pracoviskách, 
ktoré súvisia s poranením očí

•    Oboznámenie sa s možnosťami účin-
nej prevencie týchto rizík v závislosti 
od špecifického pracoviska

•    Podrobná prezentácia požiadaviek 
kladených na priemyselnú ochranu 
očí, noriem, oblastí použitia, posúde-
nia rizika a starostlivosti o výrobky na 
ochranu očí

•    Informácie o klasifikácii ochranných 
výrobkov na základe ich označenia 
a oblastí použitia rôznych ochranných 
prostriedkov

Cieľová skupina
Zamestnanci spoločnosti zodpovední 
za prevádzkovú bezpečnosť pracov-
níkov pri práci, napr. bezpečnostní 
technici a odborní nákupcovia.

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese uvex-academy.de,  
telefonicky na čísle +49 911 9736-1710 alebo zaslaním  
e-mailu na adresu academy@uvex.de

Ďalšie informácie 
nájdete na stránke 
uvex-academy.com
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uvex super fit CR
Č. pol. 9178500
Vyhotovenie uvex supravision clean

sterilizácia v autokláve (20 cyklov)
Norma EN 166, EN 170
Farba rámu biela, svetlomodrá

W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 21 g
Balenie 10 ks

uvex super f OTG CR
Č. pol. 9169500
Vyhotovenie uvex supravision clean

sterilizácia v autokláve (20 cyklov)
Norma EN 166, EN 170
Farba rámu biela, svetlomodrá

W 166 FT CE
Zorník PC, bez farby

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Hmotnosť 39 g
Balenie 8 ks

uvex ultrasonic CR
Č. pol. 9302500
Náhradný zornik 9302259
Vyhotovenie uvex supravision clean

sterilizácia v autokláve (20 cyklov)
Norma EN 166, EN 170
Farba rámu transparentná, biela

W 166 34 B CE
Sklo PC, bez farby, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť 95 g
Balenie 4 ks

uvex CR
Ochrana očí sterilizovateľná v autokláve,  
ktorá toho zvládne viac.

uvex super fit CR
• športové, ľahké ochranné okuliare s úzkymi, 

plochými straničkami, ktoré umožňujú vysokú 
kompatibilitu s inými OOP

• kombinácia mäkkého polstrovania v oblasti 
čela a ergonomicky tvarovaných straničiek s 
mäkkými koncami ramien zaisťuje pohodlné a 
bezpečné držanie bez tlakových bodov.

• mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje 
prispôsobenie okuliarov nositeľovi a zaručuje 
pohodlné, nekĺzavé držanie bez tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s 
osvedčenou technológiou povrchovej úpravy 
uvex supravision – zorník trvalo bez 
zahmlievania a odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému 
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

uvex super f OTG CR
• klasické ochranné okuliare pre nositeľov 

okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké 
zorné pole, navrhnuté pre maximálne 
akceptovanie nosenia

• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a 
bezpečné držanie bez tlakových bodov

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre 
celodenné pohodlie pri nosení

• robustný polykarbonátový zorník s 
osvedčenou technológiou povrchovej úpravy 
uvex supravision – zorník trvalo bez 
zahmlievania a odolný voči poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému 
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

uvex ultrasonic CR
• funkčné uzavreté okuliare s panoramatickými 

sklami pre široké spektrum použití
• mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre 

sa prispôsobí každému tvaru tváre
• veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné 

nosenie bez tlakových bodov, dokonca aj pre ľudí, 
ktorí nosia okuliare

• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú 
cirkuláciu vzduchu

• nastaviteľná silikónová náhlavná páska pre 
bezpečné uchytenie a individuálne prispôsobenie

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou 
technológiou povrchovej úpravy uvex supravision 
– zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému 
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

• výhoda udržateľnosti: Zorníky je možné v prípade 
potreby vymeniť

• bez obsahu kovov

Inovatívna technológia povrchovej 
úpravy – prvé ochranné okuliare 
sterilizovateľné v autokláve 
s ochranou proti zahmlievaniu
Profesionálna ochrana pri práci na klinikách, v laboratóriách, 
čistých miestnostiach alebo potravinárskej výrobe:  
Na tieto požiadavky vyvinula spoločnosť uvex prvé ochranné 
okuliare s povrchovou úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu,  
ktoré sa môžu sterilizovať v autokláve.
Počnúc ultraľahkými okuliarmi so straničkami a končiac 
uzavretými okuliarmi so širokým panoramatickým výhľadom: 
Rad uvex CR zahŕňa ideálne ochranné okuliare pre všetky 
oblasti použitia – vyvinuté špeciálne na opakované sterilizovanie 
v autokláve (20-krát po dobu 20 minút pri max. teplote 121 °C).

uvex CR – profesionálna ochrana očí a dokonalá hygiena

930250091695009178500
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uvex ultrasonic
Č. pol. 9302245 9302285 9302275 9302601
Náhradný zornik 9302255 9302255 – –
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

obmedzená ventilácia
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá, oranžová čierna, sivá antracitová, limetková čierna, červená

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť 83 g 83 g 83 g 95 g
Balenie 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

uvex ultrasonic
Č. pol. 9302600 9302500 9302286
Náhradný zorník – 9302259 9302256
Vyhotovenie uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence

obmedzená ventilácia sterilizácia v autokláve (20 cyklov) ochrana proti slnku
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu modrá, sivá transparentná, biela čierna, sivá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby, UV400 PC, bez farby, UV400 PC, sivá, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnosť 95 g 95 g 83 g
Balenie 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• funkčné okuliare s panoramatickými zorníkmi pre široké spektrum použití
• mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí 

každému tvaru tváre
• veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné nosenie bez tlakových 

bodov, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
• nastaviteľná textilná alebo silikónová náhlavná páska pre bezpečné 

uchytenie a individuálne prispôsobenie

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 
úpravy uvex supravision – zornik trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu  
UVA a UVB do 400 nm

• výhoda udržateľnosti: Zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
• bez obsahu kovov 

9302286

9302285 93022759302245

93026009302601 9302500
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uvex ultravision
Č. pol. 9301714 9301906 9301716 9301424
Náhradný zorník 9300517 9300956 9300517 9300517
Vyhotovenie s úpravou proti zahmlievaniu s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s úpravou proti zahmlievaniu s úpravou proti zahmlievaniu

na vnútornej strane široký nosový mostík, mimoriadne vhodný na vnútornej strane na vnútornej strane
na kombinovanie s protiprachovými maskami s penovou vrstvou s neoprénovou náhlavnou páskou

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník CA, bez farby CA, bez farby CA, bez farby CA, bez farby

UV380 UV380 UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Hmotnosť 116 g 130 g 118 g 108 g
Balenie 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
uvex ultravision

uvex ultravision
• klasické uzavreté okuliare pre široké spektrum použitia
• flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru 

tváre
• veľkorysý vnútorný objem a vybrania pre straničky umožňujú pohodlné 

nosenie bez tlakových bodov, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
• nastaviteľná neoprénová alebo textilná náhlavná páska pre bezpečné 

uchytenie a individuálne prispôsobenie 

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 
úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému  
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

• k dispozícii aj so sklom z acetátu celulózy s ochranou proti zahmlievaniu 
na vnútornej strane a ochranou UV380

• výhoda udržateľnosti: Zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
• bez obsahu kovov

Upozornenie: 
Zorníky z CA nie sú kompatibilné 
s modelmi so zorníkmi z PC a naopak.

9301714

9301716

9301906

9301424
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uvex ultravision
Č. pol. 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Náhradný zorník – – 9301255 9301255 9301255
Náhradné fólie – – – – 9300316
Vyhotovenie uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s penovou vrstvou s penovou vrstvou s trhacími fóliami, 2 kusy
ropný a plynárenský priemysel náhradné fólie: 9300316

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná sivá transparentná

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Hmotnosť 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Balenie 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Č. pol. 9301815 9301613 9301633 9301064
Náhradný zorník 9301255 9301255 9301255 –
Náhradné fólie – – – –
Vyhotovenie uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

vetranie hore uzavreté uzavretá ventilácia (plynotesné) uzavretá ventilácia (plynotesné) ochrana proti slnku
žiaruvzdorný materiál rámu

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Farba rámu sivá transparentná žltá červená sivá transparentná

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 BT CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby PC, bez farby PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Hmotnosť 131 g 133 g 133 g 131 g
Balenie 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
uvex ultravision

9301815

9301064

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605 9301116

9301626
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Uzavreté okuliare s ochranou úst Ochrana úst Ochrana úst
Č. pol. 9301555 9301317 9301318
Vyhotovenie uzavreté okuliare s uvex pre všetky modely 9301 so pre všetky modely 9301 so

supravision excellence (9301105) zorník z PC zorník z PC 
s ochranou úst (9301318) bez okuliarov bez okuliarov

bez povrchovej úpravy bez povrchovej úpravy
Norma EN 166, EN 170 – –
Farba rámu sivá transparentná transparentná transparentná

W 166 34 BT CE CE CE
Zorník PC, bez farby – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Hmotnosť 212 g 64 g 81 g
Balenie 4 ks Ks Ks

uvex ultrasonic uvex ultravision Adaptér
s upevnením na prilbu s upevnením na prilbu

Č. pol. 9302510 9301544 9924010
Vyhotovenie uvex supravision extreme s úpravou proti zahmlievaniu adaptér na montáž bez prilbových

obmedzená ventilácia na vnútornej strane mušľových chráničov sluchu
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu modrá, sivá sivá transparentná

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Zorník PC, bez farby CA, bez farby

UV400 UV380
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Hmotnosť 121 g 132 g –
Balenie 4 ks 4 ks 4 ks
Obsah – – Vždy 1 pár

Uzavreté okuliare
uvex ultravision faceguard · Uzavreté okuliare uvex s upevnením na prilbu

uvex ultravision faceguard
• kombinácia uzavretých okuliarov s ochranou 

úst
• ochrana očí a tváre
• 9301555, resp. 9301318: Vyklápací mechaniz-

mus umožňuje flexibilnú manipuláciu počas 
použitia, napr. pri komunikácii, pití a pod.

uvex ultrasonic a uvex ultravision s upevnením na prilbu
• uzavreté okuliare na kombinovanie s prilbou 

a mušľovými chráničmi sluchu uvex K1H a uvex  
K2H (prilba a mušľové chrániče sluchu nie sú 
súčasťou dodávky)

• na montáž modelu uvex ultrasonic alebo uvex 
ultravision bez mušľových chráničov sluchu sa 
vyžadujú prídavné adaptéry (č. pol. 9924010)

Uzavreté okuliare: 9301105

9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510
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uvex carbonvision
Č. pol. 9307375 9307365
Vyhotovenie uvex supravision uvex supravision extreme

extreme s neoprénovou náhlavnou páskou
Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu čierna, sivá čierna, sivá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC, bez farby PC, bez farby

UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 

Hmotnosť 46 g 51 g
Balenie 10 ks 10 ks

uvex 9405
Č. pol. 9405714
Náhradný zorník 9400517
Vyhotovenie s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná

W 166 34 F CE
Zorník CA, bez farby

UV380
2C-1,2 W1 FN CE

Hmotnosť 84 g
Balenie 4 ks

uvex 9305
Č. pol. 9305514 9305714
Vyhotovenie s úpravou proti zahmlievaniu s úpravou proti zahmlievaniu

na vnútornej strane na vnútornej strane
s gumovou náhlavnou páskou s textilnou náhlavnou páskou

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Farba rámu sivá transparentná sivá transparentná 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Zorník CA, bez farby CA, bez farby 

UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Hmotnosť 95 g 91 g
Balenie 4 ks 4 ks

Uzavreté okuliare
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

uvex carbonvision 
• klasické, ľahké uzavreté okuliare
• mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každé-

mu tvaru tváre
• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu 
• nastaviteľná neoprénová alebo textilná náhlavná páska pre bezpečné 

uchytenie a individuálne prispôsobenie
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex supravision – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

• bez obsahu kovov

uvex 9405
• klasické uzavreté okuliare
• flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru 

tváre
• vnútorný objem ponúka dostatok priestoru na nosenie cez dioptrické 

okuliare
• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
• nastaviteľná textilná náhlavná páska pre bezpečné uchytenie a individu-

álne prispôsobenie
• zorník z acetátu celulózy s vnútornou ochranou proti zahmlievaniu a 

ochranou UV380
• bez obsahu kovov

uvex 9305
• klasické uzavreté okuliare
• flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru 

tváre
• vnútorný objem ponúka dostatok priestoru na nosenie cez dioptrické 

okuliare
• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
• nastaviteľná textilná alebo gumová náhlavná páska pre bezpečné uchy-

tenie a individuálne prispôsobenie
• sklo z acetátu celulózy s vnútornou ochranou proti zahmlievaniu a 

ochranou UV380
• bez obsahu kovov

9307375 9307365

9405714

9305514

9305714
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Ochrana pre zváračov

Úplne nová generácia ochranných okuliarov pre zváračov –  
so sivým tónovaním zorníkov a rôznymi stupňami ochrany. 
Inovatívna technológia spoľahlivo chráni pred ultrafialovým 
a infračerveným žiarením a umožňuje dokonalé vnímanie 
farieb vďaka protislnečným filtrom uvex. 

Špeciálna povrchová úprava uvex infradur plus s ochra-
nou proti „zahmlievaniu“ zabraňuje zahmlievaniu vnútornej 
strany zorníkov, kým povrchová úprava vonkajšej strany je 
extrémne odolná proti poškriabaniu a minimálne náchylná 
na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní. 

Ochranné okuliare pre zváračov zároveň presviedčajú aj 
dokonalým ergonomickým tvarom a maximálnym komfor-
tom nosenia: Pretože čím pohodlnejšia je ochrana očí, tým 
vyššia je pravdepodobnosť, že ju zamestnanci budú pri 
práci používať neustále.

Upozornenie: Nepoužívajte pri elektrickom zváraní!

IR/UV filter na zvý-
šenie bezpečnosti

Filter na 
ochranu proti 

slnku/oslneniu

Označenie K a N pre sklá 
s povrchovou úpravou uvex 
infradur plus

Vyššia kompa-
tibilita sivých 

zorníkov

Dokonalé 
rozpoznávanie 

farieb

Všetky výrobky s plastovými zorníkmi, ktoré 
ponúkame na použitie pri zváraní, chránia 
pred ultrafialovým a infračerveným žiarením, 
ako aj pred oslnením.

Neposkytujú dostatočnú ochranu pred 
laserovým žiarením!

Spoľahlivé informácie a kompetentné pora-
denstvo týkajúce sa výberu ochranných  
okuliarov proti laseru vám poskytnú naši 
špecialisti. 

   
K dispozícii na  
telefónnom čísle +421 51 7732 138.

Stupne ochrany pre zváračov a odporúčané použitie podľa EN 169

Stupeň ochrany Použitie

1,7 Pre osoby asistujúce pri zváraní, proti ultrafialovému žiareniu a jasnému rozptýlenému svetlu

2 Ľahké rezanie autogénom

3 Čistenie hrdze plameňom, rezanie autogénom, zváranie ľahkých kovov

4
Zváranie a spájkovanie natvrdo do 70 l acetylénu/hod., rezanie autogénom do 900 l kyslíka/hod.,  
zváranie ocele a sivej zliatiny, zváranie ľahkých kovov

5 Zváranie a spájkovanie natvrdo od 70 do 200 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.

6 Zváranie a spájkovanie natvrdo od 200 do 800 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.

uvex-laservision.com
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uvex futura
Č. pol. 9180145
Vyhotovenie uvex infradur

stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená

W 166 F CE
Zorník PC, sivá 

UV400 + IR
5 W1 FTK CE

Hmotnosť 49 g
Balenie 10 ks

uvex i-5
Č. pol. 9183041 9183043 9183045
Vyhotovenie uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, sivá PC, sivá PC, sivá

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 29 g 29 g 29 g
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks

Ochrana pre zváračov
uvex i-5 · uvex futura

uvex i-5
• športové prémiové zváračské ochranné okuliare s veľkým počtom 

funkcií a možností prispôsobenia
• x-tended eyeshield: Technológia rámu Soft Seal obopína čelo a ponúka 

ochranu pred prenikajúcimi časticami 
• x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
• ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým nastavovaním uhlov 

straničiek a dĺžky umožňujú vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa 
zaistilo, že sa dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre

• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez 
tlakových bodov

• mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaistí 
nekĺzavé priliehanie bez tlačenia

• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou 
povrchovej úpravy uvex infradur – zorník trvalo bez zahmlievania a 
odolný voči poškriabaniu

• ochrana proti IČ podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa 
EN 172

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

• voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, 
prachom a nečistotami

• bez obsahu kovov

uvex futura 
• robustné zváračské okuliare s dvoma sklami, ktoré vynikajúco priliehajú
• straničky s viacstupňovým nastavovaním sklonu a dĺžky straničiek 

umožňujú individuálne prispôsobenie okuliarov, aby sa zaistilo, že sa 
dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre

• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez 
tlakových bodov 

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex infradur – zorník obojstranne odolný voči poškriabaniu 
• ochrana proti IČ podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa 

EN 172
• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 

400 nm

9180145

9183041

9183043

9183045
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uvex megasonic
Č. pol. 9320045
Vyhotovenie uvex infradur plus

stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma EN 166, EN 169
Farba rámu čierna

W 166 34 BT CE
Sklo PC, sivá

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Hmotnosť 96 g
Balenie 4 ks

uvex ultrasonic
Č. pol. 9302045
Vyklápateľnévyklápateľný náhradný zorník 9302085
Vyhotovenie uvex supravision excellence

s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom
Norma EN 166, EN 169, EN 170
Farba rámu čierna, zelená

W 166 34 B CE
Sklo PC, bez farby, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Prídavný zorník PC, sivá, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE
stupeň ochrany pre zváračov 5

Hmotnosť 123 g
Balenie 4 ks

uvex super f OTG
Č. pol. 9169541 9169543 9169545
Vyhotovenie uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

stupeň ochrany pre zváračov 1,7 stupeň ochrany pre zváračov 3 stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Farba rámu čierna, zelená čierna, zelená čierna, zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC, sivá PC, sivá PC, sivá 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Hmotnosť 39 g 39 g 39 g
Balenie 8 ks 8 ks 8 ks

uvex super f OTG 
• klasické zváračské ochranné okuliare pre 

nositeľov okuliarov s plochým dizajnom 
zorníkov pre široké zorné pole, navrhnuté pre 
maximálne akceptovanie nosenia 

• mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a 
bezpečné držanie bez tlakových bodov

• anatomicky tvarovaná nosová opierka pre 
celodenné pohodlie pri nosení

• robustný polykarbonátový zorník s 
osvedčenou technológiou povrchovej úpravy 
uvex infradur – zorník trvalo bez zahmlievania 
a odolný voči poškriabaniu

• ochrana proti IČ podľa EN 169 s dokonalým 
rozpoznaním farieb podľa EN 172

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému  
žiareniu UVA a UVB do 400 nm

uvex ultrasonic
• funkčné zváračské uzavreté okuliare s panoramatickými a výklopnými 

sklami pre široké spektrum použitia
• mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí 

každému tvaru tváre
• veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné nosenie bez tlakových 

bodov, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
• nastaviteľná textilná náhlavná páska pre bezpečné uchytenie a 

individuálne prispôsobenie
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex infradur – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• ochrana proti IČ podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa 
EN 172

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

• výhoda udržateľnosti: Zorníky je možné v prípade potreby vymeniť
• bez obsahu kovov

uvex megasonic 
• funkčné zváračské okuliare v dizajne lyžiarskych okuliarov s 

panoramatickým zorným poľom
• unikátny bezrámový dizajn zorníkov s maximálne optimalizovaným 

zorným poľom pre lepšie vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú 
bezpečnosť

• mäkká, prispôsobivá podložka na tvár ponúka univerzálne prispôsobenie 
pre rôzne tvary hlavy a tváre, ako aj pevné priliehanie bez tlakových 
bodov

• veľkorysý vnútorný objem a vybrania pre straničky umožňujú pohodlné 
nosenie bez tlakových bodov, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare

• systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
• 30 mm široká, dĺžkovo nastaviteľná textilná náhlavná páska pre 

optimálne držanie a individuálne prispôsobenie
• robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej 

úpravy uvex infradur – zorník trvalo bez zahmlievania a odolný voči 
poškriabaniu

• ochrana proti IČ podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa 
EN 172

• UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB do 
400 nm

• bez obsahu kovov

Ochrana pre zváračov
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

9169541 9169543 9169545

9320045

9302045
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Prezentačný stojan uvex
Č. pol. 9957503
Objednávková jednotka Ks

Handrička z mikrovlákna uvex
Č. pol. 9972130
Objednávková jednotka Vrecko
Obsah 5 ks

Stanica na čistenie okuliarov uvex
Č. pol. 9970005
Objednávková jednotka Ks

Plastový dávkovač
Č. pol. 9973101
Objednávková jednotka Ks

Čistiaca kvapalina uvex
Č. pol. 9972103
Obsah 500 ml
Objednávková jednotka Ks

Čistiaci papier
Č. pol. 9971000
Objednávková jednotka Ks

Magnetický držiak na stenu
Č. pol. 9963004
Objednávková jednotka Ks

Čistiaca kvapalina uvex
Č. pol. 9972101
Obsah 500 ml
Objednávková jednotka Ks

Čistiaca kvapalina uvex
Č. pol. 9972100
Obsah 500 ml
Objednávková jednotka Ks

Plastový dávkovač
Č. pol. 9973100
Objednávková jednotka Ks

Vlhčené čistiace utierky uvex
Č. pol. 9963000
Objednávková jednotka Ks

Príslušenstvo
uvex príslušenstvo na čistenie · Prezentácia

Stanica na čistenie okuliarov uvex
• vrátane 
 2 x 9971000 
 1 x 9972103 
 1 x 9973101 

Plastový dávkovač 
•  pre čistiace kvapaliny uvex 

9972103 

Čistiaca kvapalina uvex
• 500 ml čistiaca kvapalina vhodná 

pre všetky zorníky okuliarov uvex
 
Čistiaci papier
• náhradné balenie čistiaceho pa-

piera bez obsahu silikónu
• cca 760 listov
• antistatická verzia
• vhodné pre všetky zorníky okulia-

rov uvex 

Magnetický držiak na stenu
• na jednoduchú montáž čistiacej 

stanice uvex (9970005)

Vlhčené čistiace 
utierky uvex
• 100 kusov v kartónovej škatuli
• balené samostatne
• bez obsahu silikónu
• nie antistatická verzia
• vhodné pre všetky sklá okuliarov 

uvex

Čistiaca kvapalina 
uvex
• 500 ml čistiaca kvapalina vhodná 

pre všetky sklá okuliarov uvex
• upozornenie: Nie je kompatibilná 

so stanicami na čistenie 
(9970005 a 9970002) 
 
 
 
 
 

• upozornenie: 
náhradné diely pre 9970002

Náhradné diely iba pre čistiacu stanicu uvex 
9970002

Handrička z mikrovlákna uvex
• vhodná na čistenie pre všetky zorníky okuliarov uvex

Prezentačný stojan uvex
• s integrovaným zrkadlom
• na štyri okuliare so straničkami a jedny uzavreté okuliare

9957503

9970005

9972130

99630009972101
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Puzdro na okuliare uvex
Č. pol. 9954600 9954500 9954501
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks

Puzdro na okuliare uvex Vrecko z mikrovlákna uvex
Č. pol. 6118002 9954355 9954360
Balenie 10 ks 10 ks 10 ks

Bezpečnostný box uvex
Č. pol. 9957502
Objednávková jednotka Ks

Kufrík uvex
Č. pol. 9954326
Objednávková jednotka Ks

Príslušenstvo
Uschovanie

Puzdro na okuliare uvex
• extrémne robustné pevné puzdro na ochranu 

pred vonkajšími vplyvmi
• mäkko čalúnená vnútorná strana
• s pútkom na opasok
• praktická karabínka
• špeciálne pre zakrivené okuliare so stranička-

mi (napr. uvex i-vo)

Puzdro na okuliare uvex
• robustné puzdro
• dodatočný priestor na náhradný zorník
• zosilnený zips
• s pútkom na opasok
• na všetky okuliare uvex so straničkami

Puzdro na okuliare uvex
• veľké a robustné puzdro na okuliare
• dodatočný priestor na náhradný zorník
• s pútkom na opasok
• vhodné pre všetky okuliare so straničkami a 

uzavreté okuliare uvex temple

Puzdro na okuliare uvex
• flexibilné puzdro z robustného nylonového ma-

teriálu
• individuálne nastaviteľné zapínanie na suchý zips
• rozšíriteľné pomocou bočného zapínania na zips
• s pútkom na opasok
• na všetky okuliare uvex so straničkami

Bezpečnostný box uvex
• odkladací box na montáž na stenu
• na okuliare so straničkami a uzavreté okuliare:  

2 uzavreté okuliare alebo  
3 okuliare so straničkami alebo  
1 uzavreté okuliare a 2 okuliare so straničkami

Vrecko z mikrovlákna uvex
• elegantné vrecko z mikrovlákna
• na všetky okuliare uvex so straničkami

Vrecko z mikrovlákna uvex
• elegantné vrecko z mikrovlákna
• vhodné pre všetky uzavreté okuliare a ochran-

né okuliare uvex

Kufrík uvex
• s flexibilne nastaviteľnými odkladacími priehradkami (na suchý zips)
• s dĺžkovo nastaviteľným popruhom na rameno
• kapacita okuliarov so straničkami: 12 ks (3 x 4)
• hodí sa aj na uzavreté okuliare

9954600 9954500 9954501

6118002

9954355
9954360

9954326
9957502
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Náhlavná páska uvex pheos
Č. pol. 9958020
Balenie 10 ks

Šnúrka k okuliarom uvex
Č. pol. 9959004
Balenie 10 ks

Šnúrka k okuliarom uvex
Č. pol. 9959003
Balenie 10 ks

Šnúrka k okuliarom uvex
Č. pol. 9958017
Balenie 10 ks

Šnúrka k okuliarom uvex
Č. pol. 9959002
Balenie 10 ks

uvex x-fit / uvex x-fit pro náhlavná páska
Č. pol. 9958023
Balenie 10 ks

Príslušenstvo
Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásky uvex

Šnúrka k okuliarom uvex
• individuálna regulácia šírky
• informácie o kompatibilite s mo-

delmi uvex nájdete v prehľade na 
strane 74

Šnúrka k okuliarom uvex
• na všetky okuliare uvex so stra-

ničkami

Šnúrka k okuliarom uvex
• individuálna regulácia šírky
• bez obsahu kovov
• informácie o kompatibilite s mo-

delmi uvex nájdete v prehľade na 
strane 74

Šnúrka k okuliarom uvex
• individuálna regulácia šírky
• informácie o kompatibilite s mo-

delmi uvex nájdete v prehľade na 
strane 74

Náhlavná páska uvex pheos
• náhlavná páska pre modely uvex 

pheos a uvex pheos s 
• individuálna regulácia šírky
• bez obsahu kovov
• pozri stranu 44, 45

Náhlavná páska uvex x-fit
• náhlavná páska pre modely uvex 

x-fit a uvex x-fit pro 
• individuálna regulácia šírky
• bez obsahu kovov
• pozri stranu 38, 39

9958023

9959003

9958020

9959002

9959004

9958017
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Matrica šnúrok a puzdier

Kompatibilita Nekompatibilita

Model Názov

Šnúrky/pásky Puzdrá
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9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-lite ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-guard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-guard+ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9145 uvex pure-fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9155 uvex mercury ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9159 uvex winner ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9160 uvex i-vo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9161 uvex 9161 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec 2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super f OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9172 uvex super g ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT (9175275) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9180 uvex futura ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9181 uvex suXXeed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9183 uvex i-5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9188 uvex cybric ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex i-3/i-3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos/pheos s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos guard/s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9193 uvex sportstyle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9194 uvex i-works ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9198 uvex pheos cx2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fit pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9231 uvex polavision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9301 uvex ultravision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9302 uvex ultrasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9305 uvex 9305 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9307 uvex carbonvision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9309 uvex pheos cx2 sonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9320 uvex megasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Odporúčania týkajúce sa použitia
Vždy ideálne riešenie

Mechanické ohrozenie Chemické ohrozenie Nebezpečné žiarenie

Pracovná oblasť Model okuliarov Materiál 
zorníkov Tónovanie skiel Povrchová úprava

Presné strojárstvo Okuliare so straničkami PC  Bez farby uvex supravision AR (antireflexná úprava) 
uvex supravision excellence

Ľahké montážne práce Okuliare so straničkami PC Bez farby uvex supravision excellence

Brúsenie, 
uhlové brúsenie

Okuliare so straničkami 
Uzavreté okuliare

PC  Bez farby uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Sústruženie a frézovanie Okuliare so straničkami PC Bez farby uvex supravision excellence

Práce v prašných prostrediach Uzavreté okuliare PC Bez farby uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Čistiace práce v zlievárenskom 
priemysle

Uzavreté okuliare PC Bez farby uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Poľnohospodárstvo a lesníctvo 
 

Okuliare so straničkami 
 

PC 
 

Bez farby 
Jantárová 
Sivá 23 %

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Laboratórne práce Okuliare so straničkami 
Uzavreté okuliare

PC  
CA Bez farby uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Práce s kyselinami a galvanickými 
médiami

Uzavreté okuliare PC 
CA Bez farby uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Bodové zváranie 
Spájkovanie 
Zváranie autogénom 
Rezanie autogénom 
Osoby asistujúce pri zváraní 
Zlievárne 
Práce pri taviacich peciach

Okuliare so straničkami 
Uzavreté okuliare 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Ochrana pre zváračov 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Práce v exteriéroch  
(oslnenie slnečným svetlom/ 
vodiči vozidiel)

Okuliare so straničkami 
 

PC 
 

Sivá 
Hnedá 
Strieborná zrkadlová

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Práce v príbrežných oblastiach/ 
námorné prostredie

Okuliare so straničkami PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Oslnenie osvetlením 
s vysokou intenzitou

Okuliare so straničkami PC CBR65  
Strieborná zrkadlová 53 %

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Zmiešané svetlo Okuliare so straničkami PC Bez farby uvex supravision AR (antireflexná úprava)

Sterilné pracovné prostredie 
 

Okuliare so straničkami 
Okuliare cez okuliare 

PC 
 

Bez farby 
 

uvex supravision CR 
 

Ropný a plynárenský priemysel 
 

Okuliare so straničkami 
Okuliare cez okuliare 
Uzavreté okuliare

PC 
 

Bez farby 
 

uvex supravision plus 
 

Návštevníci závodov 
 

Okuliare so straničkami 
Okuliare cez okuliare 

PC 
 

Bez farby 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
Bez povrchovej úpravy
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Ochranné okuliare
Stručný prehľad
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9134 uvex meteor Plastové okuliare so straničkami 5 kusov ■ ■ 54

9137 uvex ceramic Kovové okuliare so straničkami 5 kusov ■ 55

9143 uvex i-lite Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ 31

9143 uvex i-guard Plastové okuliare so straničkami 8 kusov ■ 31

9143 uvex i-guard+ Uzavreté okuliare 8 kusov ■ 31

9145 uvex pure-fit Plastové okuliare so straničkami 75 kusov ■ ■ 33

9155 uvex mercury Kovové okuliare so straničkami 5 kusov ■ 55

9159 uvex winner Kovové okuliare so straničkami 5 kusov ■ ■ 55

9160 uvex i-vo Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ 52

9161 uvex 9161 Plastové okuliare so straničkami 5 kusov ■ ■ ■ 56

9164 uvex astrospec 2.0/astrospec 2.0 CB Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ ■ 49

9169 uvex super OTG Plastové okuliare so straničkami 8 kusov ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Plastové okuliare so straničkami 8 kusov ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG Plastové okuliare so straničkami Ks ■ 57

9169 uvex super f OTG Plastové okuliare so straničkami UV525 8 kusov ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Plastové okuliare so straničkami 8 kusov ■ 62

9169 uvex super f OTG Okuliare so straničkami pre zváračov 8 kusov ■ 70

9172 uvex super g Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ 50

9172 uvex super g Náhradné zorníky 10 kusov ■ 50

9175 uvex skyguard NT Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ 53

9178 uvex super fit Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ ■ 51

9178 uvex super fit CR Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ 62

9178 uvex super fit Náhradné zorníky 10 kusov ■ 51

9180 uvex futura Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ 54

9180 uvex futura Okuliare so straničkami pre zváračov 10 kusov ■ 69

9181 uvex suXXeed Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ 35

9181 uvex suXXeed Prídavný rám 20 kusov 35

9183 uvex i-5 Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ 37

9183 uvex i-5 Prídavný rám 20 kusov 37

9183 uvex i-5 Okuliare so straničkami pre zváračov 10 kusov ■ 69

9188 uvex cybric Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ 54

9190 uvex i-3/uvex i-3s/uvex i-3guard/uvex i-3s guard Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ ■ ■ 46/47

9190 uvex i-3 Plastové okuliare so straničkami Ks ■ ■ 46

9190 uvex i-3/uvex i-3s Prídavný rám 20 kusov 47

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Variant uvex pheos s náhl. páskou 10 kusov ■ 44/45

9192 uvex pheos/uvex pheos s Prídavný rám 20 kusov 45

9193 uvex sportstyle Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ ■ ■ ■ 41

9193 uvex sportstyle Plastové okuliare so straničkami Ks ■ 41

9194 uvex i-works Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ 48

9198 uvex pheos cx2 Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ ■ ■ 42

9199 uvex x-fit/uvex x-fit guard Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ 39

9199 uvex x-fit pro/uvex x-fit pro guard Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ ■ 38

9199 uvex x-fit pro (bez nastavovacích prvkov) Plastové okuliare so straničkami 10 kusov ■ 38

9199 uvex x-fit/uvex x-fit pro Prídavný rám 20 kusov 39

9231 uvex polavision Plastové okuliare so straničkami Ks ■ 53
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9301 uvex ultravision Uzavreté okuliare 4 kusy ■ ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Náhradné zorníky 4 kusy ■ ■ 64/65

9300 uvex ultravision Náhradné fólie 10 kusov 65

9301 uvex ultravision faceguard Uzavreté okuliare 4 kusy ■ 66

9301 uvex ultravision Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu 4 kusy ■ 66

9301 uvex ultravision Ochrana úst Ks ■ 66

9302 uvex ultrasonic Uzavreté okuliare 4 kusy ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic Náhradné zorníky 4 kusy ■ 63

9302 uvex ultrasonic Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu 4 kusy ■ 66

9302 uvex ultrasonic CR Uzavreté okuliare 4 kusy ■ 62

9302 uvex ultrasonic flip-up Uzavreté okuliare pre zváračov 4 kusy ■ ■ 70

9302 uvex ultrasonic flip-up Náhradné zorníky 4 kusy ■ ■ 70

9305 uvex 9305 Uzavreté okuliare 4 kusy ■ 67

9307 uvex carbonvision Uzavreté okuliare 10 kusov ■ 67

9309 uvex pheos cx2 sonic Uzavreté okuliare 10 kusov ■ 60

9320 uvex megasonic Uzavreté okuliare 4 kusy ■ ■ 59

9320 uvex megasonic Náhradné zorníky 4 kusy ■ 59

9320 uvex megasonic Náhlavná páska 4 kusy 59

9320 uvex megasonic Uzavreté okuliare pre zváračov 4 kusy ■ 70

9405 uvex 9405 Uzavreté okuliare 4 kusy ■ 67

9405 uvex 9405 Náhradné zorníky 4 kusy ■ 67

6118 Puzdro na okuliare 10 kusov 72

9972 Handrička z mikrovlákna 10 kusov 71

9954 Puzdrá na okuliare 10 kusov 72

9954 Kufrík Ks 72

9954 Vrecko z mikrovlákna 10 kusov 72

9957 Prezentačný stojan Ks 71

9957 Bezpečnostný box Ks 72

9958 uvex x-fit/x-fit pro Comfort Slider BTL (vrát. 
5 párov) 39

9958 Šnúrka k okuliarom 10 kusov 73

9958 uvex pheos/uvex pheos s Náhlavná páska 10 kusov 73

9958 uvex x-fit/x-fit pro Náhlavná páska 10 kusov 73

9959 Šnúrka k okuliarom 10 kusov 73

9963 Vlhčené čistiace utierky Ks 71

9970 Stanica na čistenie okuliarov Ks 71

9971 Náhradné balenie čistiaceho papiera Ks 71

9972 Čistiaca kvapalina Ks 71

9973 Plastový dávkovač Ks 71

9999 uvex x-fit/x-fit pro Svietidlo uvex mini LED vrát. adaptéra 
(ľavý a pravý) Ks 39
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laservision
V spoločnosti laservision, ako integrálnej súčasti 
spoločnosti uvex, chránia naše výrobky jeden 
z najcitlivejších orgánov – ľudské oko – pred 
laserovým žiarením.  
Robíme to už 35 rokov s nasadením, orientáciou 
na zákazníka a silou inovácií – na celom svete a v 
súlade s normami.  Či už v priemysle, výskume a 
vývoji alebo v zdravotníctve, či už ide o okuliare, 
okná, záclony/žalúzie alebo priečky – výrobky 
laserovej ochrany laservision predstavujú kvalitu, 
bezpečnosť a ochranu – podľa DNA a motta uvex 
safety group – „protecting people“!

Portfólio výrobkov

• Laserové ochranné okuliare z plastu, skla alebo  
s reflexnou vrstvou

• Ochrana pacienta, lupy, IPL okuliare

• Laserové bezpečnostné okná zo skla a plastu

• Okná s aktívnou laserovou ochranou

• Veľkoplošná ochrana proti laseru ako napr.: Závesy, 
rolety, priečky, slnečné rolety

• Ochrana proti laserom pre optické stoly

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefón: +49 911 9736 8100 
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de
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