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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

https://www.representworkwear.sk/p/pracovne-okuliare-uvex-i-5-supravision-excellence-cierno-zlte
https://www.representworkwear.sk/p/pracovne-okuliare-uvex-i-5-supravision-sapphire-cierno-modre

	E-shop s pracovnými okuliarmi uvex



