Ochranné průmyslové přilby
Nízká hmotnost a moderní design

3D

uvex pheos – ochranná přilba nové dimenze
Komfortní ochranná přilba ve sportovním designu má optimální
tvar. Inovativní vnitřní výbava 3D umožňuje nejen přesné nastavení
obvodu hlavy, ale také individuální nastavení výšky
vpředu i vzadu a optimální nastavení přilby pro ochranu zátylku.
Speciální úchyt nabízí možnost nasazení ochranných brýlí uvex
pheos – pro maximální ochranu a nejvyšší komfort nošení.

Nastavení pozice 1 a 2
Pomocí 10 mm pásku je možné individuální
nastavení výšky přilby na hlavě – samostatně
jak vpředu, tak i vzadu.

Regulační kolečko
Variabilní otočné kolečko umožňuje přesné
nastavení velikosti obvodu hlavy.

Pro další informace nutno
nainstalovat QR-Code Reader
a vyfotit kód Smartphonem.
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3D

uvex 3D – inteligentní ergonomie
Komfort nošení nové dimenze

y
x

z

uvex 3D představuje nový pojem v nastavení
a komfortu nošení u ochranných přileb: inovativní
výrobní systém přesvědčí svým perfektním ergonomickým designem a tvarem a díky tomu lze
přilbu optimálně přizpůsobit lidské anatomii.

Nejvyšší funkčnost při nejvyšším komfortu nošení:
produkty uvex 3D berou v úvahu individualitu lidí
a optimálně vyhovují v každé situaci – ideální
základ profesionální a bezpečné osobní ochranné
výbavy.
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uvex airwing blue
Trvalá ochrana a komfort

Ochranná přilba uvex airwing je nyní k dostání také
v ekologické variantě: její skořepina je zhotovena z vysoce
kvalitního bio-plastu, který je získáván ze znovu obnovitelných surovin.

Také tato ekologická verze přilby uvex airwing splňuje
požadavky DIN EN 397. Její nízká hmotnost a variabilní
vnitřní výbava zaručuje vysoký komfort nošení i při delší
době používání.

Variabilní ventilace na čele
a v týlu přilby.

Vysoký komfort nošení díky
lehké skořepině z bio-plastu.

Regulační otočné kolečko pro plynulé
nastavení obvodu hlavy.
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Bio-plast –
high-tech materiál budoucnosti
Celosvětově je za rok vyprodukováno více než 230
milionů tun plastu. Proto uvex nabízí variantu ochranné přilby šetrné k životnímu prostředí: z bio-plastu.
Ten je založen na bázi látek, jež jsou získávány ze
znovu dorůstajících plodin jako např. ricinový olej.
Tyto přírodní látky jsou nejprve zpracovány na biopolymery, ze kterých jsou následně bio-plasty vyráběny.
V současnosti již nabízejí bio-plasty řadu technologických možností.
Použití bio-plastů tvoří důležitý přínos k tématu ochrany klimatu a životního prostředí.

Obj. číslo: 9764.530
Barva:
modrý hořec
Balení:
25 ks (v 1 kartonu)
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uvex u-cap
Ochranné čepice pro různé použití
uvex u-cap premium
Ochranné čepice proti nárazu uvex
u-cap se vyznačují vysokým komfortem nošení a vynikajícím, neobvyklým designem.
Ergonomicky tvarovaná vnitřní skořepina zaručuje nejvyšší flexibilitu
a umožňuje optimální nasazení na
hlavu. Část zátylku hlavy je chráněna
prodloužením plastové skořepiny.
Varianty Premium mají jedinečnou
komfortní výbavu, jsou maximálně
funkční a poskytují nejvyšší komfort
nošení.
Propracované provedení ochranné
čepice se skládá ze čtyř vrstev. Nárazy absorbující pěnový materiál a pot
absorbující flís jsou vloženy do skořepiny, jež je obšitá prodyšnou
síťovinou.

9794.301

Obj. číslo: 9794.300
Provedení: komfortní vnitřní
výstelka
Barva:
antracit

Obj. číslo: 9794.301
Provedení: komfortní vnitřní
výstelka,
zkrácený štítek
Barva:
antracit

Obj. číslo: 9794.310
Provedení: komfortní vnitřní
výstelka
Barva:
antracit

Obj. číslo: 9794.311
Provedení: komfortní vnitřní
výstelka,
zkrácený štítek
Barva:
antracit

Protinárazové čepice poskytují
dle EN 812 ochranu proti zraněním v důsledku nárazu drobných částic. Nezaručují ochranu
proti padajícím předmětům
a smí být používány pouze na
pracovištích, kde není předepsáno nošení ochranné přilby
dle normy EN 397!
9794.310

uvex u-cap basic
Varianta ochranných protinárazových čepic uvex u-cap je vybavena
tradiční pěnovou výstelkou.

Obj. číslo: 9794.200
Provedení: basic - standardní výstelka
Barva:
antracit

Vlastnosti
Tvary boční části čepice
uvex u-cap zaručují
kompaktibilní nošení
společně s mušlovými
chrániči sluchu.
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Díky dvěma pojistným
kroužkům na týlu čepice lze pohodlně a optimálně nastavit velikost
obvodu hlavy a zajistit
ji zapnutím na suchý
zip.

Integrované reflexní
paspule na látkových
částech čepice zvyšují
viditelnost uživatele,
a tudíž jeho bezpečnost na pracovišti.

uvex u-cap
hi-viz
uvex u-cap hi-viz
Tato varianta čepic u-cap v signálních barvách, svítivě žluté a svítivě
oranžové, je ideálním doplněním
k ochranným výstražným oděvům
dle normy EN 471. Kromě reflexních
paspulí mají i dodatečně nastavitelný náhlavní pásek z reflexního materiálu.
Celkově tak zvyšují viditelnost
a bezpečnost uživatele na pracovišti.

Obj. číslo:
Provedení:
Barva:

Obj. číslo:
Provedení:
Barva:

9794.800
komfortní
vnitřní výstelka
svítivě žlutá

9794.900
komfortní
vnitřní výstelka
svítivě oranžová

9794.800

9794.900

Příslušenství
Náhradní potní pásek je připevněn
dvěma suchými zipy a lze jej tak
snadno a rychle vyměnit.

Obj. číslo:
Provedení:
Barva:
Balení:

9794.100
komfortní
vnitřní výstelka
černá
5 ks

Nastavitelný náhlavní pásek ve
variantě hi-viz je z reflexního
materiálu a zvyšuje viditelnost
a bezpečnost uživatele.

Pro bližší informace o výstražných oděvech naší řady textreme flash nás prosím kontaktujte na tel.: +420 494 531 331
nebo emailem: info@uvex.cz .
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uvex pheos
Mnohostranná funkčnost
čnost

Komfort a bezpečnost: nové, lehké ochranné průmyslové přilby
uvex pheos ve sportovním designu nabízí maximální komfort
ort
nošení díky systému ventilace uvex climazone a také díky variabilní vnitřní výbavě 3D.
Perfektní ochrana v každé situaci: robustní skořepina přilbyy odoami
lává bočním deformacím a zároveň splňuje všechny normami
předepsané bezpečnostní požadavky pro použití ve stavebnictví,
bnictvíí,
průmyslu, apod.
Její funkční systém příslušenství dělá přilbu uvex pheos vysoce
soce
variabilní. Přilbu lze pomocí ochranného obličejového štítu,
u,
ochranných brýlí, mušlových chráničů sluchu či čelní svítilny
ny rychle
a jednoduše přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.
e.

Ventilace
Udržet si příjemné klima: individuálně nastavitelný systém ventilace uvex climazone poskytuje
optimální odvětrávání.

Upevnění náhlavního pásku
Bezpečnější zajištění: praktické
uchycení náhlavního pásku celoobličejových brýlí u přileb uvex
pheos zaručuje, že brýle pevně
drží na přilbě.

Čelní svítilna
Mít stále vše na dohled: v čelní
části přilby je možno v případě
potřeby zasunout do integrovaného slotu svítilnu.
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Mušlové chrániče sluchu
V případě hluku: boční sloty na
přilbě umožňují lehké a bezpečné připevnění mušlových chráničů sluchu.

Ochranné přilby
uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-3D
uvex pheos B
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• integrované sloty pro nasazení
obličejového štítu, mušlových
chráničů sluchu nebo čelní
svítilny
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9772.020

bílá

25

9772.120

žlutá

25

9772.220

oranžová

25

9772.320

červená

25

9772.520

modrá

25

9772.920

černá

25

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 51 - 61 cm

uvex pheos B-WR
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• integrované sloty pro nasazení
obličejového štítu, mušlových
chráničů sluchu nebo čelní
svítilny
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy
pomocí regulačního kolečka

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9772.030

bílá

25

9772.130

žlutá

25

9772.230

oranžová

25

9772.530

modrá

25

9772.930

schwarz

25

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 52 - 61 cm

uvex pheos B-3D
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• integrované sloty pro nasazení
obličejového štítu, mušlových
chráničů sluchu nebo čelní
svítilny
• 3D vnitřní výbava s možností nasazení ochranný brýlí uvex pheos
a systémem regulace plynulého
nastavení velikosti obvodu hlavy
pomocí regulačního kolečka

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9772.040

bílá

25

9772.140

žlutá

25

9772.240

oranžová

25
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Ochranné přilby
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos C · uvex pheos E
uvex pheos B-S-WR
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• integrované sloty pro nasazení
obličejového štítu, mušlových
chráničů sluchu nebo čelní
svítilny
• zkrácený štítek pro lepší výhled
směrem nahoru
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy
pomocí regulačního kolečka

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9772.031

bílá

25

9772.131

žlutá

25

9772.531

modrá

25

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 52 - 61 cm

uvex pheos C
• konstantní ventilace – přilba je
v přední části permanentně uzavřená a vzadu otevřená
• integrované sloty pro nasazení
obličejového štítu, mušlových
chráničů sluchu nebo čelní
svítilny
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9771.020

bílá

25

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 51 - 61 cm

uvex pheos E
• přilba je plně uzavřená na použití pro elekrikáře
• testována a splňující požadavky
dle EN 397 a EN 50365 (1000
VAC)
• integrované sloty pro nasazení
obličejového štítu, mušlových
chráničů sluchu nebo čelní svítilny
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy
Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 51 - 61 cm
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Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9770.020

bílá

25

9770.120

žlutá

25

Ochranné přilby
uvex pheos alpine

uvex pheos alpine
Multifunkční ochranná přilba určená především pro práce ve výškách
a záchranářské práce.
• představuje kombinaci vlastností
průmyslových přileb dle EN 397
s požadavky přileb pro práci ve
výškách
• lehká skořepina z ABS poskytuje
vysokou ochranu a dlouhou
životnost
• 6-ti bodové uchycení textilního
podbradního pásku zaručuje
bezpečné, optimální nasazení
a vysoký komfort nošení

• integrované boční euro-sloty (30
mm) pro nasazení mušlových
chráničů sluchu nebo obličejového štítu
• slot na čele přilby pro možné nasazení svítilny
• klipy pro možnost uchycení elastického náhlavního pásku např.
celoobličejových brýlí nebo čelní
LED-svítilny
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy
pomocí regulačního kolečka

Obj. číslo

Barva

9773.050

bílá

9773.150

žlutá

9773.250

oranžová

Balení (ks)
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Ochranné přilby
uvex airwing B
uvex airwing B
• skořepina přilby z PE
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• možné použití v rozmezí teplot
od -30°C až do +50°C
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9762.020

bílá

25

9762.120

žlutá

25

9762.220

oranžová

25

9762.320

červená

25

9762.420

zelená

25

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 51 - 61 cm

9762.520

modrá

25

9762.920

černá

25

uvex airwing B-WR climazone
• skořepina přilby z PE
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• možné použití v rozmezí teplot
od -30°C až do +50°C
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy
pomocí regulačního kolečka

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9762.630

limetková

25

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 52 - 61 cm

Speciální barva inovativní linie
ucex climazone
Barva skořepiny: limetková
Vnitřní textilní výbava: antracit

uvex airwing B-WR
• skořepina přilby z PE
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• možné použití v rozmezí teplot od
-30°C až do +50°C
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka
Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 52 - 61 cm
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Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9762.030

bílá

25

9762.130

žlutá

25

9762.230

oranžová

25

9762.330

červená

25

9762.430

zelená

25

9762.530

modrá

25

Ochranné přilby
uvex airwing B · uvex airwing C
uvex airwing B-S

uvex airwing B-S-WR

• skořepina přilby z PE
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• zkrácený štítek pro lepší výhled
směrem nahoru
• možné použití v rozmezí teplot
od -30°C až do +50°C
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy

• skořepina přilby z PE
• 3 ventilační otvory s možností
uzavření
• zkrácený štítek pro lepší výhled
směrem nahoru
• možné použití v rozmezí teplot
od -30°C až do +50°C
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy
pomocí regulačního kolečka

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 51 - 61 cm

9762.431

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9762.021

bílá

25

9762.031

bílá

25

9762.121

žlutá

25

9762.131

žlutá

25

9762.221

oranžová

25

9762.231

oranžová

25

9762.321

červená

25

9762.331

červená

25

9762.421

zelená

25

9762.431

zelená

25

9762.521

modrá

25

9762.531

modrá

25

9762.321

uvex airwing C

uvex airwing C-WR

• skořepina přilby z PE
• konstantní ventilace – přilba je
• v přední části permanentně uzavřená a vzadu otevřená
• možné použití v rozmezí teplot
od -30°C až do +50°C
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy

• skořepina přilby z PE
• konstantní ventilace – přilba je
v přední části permanentně uzavřená a vzadu otevřená
• možné použití v rozmezí teplot
od -30°C až do +50°C
• systém regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy
pomocí regulačního kolečka

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 51 - 61 cm

Rozsah nastavení velikosti obvodu
hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

Obj. číslo

Barva

Balení (ks)

9761.020

bílá

25

9761.030

bílá

25

9761.120

žlutá

25

9761.130

žlutá

25

9761.520

modrá

25

9761.530

modrá

25

9761.030

9761.520
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Ochranné přilby
uvex obličejové štíty
uvex 9790
Ochranný obličejový štít z robustního PC je kompatibilní s ochrannými
průmyslovými přilbami uvex
a mušlovými chrániči sluchu uvex
a představuje tak kompletní ucelený systému ochrany hlavy.
Možná kombinace s průmyslovými
přilbami uvex a mušlovými chrániči
sluchu uvex 2H, uvex 3H a uvex
3200 H.
Pro kombinaci ochranných přileb
s obličejovým štítem (bez mušl.
chráničů) je nutno objednat dodatečné adaptéry (Obj. č.: 9924.010).
Ochranná přilba a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí dodávky
a je nutno je objednat zvlášť!

uvex 9725 · 9726 · 9727
Robustní obličejový štít k upevnění
na ochrannou přilbu. Velké rozměry poskytují dokonalé krytí a ochranu nejen obličeje, ale i krku a uší
před postřikem či pevnými, letícími
částicemi. Stabilní rámeček štítu
umožňuje jeho nastavení v různých
polohách. Snadno vyměnitelné
náhradní štíty umožňují snížení
provozních nákladů.
Model 9727.514 navíc chrání proti
elektrickému oblouku (splňuje požadavky normy EN 166).
Ochranná přilba není součástí dodávky a je nutno ji objednat zvlášť!

Obj. č.:
Barva:
Tloušťka štítu:
Materiál/
Provedení:
Náhradní štít
Obj. č.:
Balení:

9725.514
čirá
1 mm
UH/
nepotivá úprava

Obj. č.:
Barva:
Tloušťka štítu:
Materiál/
Provedení:
Náhradní štít
Obj. č.:
Balení:

9726.014
čirá
1 mm

Obj. č.:
Barva:
Tloušťka štítu:
Materiál/
Provedení:

9727.514
čirá
1,5 mm
UH/
nepotivá úprava
ochrana před elektr.
obloukem

Náhradní štít
Obj. č.:
Balení:
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9050.517
1 ks

PC
9723.017
1 ks

9051.517
1 ks

Rám štítu
Obj. číslo:

9790.047

Adaptéry pro připevnění štítu na přilbu
- bez mušlových chráničů sluchu
Obj. číslo:
9924.010

Obličejový štít
Obj. číslo:
9790.048
Materiál:
PC čirý /
klasifikace 8,
ochrana před
elektrickým
obloukem

Ochrana hlavy
Příslušenství
Celoobličejové brýle s upevněním na ochrannou přilbu
Pro kombinaci celoobličejových
brýlí uvex s průmyslovými přilbami
a mušlovými chrániči sluchu uvex
2H nebo uvex 3H byly vytvořeny
speciální adaptéry.
Ochranná přilba a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí dodávky
a je nutno je objednat zvlášť!

9301.544

brýle uvex ultrasonic
Obj. č.:
9302.510
Provedení: snížená ventilace
Barva:
šedá/modrá
Zorník:
PC čirý
Povrstvení: supravision HC-AF
Balení:
4 ks

brýle uvex ultravision
Obj. č.:
9301.544
Barva:
šedá transparentní
Zorník:
UH čirý
Povrstvení: nepotivý
Balení:
4 ks
K montáži celoobličejových brýlí bez
mušlových chráničů sluchu je nutno
objednat adaptéry:
Obj. č.:
9924.010

9302.510

Příslušenství pro přilby uvex pheos a uvex airwing
3D náhlavní vložka pro přilbu
uvex pheos
Obj. č.:
9772.001
Provedení: plastová náhlavní
vložka 2K s klipem pro brýle
uvex pheos
Balení:
10 ks
náhlavní vložka pro přilbu
uvex pheos a uvex airwing
Obj. č.:
9760.000
Provedení: 6-ti bodové
uchycení textilní náhlavní
vložky, potní pásek
Hmotnost: 75 g
Balení:
10 ks
náhlavní vložka pro přilbu
uvex pheos a uvex airwing
s otočným regulačním kolečkem
Obj. č.:
9760.001
Provedení: 6-ti bodové uchycení textilní
náhlavní vložky, potní pásek
Hmotnost: 75 g
Balení:
10 ks

Potní pásek pro přilbu
uvex pheos a uvex airwing
Obj. č.:
9760.005
Provedení: umělá kůže
Balení:
10 ks
Podbradník – délkově
nastavitelný
Obj. č.:
9790.005
Provedení: kůže/plastové kroužky
Balení:
10 ks

Podbradník – délkově nastavitelný
Obj. č.:
9790.007
Provedení: široký polstrovaný
textilní pásek se
4 bodovým uchycením/
plastové rychlo zapínání
Balení:
10 ks

Papírová čepice/zimní čepice pod přilbu
Pro nošení v chladném počasí jako
zimní verze nebo papírová pro
hygienické použití pro návštěvy.

Obj. č.:
9790.006
Provedení: netkaná textilie
(hygienická čepice)
Balení:
100 ks
Obj. č.:
9790.010
Provedení: pletená (zimní
čepice nad uši)
Balení:
10 ks
Obj. č.:
Velikosti:
Balení:
Obj. č.:
Velikosti:
Balení:

9790.015
9790.016

Obj. č.:
Velikosti:
Balení:

9790.015
S – M (zimní
čepice přes uši)
10 ks
9790.016
L – XL (zimní
čepice přes uši)
10 ks
9790.012
pletená (zimní
kukla – „Alaska“)
10 ks

9790.006
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Ochrana obličeje
Obličejové štíty uvex
uvex · 9705 · 9706
Robustní lehký ochranný obličejový
štít, stabilní ve všech polohách. Štít
je připevněn k polystyrolovému
rámečku, s náhlavním plastovým
obloukem, pomocí kterého lze plynule nastavit velikost obvodu hlavy. Možnost snadné výměny náhradního štítu výrazně snižuje náklady na provoz.

Obj. číslo: 9705.014
Zorník:
UH čirý

Obj. číslo: 9706.514
Zorník:
UH čirý
nepotivý
Náhradní zorník
Obj. číslo: 9060.017
Zorník:
UH čirý
Obj. číslo:. 9050.517
Zorník:
UH čirý
nepotivý

9705.014

9706.514

uvex · 9707 · 9708
Robustní lehký ochranný obličejový
štít, stabilní ve všech polohách. Štít
je připevněn k polystyrolovému
čepečku. Regulační otočné kolečko
v týlu rámečku pro plynulé nastavení velikosti obvodu hlavy. Možnost
snadné výměny náhradního štítu
výrazně snižuje náklady na provoz.

Obj. číslo: 9707.014
Zorník:
UH čirý

Obj. číslo: 9708.514
Zorník:
UH čirý
nepotivý
Replacement lenses:
Obj. číslo: 9060.017
Zorník:
UH čirý
Obj. číslo: 9050.517
Zorník:
UH čirý
nepotivý

9707.014

9708.514
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