
  Bezpečnostní obuv
Extrémně sportovní  
    - extrémně bezpečná
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Odborné výrobní a technologické   

Ve vlastních výrobních závodech 
dosahujeme téměř 80ti % našich celkově 
vytvořených hodnot. V nich spojujeme 
dohromady nejmodernější technologie, 
inovace a odborné zkušenosti.

Náš systém řízení kvality splňuje nejvyšší 
nároky a všechny naše závody jsou certifi-
kovány dle standardu ISO 9001:2008.

uvex safety group
Poskytovatel systémových řešení s odbornými výrobními 
znalostmi

kompetence
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   znalosti

Ve vysoce moderním technologickém 
středisku v Itálii, si oddělení ochranné 
obuvi stanovilo závazek, vyrábět technicky 
náročnou bezpečnostní obuv té nejvyšší 
kvality a úrovně v Evropě. Středisko v Itálii 
představuje jediné místo v Evropě, kde je 
vyráběna bezpečnostní a pracovní obuv 
pomocí technologií na bázi polyuretanu 
a gumy.

V centrálním technologickém středisku 
bezpečnostní obuvi, v sídle společnosti, 
pracujeme na nových budoucích technolo-
giích ochranné obuvi pro naše zákazníky 
a vyvíjíme technologické novinky na stejně 
vysoké úrovni.

kompetence
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3D

uvex xenova® atc – ochranná obuv nové dimenze

Multifunkční bezpečnostní obuv, která se optimálně přizpůsobí anatomii 
lidské nohy.
Kombinace nekovové bezpečnostní tužinky, patního stabilizátoru a stélky 
proti propíchnutí vytváří vynikající komfortní 3D ochranu nohou.
Individuálně nastavitelný systém šněrování zajišťuje bezpečné nošení.
Komfortní vložka do obuvi uvex s tlumícím systémem na patě a střední části 
chodidla a podšívka 3D-Distance-Mesh podporují optimální 
vnitřní klima nohou uvnitř obuvi.

Systém šněrování:
Elastická tkanice s rychloupínáním nebo 
volitelná tkanice safelock zajišťují bezpečné 
nošení.

Komfortní ochrana 3D:
Kombinace inovativních technologií uvex tvoří 
komfortní ochranu 3D, která poskytuje nohám 
oporu, stabilitu a ochranu kolem dokola.

Komfortní vložka do obuvi 3D:
Antistatická, prodyšná komfortní vložka do 
obuvi 3D disponuje dodatečným tlumením 
v patní a střední části chodidla a systémem 
odvodu vlhkosti.
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3D

Komfortní nošení nové dimenze

uvex 3D – inteligentní ergonomie

uvex 3D představuje nový pojem ve tvaru a kom-
fortu nošení: inovativní produktový systém 
přesvědčí svým ergonomickým designem a tvarem 
a perfektně, flexibilně vyhovuje lidské anatomii.

Nejvyšší funkčnost při nejvyšším komfortu nošení: 
produkty uvex 3D zohledňují individualitu lidí a 
optimálně vyhovují v každé situaci – ideální základ 
profesionální a bezpečné osobní ochranné výbavy.

x

y

z
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Komfort díky high-tech funkci 10.000 m2

uvex motion carbon

Vysoká funkčnost
Trvale vložené absorpční karbonové kuličky 
SARATECH® jako mezivrstva ve vnitřní podšívce.

Trvalý účinek
Absorpční kuličky SARATECH® jsou velice stabilní 
a odolné proti oděru. Jejich účinek zůstává trvale 
zachován

Optimální komfort nošení
Speciálně vyvinutá rozšířená ultralehká PUR-
mezipodešev pro optimální komfort nošení. Snížení 
pocitu únavy díky nízké hmotnosti a dobrému tlumení.

Karbon patří v současnosti 
k nejinovativnějším, vysoce výkonným 
a mnohostranně použitelným látkám.
Vedle svého moderního designu zaujme 
uvex motion carbon především svojí funkcí. 
Zapracování absorptivního high-tech mate-
riálu SARATECH® do podšívky poskytuje 
optimální, trvalou redukci nepříjemných 
pachů.

Absorpční redukce pachů
Absorpční karbonové kuličky 
SARATECH® disponují velkoplošnou 
pórovitou strukturou a pojmou tak 
velké množství molekul pachů.

10.000 m2

uvex motion carbon disponuje u jedné boty povrchem o velikosti 
cca. 10.000 m2 pro absorpci nepříjemných pachů

Nepatrné pocení díky vysoké prodyšnosti

 SARATECH® je registrovanou ochrannou známkou spol. Blücher Technologies.

Ve spojení s ventilačním systémem uvex climazone je 
přirozené pocení při nošení dodatečně redukováno. 
Absorpční karbonové kuličky SARATECH® jsou 
neoddělitelně vloženy do konstrukce podšívky. Jsou 
zdravotně nezávadné.
uvex motion carbon – absolutní high-tech.

Další informace na straně 188.

technologie
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Inovativní ventilační systém
uvex climazone

Aby bylo možno účinně zlepšit vnitřní klima 
u ochranných pracovních prostředků, je 
nutná analýza relevantních teplotních 
faktorů a testování a porozumění jejich 
účinkům a působením.
 
uvex se přitom již dlouhodobě vědecky 
zabývá tématem vnitřního klimatu. Ve 
spolu práci se známými instituty jako 
například PFI (Zkušení a výzkumný institut 
Pirmasens e. V.), Univerzita aplikovaných 
věd Kaiserslautern nebo institut Hohen-
stein mohou být vyvíjeny zkušební metody 
a přístroje, které teprve umožňují kom-
plexní a fundované měření vnitřních klima-
tických vlastností.  

Teplé nebo studené nohy, nevolnost kvůli 
silnému pocení – perfektní regulace 
vnitřního klimatu je požadována zejména 
u bezpečnostní obuvi.

Přijemný pocit při nošení díky uvex 

climazone 

•   Regulace individuálního tělesného 
klimatu.

• Práce s příjemným fyzickým pocitem.
• Déle trvající schopnost výkonu.
• Optimální komfort nošení v každé situaci.
 

VÝZKUM A VÝVOJ PORADENSTVÍ

MATERIÁLY VÝROBA

KONCEPTY VÝROBKŮ

Při fyzicky náročnějších činnostech vyprodukují nohy 
člověka za jediný den takové množství potu, jaké před-
stavuje jedna sklenice vody. Díky uvex climazone je toto 
množství odvedeno pryč.

Partneři v oblasti výzkumu 
a technologií

uvex climazone je inovativní ventilační systém od hlavy až k patě..
Kombinace odborných znalostí uvex ve výzkumu a vývoji produktů,  použití inteligentních materiálů a technologií 
zpracování, vede k jedinečnému optimálnímu systému produktů pro regulaci vnitřního klimatu.

Všechny produkty v rámci inovativního systému vnitřního klimatu 
v tomto katalogu jsou označeny symbolem uvex climazone.

technologie
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Durchgangswiderstand

Geringer Widerstand
(leitend)

Hoher Widerstand
(isolierend)

103

104

105

105

106

107

107

108

109

109

1010

1011

 1 – 9 Kiloohm
 10 – 99 Kiloohm

 100 – 749 Kiloohm

 750 – 999 Kiloohm
 1 – 9 Megaohm
 10 – 35 Megaohm

 36 – 99 Megaohm
 100 – 999 Megaohm
   bis 1 Gigaohm

 1 – 9 Gigaohm
 10 – 99 Gigaohm
 100 – 999 Gigaohm

ESD
(gem. EN 61340-5-1)

Antistatisch
(gem. EN ISO 20345)

Komfortní vložky do obuvi
uvex hydroflex® GEL · uvex 3D hydroflex® foam

uvex hydroflex® GEL
uvex hydroflex® GEL optimálně tlumí při každém kroku. To umožňuje 

chození a stání bez únavy po celý pracovní den.

• 100% útlum díky zdvojené tloušťce gelové části ve srovnání 
s předchozí verzí.

• Tlumící prvek je umístěn přesně tam, kde je potřeba, 
tedy pod patou.

• Dobře snášenlivý s pokožkou 

uvex 3D hydroflex® foam
Komfortní vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam poskytuje útlum 

nohy po celé ploše chodidla. Dodatečné tlumící prvky v patní a střední 

části chodidla zajišťují komfort v exponovaných zónách zatížení.

• Vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
• Perforace pro vyšší prodyšnost
• Tlumící zóny podporující přirozený pohyb
• Příjemná struktura svrchní vrstvy dobře snášenlivá s pokožkou

Komfortní vložka do obuvi

Vyjímatelná, antistatická vložka 
se systémem odvodu vlhkosti pro pří-
jemný pocit při nošení.

Svrchní textilní vrstva odolná proti odě-
ru, dobře snášenlivá s pokožkou 
a odvádějící vlhkost
Vnitřní část spolehlivě odvádí pot 
a vlhkost

Antistatická úprava

Komfortní vložky do obuvi uvex jsou 
součástí systému uvex climazone.

Elektrostatika

Kontrola nežádoucího 
elektrostatického výboje 
hraje v průmyslu stále 

důležitější roli. Stále více zaměst-
nanců je v kontaktu s elektrostatic-
ky citlivými procesy a elektrostatic-
ky choulostivými materiály nebo 
předměty. Na všech těchto pracovi-
štích je často nutností používání 
bezpečnostní obuvi jako součást 
systému odvodu elektrostatického 
náboje.

Nezávisle na různých měřeních stá-
le platí vodivý odpor v rozsahu 
mezi 750 Kiloohmů (7,5 x 105 
Ohmů) a 35 Megaohmů (3,5 x 107 
Ohmů) v souladu s různými rele-
vantními normami (např. EN ISO 
20345, EN 61340).

Všechny takto certifikované pro-
dukty v tomto katalogu jsou ozna-
čeny symbolem ESD.

Vodivý odpor

Nízký odpor  
(vodivý)

ESD
(dle EN 61340-5-1)

Antistatický
(dle EN ISO 20345)

Vysoký odpor
(izolující)

Kiloohmů
Kiloohmů

Kiloohmů
Kiloohmů
Megaohmů

Megaohmů
Megaohmů
Gigaohmů

Gigaohmů
Gigaohmů
Gigaohmů

Kiloohmů

technologie
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Bezpečnostní obuv
Normy · Značení

OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ EN ISO 20345:2004 nebo EN 345 EN ISO 20347:2004 nebo EN 347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– základní požadavky
P odolnost proti propíchnutí
A antistatická obuv
E absorpce energie 

v oblasti paty
HI odolnost spodku proti teplu
CI odolnost spodku proti chladu
WRU odolnost svršku vůči průniku vody 

a absorpci vody

HRO odolnost podešve proti kontaktnímu teplu 
(do +300°C/min)

WR nepromokavost celé boty
M ochrana nártu
FO odolnost proti olejům a benzínu základní požadavky

Splňuje předepsané požadavky. Požadavek může být splněn, není ale předepsán.

U nově certifikovaných modelů obuvi od prosince 2007 musí být splněn a v obuvi označen jeden z těchto tří následujících požadavků
Označení Testovací látka Zkušební podmínka Koeficient tření

SRA Odolnost proti sklouznutí na podkladu z keramické dlažby s roztokem 
laurylsíransodíku SLS

sklouznutí na patě
sklouznutí na plozce (chodidle)

ne méně než 0,28
ne méně než 0,32

SRB

Odolnost proti sklouznutí na ocelové podložce s glycerínem
sklouznutí na patě
sklouznutí na plozce (chodidle)

ne méně než 0,12
ne méně než 0,16
do 31. 12. 2008

sklouznutí na patě
sklouznutí na plozce (chodidle)

ne méně než 0,13
ne méně než 0,18
od 01. 01. 2009

SRC Odolnost proti sklouznutí na podkladu z keramické dlažby 
s roztokem laurylsíransodíku SLS a ocelové podložce s glycerínem

Zahrnuje všechny uvedené zkušební 
podmínky pro A i B

Kategorie obuvi

Dodatečná značení

značka výrobce

označení typu výrobcem

číslo evropské normy

kategorie ochrany

označení CE

údaj o velikosti

číslo modelu

datum výroby

Značení na obuvi

Základní a dodatkové požadavky pro např.
koženou obuv

Bezpečnostní obuv
EN ISO 20345
nebo EN 345-1

Ochranná obuv
EN ISO 20346
nebo EN 346-1

Pracovní obuv
EN ISO 20347
nebo EN 347-1

Použití každé obuvi závisí na druhu ne-

bezpečí. U každé obuvi mohou být vyža-

dovány dodatkové požadavky (např. poža-

davek na izolaci proti teplu nebo chladu, 

odolnost proti propíchnutí nebo elektric-

kému odporu u ESD). Tato obuv je pak od-

povídajícím způsobem označena.

Nároky na testování pro všechny základní 

a dodatkové požadavky jsou stanoveny 

v normě DIN EN 344-1 a -2 

popř. EN ISO 20344.

Základní požadavky pro obuv a odolnost tužinky proti 
nárazu

SB
200 joulů

PB
100 joulů

OB 
žádný požadavek

Dodatkové požadavky: uzavřená pata, 
antistatika, 
absorpce energie patní části

S1 P1
O1 + odolnost podešve 

proti pohonným 
hmotám

Dodatkové požadavky: 
viz. výše, navíc průnik a absorpce vody S2 P2 O2

Dodatkové požadavky: viz. výše, navíc
odolnost proti propíchnutí,
podešev s profilem

S3 P3 O3

Základní a dodatkové požadavky pro např. 
obuv z PVC nebo PUR

Základní požadavky pro obuv a odolnost tužinky proti 
nárazu

SB 
200 joulů

PB 
100 joulů

OB 
žádný požadavek

Dodatkové požadavky: 
antistatika, tlumení nárazů v patní části S4 P4 O4

Dodatkové požadavky: odolnost proti propíchnutí,
podešev s profilem S5 P5 O5
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uvex xenova® atc
Ochranná obuv nové dimenze

3D vložka do obuvi s tlumením v patní 
a střední části chodidla a systémem od-
vodu vlhkosti.

Systém šněrování 3D (elastická 
tkanice nebo tkanice safelock).

100% nekovová bezpečnostní 
tužinka nové generace 
uvex xenova®.

100% nekovová stélka proti propíchnutí 
splňující nejnovější požadavky norem.

Patní stabilizátor uvex anti-twist zřetelně 
zvyšuje stabilitu a poskytuje vyšší bez-
pečnost proti zvrtnutí kotníku.

Vnitřní podšívka 3D Distance Mesh 
(obj. č. 9500.2 a 9501.8)
Materiál GORE-TEX® 
(obj. č. 9502.2 a 9503.2)

Třísložkový systém podešve skládající se z gumové podešve, ultralehké 
EVA-mezipodešve odolné proti olejům a benzínu a samostatné stabilizační 
části.
• Rezistentní proti většině chemikálií
• Velmi odolná proti oděru
• Ergonomicky tvarovaný profil
• Extrémně pružná
• Vynikající tlumení nárazů
• Výrazně lepší odolnost proti sklouznutí
• Samočistící dezén
• Antistatická
• Odolná proti olejům a benzínu
• Nešpinící

Podešev uvex xenova® atc

GORE-TEX® je registrovanou obchodní známkou spol. W. L. GORE & Associates.

Pro další informace 
naistalujte QR-Code 

Reader a vyfoťte 
Smartphonem. 

technologie
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uvex xenova® atc
Bezpečnostní obuv nové dimenze

Multifunkční bezpečnostní obuv ve 
vysoce sportovním designu
• 100% nekovová bezpečnostní 

tužinka nejnovější generace - 
uvex xenova®

• optimalizovaný komfort nošení 
díky technologii uvex climazone

• svrchní materiál - prodyšný hyd-
rofobní Hightech velurová kůže 
určeno i pro alergiky na chrom, 
neboť jsou použity pouze synte-
tické materiály

• patní stabilizátor uvex anti-twist 
pro větší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• individuálně nastavitelné, elas-
tické šněrování s rychloupíná-
ním; možná alternativa - systém 
upínání uvex safelock, dodateč-
ně v balení

• téměř bezešvé provedení svršku 
pro zamezení vzniku otlaků na 
noze

• přetažení špice uvex topshield 
z TPU pro dodatečnou ochranu 
svrchního materiálu

• vyjímatelná, antistatická kom-
fortní vložka uvex 3D hydroflex® 
foam se systémem odvodu vlh-
kosti a dodatečným tlumením 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

uvex xenova® atc · polobotka 9500 S3 SRC / 9501 S2 SRC

• měkký polstrovaný jazyk a límec 
obuvi

• třísložková podešev - gumová 
podešev, ultralehká EVA-mezipo-
dešev odolná proti olejům a ben-
zínu a dodatečná stabilizační 
pružná část

Multifunkční bezpečnostní obuv ve 
vysoce sportovním designu
• 100% nekovová bezpečnostní 

tužinka nejnovější generace - 
uvex xenova®

• nekovová stélka proti propíchnu-
tí splňující nejnovější požadavky 
normy

• optimalizovaný komfort nošení 
díky technologii uvex climazone

• svrchní materiál - prodyšný hyd-
rofobní Hightech velurová kůže

• prodyšný a 100% voděodolný 
materiál GORE-TEX®

• určeno i pro alergiky na chrom, 
neboť jsou použity pouze synte-
tické materiály

• patní stabilizátor uvex anti-twist 
pro větší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• individuálně nastavitelné, elas-
tické šněrování s rychloupíná-
ním; možná alternativa - systém 
upínání uvex safelock, dodateč-
ně v balení

• téměř bezešvé provedení svršku 
pro zamezení vzniku otlaků na 
noze

• přetažení špice uvex topshield 
z TPU pro dodatečnou ochranu 
svrchního materiálu

• měkký polstrovaný jazyk a límec 
obuvi

• vyjímatelná, antistatická kom-

uvex xenova® atc · polobotka 9502 / 9503 S3 WR SRC

fortní vložka uvex 3D hydroflex® 
foam se systémem odvodu vlh-
kosti a dodatečným tlumením 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• třísložková podešev - gumová 
podešev, ultralehká EVA-mezipo-
dešev odolná proti olejům a ben-
zínu a dodatečná stabilizační 
pružná část

Obj. č.: 9502.2
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 WR SRC
Velikosti: 35 – 50
 

Obj. č.: 9503.2
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 WR SRC
Velikosti: 35 – 50
 

Obj. č.: 9500.2
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Velikosti: 35 – 50
Nekovová stélka proti propíchnutí splňující 
nejnovější požadavky norem
 

Obj. č.: 9501.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 35 – 50
 9500.2

9502.2

9501.8

9503.2
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Inteligentní materiálové systémy
uvex xenova®

Systém uvex xenova®  
100%ně bez obsahu kovu. 100%ní komfort a bezpečí.

Patní stabilizátor uvex anti-twist

Vytvarovaný plastový patní stabilizátor 
znatelně zvyšuje stabilitu a poskytuje vyšší 
ochranu proti zvrtnutí kotníku.

Stélka proti propíchnutí uvex xenova®

Pružná stélka proti propíchnutí xenova® 
v přesné šíři podešve nepřenáší chlad 
a poskytuje tak vysoký komfort nošení.

Bezpečnostní tužinka uvex xenova® duo

Díky duo component technology 
(dvousložková technologie) perfektně sedí 
a nevytváří otlaky. Měkké vnitřní komfortní 
polstrování tužinky je neoddělitelně spoje-
no se schránkou tužinky. Vynikající komfort 
nošení při práci v pokleku nebo při nárazu.

Nejvyšší komfort

• patentovaná technologie uvex xenova®

• měkké polstrování
• tepelně a elektricky nevodivá
• nepřenáší chlad
• ergonomický tvar
• bez obsahu kovu
• antimagnetická

Vynikající bezpečnost

•  výrazně vyšší zbytková výška při testu 
200 joulů než vyžaduje norma EN 12568*

•  po dvojím po sobě následujícím testu je 
zbytková výška tužinky uvex xenova® duo 
stále vyšší než požaduje norma

•  pevnost v tlaku (15 kN dle EN 12568) je 
ve výsledku mnohem lepší než požaduje 
standard *

•  při zkoušce dle EN 12568 vykazuje lepší 
výsledek než ocel a hliník

Vigevano, Itálie

*   Výsledky jsou doloženy zkouškami u nezávislých 
institutů         

Pirmasens, Německo

technologie
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Inteligentní materiálové systémy
 uvex xenova®

Nový systém podešví
Vysoce kvalitní systém s velkým množstvím funkcí

EXTRÉMNĚ BEZPEČNÉ PROTI SKLOUZNUTÍ

Znatelně lepší odolnost proti sklouznutí 
nově vyvinuté podešve.

BEZ OBSAHU SILIKONU

Neobsahuje substance poškozující lak jako 
silikon, ftaláty, atd. (podešev z polyuretanu).

BIOMECHANIKA

Ergonomicky zkonstruovaný tvar podešve 
pro vynikající ohebnost při chůzi a stání.

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NORMY ESD

EXTRÉMNÍ LEHKOST

Podešve splňují standardní požadavky ESD 
(svodový odpor < 35 Megaohmů)

Obzvláště nízká hmotnost díky nové generaci 
PUR-podešve z materiálu Bayflex® Safety 
lehkého polyuretanu.

Podešev z polyuretanu 

•  krátkodobě odolná proti teplotám 
až do cca. +120°C

•  neobsahuje substance poškozující 
lak jako silikon, ftaláty, atd.

• ergonomicky zkonstruovaný tvar
• extrémně pružná
•  velmi nízká hmotnost díky výjimečné podešvi 

z Bayflex® Safety lehkého polyuretanu
• vynikající tlumení nárazů
•  dvouvrstvý systém podešve odolný proti oděru 

a proříznutí
• znatelně lepší odolnost proti sklouznutí
• samočistící profil podešve
• antistatická
• odolná vůči benzínu a olejům
• nebarvící
•  splňuje standardní požadavky ESD (svodový 

odpor < 35 Megaohmů)

Podešev z gumy 
•   krátkodobě odolná proti teplotám 

až do cca. +300°C
•   trvale flexibilní a odolná proti 

sklouznutí při nízkých teplotách
•   odolná vůči velkému množství 

chemikálií
•   odolná vůči oděru

Bayflex® je registrovanou obchodní známkou spol. Bayer MaterialScience AG. 

technologie

Určeno pro ortopedickou ochranu nohou.

uvex medicare
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · sandál 6910 S1 P SRC

uvex xenova® nrj · sandál 6911 S1 SRC

uvex xenova® nrj · polobotka perforovaná 6921 S1 SRC

• bez obsahu kovu 
• velmi nízká hmotnost
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál textil (není odol-
ný proti plamenům)

• bez kožených částí,  proto je 
obuv vhodná pro alergiky na 
chrom 

• široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi 

• rychloupínání z umělé hmoty; 
upínací pásek umožňuje indivi-
duální nastavení obvodu nohy

• měkký, polstrovaný límec obuvi

• bez obsahu kovu 
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál kůže
• široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi 

• poutkový šněrovací systém
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný límec obuvi

• bez obsahu kovu 
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál kůže
• široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi 

• rychloupínání z umělé hmoty; 
upínací pásek umožňuje indivi-
duální nastavení obvodu nohy

• měkký, polstrovaný límec obuvi
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu (viz. str. 
179)

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

Obj. číslo: 6910.1 6910.2 6910.3
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 P SRC
Velikosti: 35 – 50
Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® 
v přesné šíři podešve, nepřenáší chlad.

Obj. číslo: 6911.7 6911.8 6911.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 50

Obj. číslo: 6921.7 6921.8 6921.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 50

 *  Pro šířky 10 a 12 se dodávají vložky uvex hydroflex® GEL ze strany 174
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · polobotka 6922 S2 SRC / S3 SRC

uvex xenova® nrj · kotníčková obuv 6940 S2 SRC / S3 SRC

• bez obsahu kovu 
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál kůže
• prodyšná textilní podšívka
• široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi 

• poutkový šněrovací systém
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný límec obuvi
• měkký, polstrovaný jazyk obuvi 

s úpravou proti vniknutí prachu 

• bez obsahu kovu 
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál kůže
• prodyšná textilní podšívka
• široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi 

• poutkový šněrovací systém
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný límec obuvi
• měkký, polstrovaný jazyk obuvi 

s úpravou proti vniknutí prachu

• vložka do obuvi uvex 3D hydrof-
lex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla 

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla 

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

Obj. číslo: 6922.1 6922.2 6922.3
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007: S3 SRC
Velikosti: 35 – 50
Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® 
v přesné šíři podešve, nepřenáší chlad.

Obj. číslo: 6922.7 6922.8 6922.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 35 – 50

Obj. číslo: 6940.1 6940.2 6940.3
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Velikosti: 35 – 50
Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® 
v přesné šíři podešve, nepřenáší chlad.

Art. no. 6940.7 6940.8 6940.9
Width 10* 11 12*
Standard EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Sizes 35 – 50

*   Pro šířky 10 a 12 se dodávají vložky uvex hydroflex © GEL ze strany 174 
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® air

• bez obsahu kovu
• inovativní design
• moderní barevné provedení
• široký, sportovní tvar 
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál nubuková kůže
• textilní podšívka
• vyšší prodyšnost díky optimali-

zované perforaci
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• poutkový šněrovací systém
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
obuvi

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka se speciálním systé-
mem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

uvex xenova® air · polobotka 6923 S2 SRC

Vlastnosti jako u obuvi 6924.8, 
pouze s následujícími odlišnostmi:
• svrchní materiál hydrofobní nu-

buková kůže
• vložka do obuvi uvex 3D 

hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

uvex xenova® air · polobotka 6924 S1 SRC · kotníčková obuv 6943 S1 SRC

Obj. číslo: 6923.7 6923.8 6923.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 35 – 50

Obj. číslo: 6924.7 6924.8 6924.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 50

Obj. číslo: 6943.7 6943.8 6943.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 50

 *  Pro šířky 10 a 12 se dodávají vložky uvex hydroflex® GEL ze strany 174

6924

6943
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® air, uvex xenova® climazone

uvex xenova® climazone · polobotka 6916 S1 SRC

Extrémně lehká bezpečnostní obuv 
bez obsahu kovu ve sportovním de-
signu
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone, 
podšívka obsahuje příměs bam-
busového vlákna

• bezešvé provedení pro zamezení 
vzniku otlačených míst

• vhodná pro alergiky na chrom, 
neboť je vyrobena z textilu (není 
odolný proti plamenům)

• uvex xenova® duo – dvou kom-
ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi

• patní stabilizátor uvex anti-twist 
pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný límec obuvi
• vložka do obuvi uvex 3D 

hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• vyjímatelná, antistatická, 
komfortní vložka do obuvi se 
speciálním systémem odvodu 
vlhkosti

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

Obj. číslo: 6916.7 6916.8 6916.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 50

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

uvex xenova® air · sandál 6912 S1 SRC

Vlastnosti jako u obuvi 6924.8, 
pouze s následujícími odlišnostmi:
• velké otvory pro dobré odvětrá-

vání
• upínání na suchý zip pro optimál-

ní, individuální nastavení
• gumový pásek přes nárt pro dob-

ré držení na noze
• vložka do obuvi uvex 3D 

hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

Obj. číslo: 6912.7 6912.8 6912.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 50

*   Pro šířky 10 a 12 se dodávají vložky uvex hydroflex © GEL ze strany 174 
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® hygiene

Velice lehká obuv s otevřenou 
patou.
• bez obsahu kovu
• minimum švů pro zabránění ulpí-

vání nečistot na obuvi
• svrchní hydrofobní materiál odol-

ný proti oděru 
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone
• prodyšný svrchní materiál z high-

tech mikrovlákna
• vysoce prodyšná podšívka 

Distance Mesh
• vhodná pro alergiky na chrom, 

neboť je vyrobena ze syntetic-
kých materiálů

• uvex xenova® duo – dvou kom-
ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
obuvi

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

• bez obsahu kovu
• inovativní design
• široký, sportovní tvar 
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní syntetický high-tech ma-
teriál, odolný proti postřikům vo-
dou (kompletně uzavřená přední 
část obuvi)

• prodyšná textilní podšívka
• velké ventilační otvory na stra-

nách patní části
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• rychloupínání z umělé hmoty; 
upínací pásek umožňuje indivi-
duální nastavení obvodu nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
obuvi

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

uvex xenova® hygiene · sandál 6960 SB A E SRC

uvex xenova® hygiene · polobotka 6927 S1 SRC

Obj. číslo: 6927.7 6927.8 6927.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 50

Obj. číslo: 6960.8
Norma: EN ISO 20345:2007 SB A E SRC
Velikosti: 35 – 50
 

 *  Pro šířky 10 a 12 se dodávají vložky uvex hydroflex® GEL ze strany 174
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® hygiene

Velmi lehká módní polobotka
• bez obsahu kovu
• minimum švů pro zabránění ulpí-

vání nečistot na obuvi
• svrchní hydrofobní materiál odol-

ný proti oděru 
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone
• prodyšný svrchní materiál z high-

tech mikrovlákna
• vysoce prodyšná podšívka Di-

stance Mesh
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• vhodná pro alergiky na chrom, 
neboť je vyrobena ze syntetic-
kých materiálů

• uvex xenova® duo – dvou kom-
ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
obuvi

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

Velmi lehká módní polobotka se 
systémem šněrování
• bez obsahu kovu
• minimum švů pro zabránění ulpí-

vání nečistot na obuvi
• svrchní hydrofobní materiál odol-

ný proti oděru 
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone
• prodyšný svrchní materiál z high-

tech mikrovlákna
• vysoce prodyšná podšívka Di-

stance Mesh
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• vhodná pro alergiky na chrom, 
neboť je vyrobena ze syntetic-
kých materiálů

• uvex xenova® duo – dvou kom-
ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
obuvi

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

uvex xenova® hygiene ·  polobotka  6962 S2 SRC

uvex xenova® hygiene · polobotka 6964/6965 S2 SRC 

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

Obj. číslo: 6964.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Barva: bílá
Velikosti: 35 – 50

Obj. číslo: 6965.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Barva: černá
Velikosti: 35 – 50

Obj. číslo: 6962.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 35 – 50
 

6964.8

6965.8
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · polobotka 6930 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
• bez obsahu kovu
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál kůže
• prodyšná textilní podšívka
• široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi 

• poutkový šněrovací systém
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný límec a jazyk 
obuvi s úpravou proti vniknutí 
prachu 

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

uvex xenova® pro · kotníčková obuv 6950 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
• bez obsahu kovu
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál kůže
• prodyšná textilní podšívka
• široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi 

• poutkový šněrovací systém
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný límec a jazyk 
obuvi s úpravou proti vniknutí 
prachu 

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

Obj. číslo: 6930.1 6930.2 6930.3
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345: 2007 S3 HRO SRC
Velikosti: 38 – 50
Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® 
v přesné šíři podešve, nepřenáší chlad. 

Obj. číslo: 6930.7 6930.8 6930.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345: 2007 S2 HRO SRC
Velikosti: 38 – 50

Obj. číslo: 6950.1 6950.2 6950.3
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345: 2007 S3 HRO SRC
Velikosti: 38 – 50
Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® 
v přesné šíři podešve,
nepřenáší chlad.

Obj. číslo: 6950.7 6950.8 6950.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345: 2007 S2 HRO SRC
Velikosti: 38 – 50

• označení HRO pro odolnost po-
dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• podešev z gumy (viz. str. 179)

• označení HRO pro odolnost po-
dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• podešev z gumy (viz. str. 179)

 *  Pro šířky 10 a 12 se dodávají vložky uvex hydroflex® GEL ze strany 174
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · zimní poloholeňová obuv  6953 S3 HRO CI SRC

• bez obsahu kovu
• velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál kůže
• teplá podšívka
• široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo – dvou kom-

ponentní plastová bezpečnostní 
tužinka, teplotně izolující 

• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu a delší životnost 
obuvi 

• poutkový šněrovací systém
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný límec a jazyk 
obuvi s úpravou proti vniknutí 
prachu 

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla 

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• flexibilní stélka proti propíchnutí 
uvex xenova® v přesné šíři po-
dešve, nepřenáší chlad

• označení CI pro izolaci spodku 
proti chladu

• označení HRO pro odolnost po-
dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• podešev z gumy (viz. str. 179)

Obj. číslo: 6953.1 6953.2 6953.3
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRC
Velikosti: 38 – 50

*   Pro šířky 10 a 12 se dodávají vložky uvex hydroflex © GEL ze strany 174 
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Bezpečnostní obuv
 uvex motion carbon · motion sport · motion style

Extrémně lehká polobotka
sportovního tvaru
• systém climazone zajišťující 

optimální komfort nošení
• inovativní, vysoce prodyšný 

svrchní materiál - aktivní Power-
mesh-Textil 

• prodyšná podšívka se SARA-
TECH ®  „absorpčními uhlíkovými 
kuličkami „ pro maximální absorp-
ci nežádoucích pachů a vynikající 
komfort nošení

• minimální množství švů
• vhodné pro alergiky na chrom: 

vyrobené ze syntetických materiá-
lů / textilu

• patní tužinka uvex anti-twist pro 
lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a patní 
límec

uvex motion carbon · polobotka 6988 S1 SRC

uvex motion style · sandál 6975 S1 P SRC

Lehký a módní sandál
• optimální komfort nošení díky 

technologii climazone
• svrchní materiál: High-Tech velu-

rová kůže
• vhodné pro alergiky na chrom:   

vyrobené ze syntetických materi-
álů

• ocelová tužinka
• vysoce prodyšná Mesh textilní 

podšívka
• patní tužinka uvex anti-twist pro   

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a patní 
límec

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části chodidla

• flexibilní mezipodešev odolná 
propichu v celé šířce podešve ne-

• vyměnitelné, antistatické komfort-
ní vložky s funkcí odvádění vlhkos-
ti pro lepší komfort nošení

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• ultra lehká PUR-mezipodešev 
představuje cca. 25% úsporu   
hmotnosti mezipodešve při za-
chování výborného útlumu vůči   
nárazům a vysoký komfort nošení

ovlivní ohebnost obuvi
• vyměnitelné, antistatické kom-

fortní vložky s funkcí odvádění   
vlhkosti pro lepší komfort nošení

• splňuje požadavky ESD: svodový    
odpor <35 megaohm

• polyuretanová PUR podešev

uvex motion sport · polobotka 69990 S1 SRC/S1 P SRC

Velmi lehká moderní polobotka 
sportovního tvaru
• vhodná pro alergiky na chrom:   

vyrobená ze syntetických materi-
álů

• svrchní materiál: High-Tech 
velurová kůže

• ocelová tužinka
• systém climazone zajišťující    

optimální komfort nošení
• vysoce prodyšná textilní podšív-

ka
• patní tužinka uvex anti-twist pro   

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a patní   
límec

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• vyměnitelné, antistatické kom-
fortní vložky s funkcí odvádění 
vlhkosti pro lepší komfort nošení

• splňuje požadavky ESD: svodový    
odpor <35 megaohm

• polyuretanová podešev 

Obj. číslo: 6975.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 P SRC
Velikosti: 36 – 48
 

Obj. číslo: 6988.8
Šíre: 11
Norma: DIN EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 38 – 48
 

Obj. číslo: 6999.2
Šíre: 11
Norma: DIN EN ISO 20345: 2007 S1 P SRC
Velikosti: 36 – 48
Flexibilní, propíchnutí odolná mezipodešev 
uvex  xenova® v přesné šířce podešve,
neovlivní ohebnost obuvi.

Obj. číslo: 6999.8
Šíre: 11
Norma: DIN EN ISO 20345: 2007 S1 SRC
Velikosti: 36 – 48
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Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style · polobotka 6997 O1 FO SRC · 6998 S1 SRC · 6989 S1 SRC

uvex motion style · polobotka 6978 S2 SRC · šněrovací kotníková 6979 S2 SRC

Extrémně lehká, módní obuv
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení. Svrchní 
materiál: High-Tech velurová 
kůže

• optimální perforace pro dosta-
tečnou ventilaci

• vhodné pro alergiky na chrom:   
vyrobená ze syntetických materi-
álů

• individuálně nastavitelné elastic-
ké šněrování s „rychlo-utahová-
ním“

• ocelová tužinka (6998/8 
a 6989/8)

• patní tužinka uvex anti-twist pro   
lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• vysoce prodyšná textilní podšív-
ka

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální útlum v přední 
a patní části

• měkký, polstrovaný jazyk a patní   
límec

• podešev PUR

Extrémně lehká a módní obuv
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• svrchní materiál: hydrofobní 

High-Tech velurová kůže
• velmi vzdušná Mesh podšívka
• vhodná pro alergiky na chrom:
• vyrobená ze syntetických materi-

álů
• individuálně nastavitelné elastic-

ké (jen 6978/8) šněrování 
s „rychlo-utahováním“

• ocelová tužinka
• patní tužinka uvex anti-twist pro   

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí

• vysoce prodyšná textilní podšív-
ka

• měkký, polstrovaný jazyk a patní   
límec

• vyměnitelné, antistatické kom-
fortní vložky s odvodem vlhkosti

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální útlum v přední 
a patní části

• splňuje požadavky ESD: svodový    
odpor <35 megaohm

• polyuretanová velmi lehká PUR 
podešev s úsporou 25% hmot-
nosti

Obj. číslo: 6997.8
Norma: EN ISO 20347:2007 O1 FO SRC
Velikosti: 36 – 50
Berufsschuh ohne Zehenkappe

Obj. číslo: 6998.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 36 – 48
 

Obj. číslo: 6989.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 36 – 48
 

Obj. číslo: 6978.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 6979.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 36 – 48
 

6997.8
6998.8

6989.8

6978

6979
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Bezpečnostní obuv
uvex motion

uvex motion · sandál 6993 S1 SRC 

uvex motion classic · polobotka 6977 S2 SRC

• inovovaný design
• moderní koncept barev
• tři možnosti velikosti šířky obuvi, 

sportovní tvar
• obzvláště nízká hmotnost
• uvex climazone-vlastnosti díky 

prodyšnému polstrování a svršku
• svrchní materiál - kůže nubuk
• prostorné otvory pro dobré   

odvětrávání
• kovová tužinka
• individuálně nastavitelný suchý   

zip
• měkký, polstrovaný límec svršku
• nově vyvinutá, vylepšená vložka   

pro dokonalý komfort chodidla,   
antistatická, se systémem odvo-
du potu

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• velmi lehká šněrovací obuv
• široký, sportovní tvar
• ptimální komfort díky technologii   

climazone
• hydrofobní a prodyšná kůže
• vzdušná podšívka Mesch
• patní tužinka uvex anti-twist pro   

lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí
• kovová tužinka
• měkký polstrovaný jazyk a límec 

svršku
• výměnná komfortní vložka, anti-

statická, s odvodem vlhkosti pro 
zlepšený komfort

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• polyuretanová podešev

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• polyuretanová podešev

uvex motion · polobotka 6990 S2 SRC 

• inovovaný design
• moderní koncept barev
• tři možnosti velikosti šířky obuvi, 

sportovní tvar
• obzvláště nízká hmotnost
• uvex climazone-vlastnosti díky 

prodyšnému polstrování a svršku
• kovová očka
• svrchní materiál - kůže nubuk
• kovová tužinka
• patní tužinka uvex anti-twist pro   

lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí
• měkký polstrovaný jazyk a límec 

svršku
• výměnná komfortní vložka, anti-

statická, s odvodem vlhkosti pro 
zlepšený komfort

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• polyuretanová podešev

Obj. číslo: 6993.7 6993.8 6993.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 6990.7 6990.8 6990.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 6977.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 36 – 48

 *  Pro šířky 10 a 12 se dodávají vložky uvex hydroflex® GEL ze strany 174
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Bezpečnostní obuv
uvex motion

uvex motion · polobotka, perforovaná  6994 S1 SRC · šněrovací kotníková, perforovaná  6992 S1 SRC

• inovovaný design
• moderní koncept barev
• široký, sportovní tvar
• obzvláště nízká hmotnost
• uvex climazone - vlastnosti díky 

prodyšnému polstrování a svršku
• svrchní materiál - kůže nubuk
• více prodyšné díky optimální 

perforaci
• šněrovací systém
• kovová tužinka
• měkký, polstrovaný jazyk a límec
• nově vyvinutá, vylepšená vložka  

pro dokonalý komfort chodidla,   
antistatická, se systémem odvo-
du potu

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• polyuretanová podešev

uvex motion · polobotka 6995 S2 SRC · šněrovací kotníková 6996 S2 SRC

• inovovaný design
• moderní koncept barev
• široký, sportovní tvar
• obzvláště nízká hmotnost
• uvex climazone - vlastnosti díky 

prodyšnému polstrování a svršku
• svrchní materiál - kůže nubuk
• více prodyšné díky optimální 

perforaci
• šněrovací systém
• kovová tužinka
• měkký, polstrovaný jazyk a límec
• nově vyvinutá, vylepšená vložka   

pro dokonalý komfort chodidla,   
antistatická, se systémem odvo-
du potu

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• uvex hydroflex® foam -  pro opti-
mální útlum v oblasti paty 
a předku nohy

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• polyuretanová podešev

Obj. číslo: 6994.7 6994.8 6994.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 6992.7 6992.8 6992.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 6995.7 6995.8 6995.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 6996.7 6996.8 6996.9
Šíře: 10* 11 12*
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 36 – 48

6995

6996

6994

6992
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Bezpečnostní obuv
uvex atc pro

uvex atc pro · sandál 9455 S1 HRO SRC

Pánský sandál sportovního tvaru
pro univerzální použití
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• dvojité zapínání na suchý zip - 

ideální pro různé velikosti nohy
• svrchní materiál kůže nubuk 

s přetaženou špicí pro dodateč-
nou ochranu vrchního materiálu

• široká perforace a ventilační ot-
vory pro dostatečné odvětrávání

• vysoce prodyšná textilní podšív-
ka

• patní tužinka uvex anti-twist pro 
lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk
• uvex hydroflex® foam -  pro opti-

mální útlum v oblasti paty 
a chodidla nohy

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• gumová podešev s polyuretano-
vou mezipodešví

uvex atc pro · polobotka perforovaná 9456 S1 HRO SRC

• pánská perforovaná polobotka 
sportovního tvaru pro univerzální 
použití

• systém climazone zajišťující opti-
mální komfort nošení

• svrchní materiál nubuk s přetaže-
nou špicí uvex topshield pro do-
datečnou ochranu vrchního ma-
teriálu

• široká perforace pro dostatečné 
odvětrávání

• vysoce prodyšná textilní podšív-
ka

• patní tužinka uvex anti-twist pro 
lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• vyměnitelné, antistatické kom-
fortní vložky s funkcí odvádění 
vlhkosti pro lepší komfort nošení

• vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• gumová podešev s polyuretano-
vou mezipodešví 

Obj. číslo: 9455.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 HRO SRC
Velikosti: 39 – 48

Obj. číslo: 9456.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 HRO SRC
Velikosti: 39 – 48
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Bezpečnostní obuv
uvex atc pro

uvex atc pro · polobotka 9457 S3 HRO SRC/S2 HRO SRC

Pánská perforovaná
polobotka sportovního tvaru
pro univerzální použití.
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• svrchní materiál nubuk s přetaže-

nou špicí uvex topshield pro do-
datečnou ochranu vrchního ma-
teriálu

• vysoce prodyšná textilní podšív-
ka

• patní tužinka uvex anti-twist pro 
lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a pols-
trovaný límec svršku

• vyměnitelné, antistatické kom-
fortní vložky s funkcí odvádění 
vlhkosti pro lepší komfort nošení

• patní tužinka uvex anti-twist pro 
lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový
• odpor <35 megaohm 
• gumová podešev s polyuretano-

vou mezipodešví 

uvex atc pro · obuv kotníková 9458 S2 HRO SRC

Pánská kotníková obuv sportovní-
ho tvaru pro univerzální použití:
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• svrchní materiál nubuk s přetaže-

nou špicí uvex topshield pro do-
datečnou ochranu vrchního ma-
teriálu

• vysoce prodyšná textilní podšív-
ka

• patní tužinka uvex anti-twist pro 
lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a pols-
trovaný límec svršku

• vyměnitelné, antistatické kom-
fortní vložky s funkcí odvádění 
vlhkosti pro lepší komfort nošení

• vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• patní tužinka uvex anti-twist pro 
lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• gumová podešev s polyuretano-
vou mezipodešví

Obj. číslo: 9457.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 HRO SRC
Velikosti: 39 – 48
Flexibilní, propíchnutí odolná mezipodešev 
uvex xenova® v přesné šířce podešve nepůsobí 
jako tepelný most.

Obj. číslo: 9457.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 HRO SRC
Velikosti: 39 – 48

Obj. číslo: 9458.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 HRO SRC
Velikosti: 39 – 48
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Bezpečnostní obuv
uvex motion light

• široký sportovní tvar
• ocelová tužinka
• svrchní materiál - nubuk
• prodyšná textilní podšívka
• zapínání za suchý zip
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• vyměnitelné, antistatické kom-
fortní vložky s funkcí odvádění 
vlhkosti pro lepší komfort nošení

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• PUR podešev 

• široká sportovní polobotka
• ocelová tužinka
• svrchní materiál - nubuk v kombi-

naci s textilem
• prodyšná textilní podšívka
• systém šněrování
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• ocelová tužinka
• svrchní materiál - nubuk
• systém šněrování
• dostatečná perforace pro dobré 

odvětrávání
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• ergonomicky tvarovaný profil
• extrémně flexibilní
• obzvlášť nízká hmotnost díky je-

dinečné PUR podešvi
• perfektní útlum
• dvouvrstvá podešev, odolná vůči 

oděru a proříznutí
• výrazný lepší protiskluzové vlast-

nosti
• samočisticí profil podešve
• antistatická
• odolná olejům a benzínu
• nezanechává šmouhy
• splňuje požadavky ESD: svodový 

odpor <35 megaohm

• krátkodobě odolává teplotám do 
+120 ° C

• neobsahuje škodlivé substance 
proti lakům jako silikon, ftaláty 
atd..

uvex motion light · sandál 6980 S1 SRC

uvex motion light · polobotka 6982 S1 SRC

uvex motion light · polobotka, perforovaná 6981 S1 SRC

uvex motion light · podešev

• PUR podešev

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• PUR podešev

Obj. číslo: 6980.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 38 – 48
 

Obj. číslo: 6981.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 38 – 48
 

Obj. číslo:  6982.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 38 – 48
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Bezpečnostní obuv
uvex motion light

• široká sportovní polobotka
• ocelová tužinka
• svrchní materiál - nubuk
• prodyšná textilní podšívka
• systém šněrování
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• široká sportovní polobotka
• ocelová tužinka
• svrchní materiál - nubuk
• prodyšná textilní podšívka
• systém šněrování
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• široká sportovní polobotka
• ocelová tužinka
• svrchní materiál - nubuk
• prodyšná textilní podšívka
• systém šněrování
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

• široká sportovní polobotka
• ocelová tužinka
• svrchní materiál - nubuk
• prodyšná textilní podšívka
• systém šněrování
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor <35 megaohm

uvex motion light · polobotka 6983 S2 SRC

uvex motion light · polobotka 6985 S3 SRC

uvex motion light · kotníková šněrovací 6984 S2 SRC

uvex motion light · kotníková šněrovací 6986 S3 SRC/S2 SRC

• PUR podešev

• PUR podešev

Obj. číslo: 6983.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 38 – 48
 

Obj. číslo: 6984.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 38 – 48
 

Obj. číslo: 6985.2
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Velikosti: 38 – 48
 

Obj. číslo: 6986.2
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Velikosti: 38 – 48
 s kovovou nášlapnou vložkou.

Obj. číslo: 6986.8
Šíře: 11
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 38 – 48
 

• PUR podešev

• PUR podešev
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uvex ladies allround
komfortní, estetické, lehké

uvex 3D hydroflex® foam

Vyjímatelná, antistatická vložka 
s odvodem vlhkosti zajistí příjemné 
klima nohy a pohodlnou chůzi. 
Vložka uvex 3D hydroflex® foam 
optimálně utlumí nohu po celé 
ploše. Obsahuje dodatečné 
elementy pod patou a v přední 
části nohy.

Vysoká prodyšnost umožněna spe-
ciální podšívkou Micro-Mesh.

Sportovní estetický design.Vynikající komfort nošení umožnila 
nízká hmotnost mimořádného kon-
ceptu nášlapné podešve.

Optimálního dámského tvaru 
dosaženo speciálním kopytem.

Splňuje požadavky ESD.

Komfortu klimatu napomáhá 
climazone

Jednovrstevná podešev PUR
• splňuje požadavky ESD: svodový 

odpor <35 megaohm
• krátkodobá odolnost teplotám 

do +120°C
• neobsahuje substance poškozu-

jící lak
• samočistící profil
• odolné olejům a benzínu
• velikost 35 - 43

vynikající útlumzlepšená odolnost 
proti prokluzu

zúžený ohyb podporuje 
přirozený ohyb nohy

široké drenážní 
kanálky k odvodu 
tekutin

Ergonomicky navržený profil

rotační okruh v oblasti kloubu palce nohy
podporuje otáčení namístě

komfortní podešev ladies allround
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Bezpečnostní obuv
uvex ladies allround classic

Velmi lehká a módní dámská polo-
botka, vyrobená na dámském ko-
pytě.
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• hliníková tužinka
• prodyšná hydrofobní hladká   

kůže
• vysoce prodyšná „síťovaná“ tex-

tilní podšívka
• šněrovací systém
• reflexní prvky pro lepší viditel-

nost
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový
• odpor <35 megaohm
• nekovová stélka, která nesnižuje 

pružnost boty při chůzi
• jednovrstvá polyuretanová pode-

šev

Nová dámská kotníková bota
uvex ladies allround classic.
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• hliníková tužinka
• prodyšná hydrofobní leštěná   

kůže
• vysoce prodyšná „síťovaná“ tex-

tilní podšívka
• šněrovací systém
• reflexní prvky pro lepší viditel-

nost
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• nekovová vložka, která nesnižuje 
pružnost boty při chůzi

• jednovrstvá polyuretanová pode-
šev

uvex ladies allround · polobotka 8698 S3 SRC

uvex ladies allround · Stiefel 8699 S3 SRC

Obj. číslo: 8698.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Velikosti: 35 – 43
 

Obj. číslo: 8699.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Velikosti: 35 – 43
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Bezpečnostní obuv
uvex ladies allround sport

Nová lehká dámská kotníková
bota uvex ladies allround
sport.
• extrémně lehká a módní dámská 

perforovaná kotníková bota
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• hliníková tužinka
• prodyšná perforovaná vrchní   

kůže nubuk
• vysoce prodyšná textilní podšív-

ka
• reflexní prvky pro lepší viditel-

nost
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• jednovrstvá polyuretanová 
podešev

Nový dámský sandál uvex ladies
allround sport.
• velmi lehká a módní dámská   

polobotka na suchý zip
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• hliníková tužinka
• prodyšný nubuk v hydrofobní   

úpravě
• vysoce prodyšná textilní podšív-

ka
• reflexní prvky pro lepší viditel-

nost
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní   
vložka; antistatická

• systémem transportu vlhkosti    
pro zlepšené klima

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• jednovrstvá polyuretanová 
podešev

uvex ladies allround · kotníková šněrovací, perforovaná  8692 S1 SRC

uvex ladies allround · sandál 8694 S1 SRC

Obj. číslo: 8692.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 43
 

Obj. číslo: 8694.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 43
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Bezpečnostní obuv
uvex ladies allround sport

Nová dámská polobotka uvex
ladies allround sport.
• velmi lehká a módní dámská   

perforovaná polobotka
• systém climazone zajišťující 

optimální komfort nošení
• hliníková tužinka
• prodyšná hydrofobní 

perforovaná vrchní kůže nubuk
• vysoce prodyšná textilní podšív-

ka
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• jednovrstvá polyuretanová
podešev

uvex ladies allround · polobotka perforovaná 8695 S1 SRC

Nová dámská polobotka uvex
ladies allround sport.
• velmi lehká a módní dámská   

polobotka
• systém climazone zajišťující opti-

mální komfort nošení
• hliníková tužinka
• prodyšná hydrofobní vrchní 

nubuková kůže
• vysoce prodyšná textilní podšív-

ka
• patní tužinka uvex anti-twist pro 

lepší stabilitu a zamezení podvrt-
nutí nohy

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
svršku

• nová vyjímatelná komfortní vlož-
ka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené 
klima

• vložka uvex 3D hydroflex® foam   
pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části vložky

• splňuje požadavky ESD: svodový   
odpor <35 megaohm

• jednovrstvá polyuretanová 
podešev

uvex ladies allround · Halbschuh 8696 S1 SRC

Obj. číslo: 8695.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 43

Obj. číslo: 8696.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 35 – 43
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uvex quatro pro
Až na hranu limitu – Robustní. Bezpečné. Komfortní.
uvex quatro pro

1. uvex anti-twist

Kombinace stabilizátorů v podešvi 
a patě výrazně zvyšují stabilitu 
a poskytují vyšší ochranu proti zvrt-
nutí kotníku.

2. uvex 3D hydroflex® foam

Vyjímatelná, antistatická, 
komfortní vložka do obuvi se 
systémem odvodu vlhkosti pro 
vynikající komfort nošení. Vložka 
do obuvi uvex 3D hydroflex® foam 
optimální tlumí nárazy po celé 
ploše chodidla. Dodatečné tlumící 
prvky v patní a střední části 
chodidla.

3. uvex quatro

Široká nášlapná plocha a hluboký 
profil poskytují výjimečné vlastnos-
ti proti sklouznutí. Široké drážky 
v dezénu podešve zabraňují zaná-
šení nášlapných ploch a poskytují 
tak optimální přilnavost. Přetažená 
špice a zvýšený patní stabilizátor 
poskytují při každém použití doda-
tečnou ochranu kolem celé obuvi.

4. uvex footfit-system

Anatomický tvar kopyta se zaoble-
ním paty a hran zvyšují komfort při 
dlouhodobém nošení.

5. uvex softgrip

Dvouvrstvá polyuretanová podešev odolná proti oděru je antistatická a má 
nízkou hmotnost. Jak v patní, tak ve střední části chodidla poskytuje opti-
mální odolnost proti sklouznutí a výborné tlumení nárazů. Díky extrémně 
měkké mezipodešvi zaručuje také při delším nošení excelentní komfort no-
šení.

• dvouvrstvá polyuretanová pode-
šev pro použití v terénních pod-
mínkách (outdoor)

• excelentní komfort nošení díky 
obzvláště měkké mezipodešvi
a pevné PUR podešvi

• vynikající vlastnosti proti sklouz-
nutí díky speciálnímu dezénu

• zesílení v oblasti kotníku
• integrovaná polyuretanová přeta-

žená špice a patní stabilizátor 
pro dodatečnou ochranu svršku

• boční stabilizátory k ochraně 
proti zvrtnutí kotníku

• odolnost podešve proti vysokým 
teplotám až do +120°C

• antistatická
• odolná proti olejům a benzínu
• bez obsahu silikonu
• samočistící dezén

Podešev uvex quatro pro

technologie

na hranu limitu – 

nti-twist

ace stabilizátorů v podešvi 
výrazně zvyšují stabilitu 
ytují vyšší ochranu proti zvvrt-

otníku.

2. uvex 3D

Vyjímate
komfortnkomfortn
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro pro

Robustní, moderní polobotka
• extra široký tvar
• robustní, hydrofobní svrchní 

kůže
• měkký, polstrovaný límec a jazyk 

obuvi s úpravou proti vniknutí 
prachu 

• prodyšná textilní podšívka
• praktický systém šněrování
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• dvouvrstvá polyuretanová pode-
šev (outdoor) se stabilizátorem 
paty 

• velký hrubý samočistící profil po-
dešve, hloubka dezénu 4,5 mm, 
zesílení v oblasti kotníku

• přetažená špice pro dodatečnou 
ochranu svršku

• ocelová stélka proti propíchnutí

Robustní, moderní šněrovací 
kotníčková obuv
• extra široký tvar
• robustní, hydrofobní svrchní 

kůže
• měkký, polstrovaný límec a jazyk 

obuvi s úpravou proti vniknutí 
prachu 

• prodyšná textilní podšívka
• praktický systém šněrování
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• dvouvrstvá polyuretanová pode-
šev (outdoor) se stabilizátorem 
paty 

• velký hrubý samočistící profil po-
dešve, hloubka dezénu 4,5 mm, 
zesílení v oblasti kotníku

• přetažená špice pro dodatečnou 
ochranu svršku

• ocelová stélka proti propíchnutí

uvex quatro pro · polobotka 8400 S3 SRC

uvex quatro pro · kotníčková obuv 8401 S3 SRC

uvex doporučuje tuto obuv pro obzvláště náročné oblasti jako staveb-
nictví a jemu příbuzné obory; s ocelovou stélkou proti propíchnutí.

uvex doporučuje tuto obuv pro obzvláště náročné oblasti jako staveb-
nictví a jemu příbuzné obory; s ocelovou stélkou proti propíchnutí.

Obj. číslo: 8400.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Velikosti: 38 – 50
 

Obj. číslo: 8401.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Velikosti: 38 – 50
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro pro

Robustní, moderní šněrovací zimní 
poloholeňová obuv
• extra široký tvar
• robustní, hydrofobní svrchní 

kůže
• měkký, polstrovaný límec a jazyk 

obuvi s úpravou proti vniknutí 
prachu 

• teplá podšívka z ovčí vlny
• praktický systém šněrování
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• dvouvrstvá polyuretanová pode-
šev (outdoor) se stabilizátorem 
paty 

• velký hrubý samočistící profil po-
dešve, hloubka dezénu 4,5 mm, 
zesílení v oblasti kotníku

• přetažená špice pro dodatečnou 
ochranu svršku

• ocelová stélka proti propíchnutí

Robustní, moderní šněrovací zimní 
poloholeňová obuv
• extra široký tvar
• robustní, hydrofobní svrchní 

kůže
• měkký, polstrovaný límec a jazyk 

obuvi s úpravou proti vniknutí 
prachu 

• teplá podšívka z ovčí vlny
• praktický systém šněrování
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• dvouvrstvá polyuretanová pode-
šev (outdoor) se stabilizátorem 
paty 

• velký hrubý samočistící profil po-
dešve, hloubka dezénu 4,5 mm, 
zesílení v oblasti kotníku

• přetažená špice pro dodatečnou 
ochranu svršku

• ocelová stélka proti propíchnutí

uvex quatro pro · zimní poloholeňová obuv 8402 S3 CI SRC

uvex quatro pro · zimní holeňová obuv se zipem 8403 S3 CI SRC / S2 CI SRC

uvex doporučuje tuto obuv pro obzvláště náročné oblasti jako staveb-
nictví a jemu příbuzné obory; s ocelovou stélkou proti propíchnutí.

uvex doporučuje tuto obuv pro obzvláště náročné oblasti jako staveb-
nictví a jemu příbuzné obory; s ocelovou stélkou proti propíchnutí.

Obj. číslo: 8402.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC
Velikosti: 38 – 50

Obj. číslo: 8403.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC
Velikosti: 38 – 50
 kovová stélka proti propíchnutí

Obj. číslo: 8403.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 CI SRC
Velikosti: 38 – 50
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro · GORE-TEX®

uvex doporučuje tuto obuv pro obzvláště náročné oblasti jako staveb-
nictví a jemu příbuzné obory; s ocelovou stélkou proti propíchnutí.

uvex doporučuje tuto obuv pro obzvláště náročné oblasti jako staveb-
nictví a jemu příbuzné obory; s ocelovou stélkou proti propíchnutí.

uvex quatro · polobotka 8414 S3 WR

Moderní, vodě odolná polobotka
• extra široký tvar
• robustní, hydrofobní kůže Nappa
• měkký, polstrovaný límec obuvi
• trvale voděodolný a přitom pro-

dyšný GORE-TEX® materiál
• měkký, polstrovaný jazyk obuvi 

s úpravou proti vniknutí prachu 
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pro optimál-
ní tlumení nárazů v patní oblasti 

• outdoor-podešev s integrovaným 
stabilizátorem a ochranou v pat-
ní části 

• přetažená špice pro dodatečnou 
ochranu svršku

• ocelová stélka proti propíchnutí

uvex quatro · kotníčková obuv 8415 S3 WR

Moderní, vodě odolná kotníčková 
obuv
• extra široký tvar
• robustní, hydrofobní kůže Nappa
• měkká, polstrovaná manžeta 

obuvi
• trvale voděodolný a přitom pro-

dyšný GORE-TEX® materiál
• měkký, polstrovaný jazyk obuvi 

s úpravou proti vniknutí prachu 
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pro optimál-
ní tlumení nárazů v patní oblasti 

• outdoor-podešev s integrovaným 
stabilizátorem a ochranou v pat-
ní části 

• přetažená špice pro dodatečnou 
ochranu svršku

• ocelová stélka proti propíchnutí

GORE-TEX® je registrovanou obchodní známkou spol. W. L. GORE & Associates.

Obj. číslo: 8414.2
Norma: EN ISO 20345:2004 S3 WR
Velikosti: 38 – 48

Obj. číslo: 8415.2
Norma: EN ISO 20345:2004 S3 WR
Velikosti: 38 – 48



204

Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin · polobotka 8450 S3 HI CI HRO SRC/S2 HI CI HRO SRC

• extra široký tvar
• hydrofobní kůže Nappa
• jazyk obuvi s úpravou proti vnik-

nutí prachu
• prodyšná textilní podšívka 
• vložka do obuvi uvex 3D hydro-

flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• označení HI pro izolaci spodku 
proti teplu

• označení HRO pro odolnost po-
dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• označení CI pro izolaci spodku 
proti chladu

• podešev z PUR/gumy s dobrými 
tlumícími vlastnostmi a odolností 
proti teplu, chladu a chemikáliím

uvex origin · kotníčková obuv 8451 S3 HI CI HRO SRC/S2 HI CI HRO SRC

• extra široký tvar
• hydrofobní kůže Nappa
• jazyk obuvi s úpravou proti vnik-

nutí prachu
• prodyšná textilní podšívka 
• vložka do obuvi uvex 3D hydro-

flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• označení HI pro izolaci spodku 
proti teplu

• označení HRO pro odolnost po-
dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• označení CI pro izolaci spodku 
proti chladu

• podešev z PUR/gumy s dobrými 
tlumícími vlastnostmi a odolností 
proti teplu, chladu a chemikáliím

uvex origin · zimní kotníčková obuv 8454 S3 HI CI HRO SRC

Moderní, robustní zimní kotníčková 
obuv
• extra široký tvar
• hydrofobní kůže Nappa
• jazyk obuvi s úpravou proti vnik-

nutí prachu
• uvex topschield – přetažení špice 

pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu

• prodyšná, teplotu vyrovnávající 
textilní podšívka uvex PTR 

• inovativní kombinace tradičního 
šněrování a praktického zipu pro 
pohodlné nazouvání a vyzouvání 

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 

nárazů v patní a střední části 
chodidla

• ocelová stélka proti propíchnutí
• označení HI pro izolaci spodku 

proti teplu
• označení CI pro izolaci spodku 

proti chladu
• označení HRO pro odolnost po-

dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• dvoukomponentní podešev z ma-
teriálů uvex softcell mezipodešve 
– s vynikajícím útlumem a kom-
fortem při chůzi – a uvex ultra-
grip podešve z nově vyvinuté 
směsi gumy

• podešev uvex ultragrip má tvar 
„misky“, která obepíná jádro 
softcell a optimálně chrání proti 
vnějšímu teplu, chladu a chemi-
káliím

• odolnost podešve proti kontakt-
nímu teplu krátkodobě až do 
+300°C

• univerzální použití pro všechny 
podklady v širokém rozmezí tep-
lot od -20°C do +300°C

• odolnost proti většině chemikálií
• velmi dobrá odolnost proti 

sklouznutí také na vlhkých a olej-
natých podkladech

• bez obsahu silikonu
• extrémně odolná proti proříznutí
• velmi dobrá odolnost proti oděru
• antistatická
• samočistící profil

Podešev uvex origin

Obj. číslo: 8450.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO SRC
Velikosti: 38 – 48
 s ocelovou stélkou proti propíchnutí

Obj. číslo: 8450.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 HI CI HRO SRC
Velikosti: 38 – 48

Obj. číslo: 8451.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO SRC
Velikosti: 38 – 48
 s ocelovou stélkou proti propíchnutí

Obj. číslo: 8451.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 HI CI HRO SRC
Velikosti: 38 – 48

Obj. číslo: 8454.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO SRC
Velikosti: 38 – 48



205

Bezpečnostní obuv
uvex origin

Funkční, robustní kotníčková obuv 
s rychloupínáním pro svářeče/slé-
vače
• extra široký tvar
• hydrofobní, robustní kůže Na-

ppa, žáru odolné švy
• přetažená špice ze směsi kůže 

a karbonu
• odolná kožená podšívka
• vložka do obuvi uvex 3D hydro-

flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

Robustní kotníčková obuv
• extra široký tvar
• hydrofobní kůže Nappa
• jazyk obuvi s úpravou proti vnik-

nutí prachu
• ochrana nártu (označení M dle 

EN ISO 20345)
• prodyšná textilní podšívka
• vložka do obuvi uvex 3D hydro-

flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

Inovativní a funkční, robustní 
kotníčková obuv pro svářeče
• extra široký tvar
• hydrofobní, robustní kůže Nappa
• systém šněrování s boční pře-

klopkou
• uvex topschield – přetažení špice 

pro dodatečnou ochranu svrchní-
ho materiálu

• vložka do obuvi uvex 3D hydro-
flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

Funkční, robustní poloholeňová 
obuv pro slévače
• extra široký tvar
• hydrofobní, robustní kůže Nappa
• skládací záhyb v zadní části obu-

vi pro rychlé na-/vyzutí
• funkční systém rychlého zapínání
• žáru odolné švy
• přetažená špice ze směsi kůže 

a karbonu pro dodatečnou 
ochranu svršku

• odolná kožená podšívka
• vložka do obuvi uvex 3D hydro-

flex® foam pro optimální tlumení 
nárazů v patní a střední části 
chodidla

uvex origin · poloholeňová obuv 8465 S2 CI HI HRO SRC 

uvex origin · kotníčková obuv pro svářeče 8463 S2 CI HI HRO SRC

uvex origin · kotníčková obuv 8464 S2 CI HI HRO SRC

uvex origin · kotníčková obuv 8466 S3 HI CI HRO M SRC

• odolná prodyšná textilní podšívka
• označení HI pro izolaci spodku 

proti teplu
• označení HRO pro odolnost po-

dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• označení CI pro izolaci spodku 
proti chladu

• podešev z PUR/gumy s dobrými 
tlumícími vlastnostmi a odolností 
proti teplu, chladu a chemikáliím

• označení HI pro izolaci spodku 
proti teplu

• označení HRO pro odolnost po-
dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• označení CI pro izolaci spodku 
proti chladu

• podešev z PUR/gumy s dobrými 
tlumícími vlastnostmi a odolností 
proti teplu, chladu a chemikáliím

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• označení HI pro izolaci spodku 
proti teplu

• označení HRO pro odolnost po-
dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• označení CI pro izolaci spodku 
proti chladu

• podešev z PUR/gumy s dobrými 
tlumícími vlastnostmi a odolností 
proti teplu, chladu a chemikáliím

• označení HI pro izolaci spodku 
proti teplu

• označení HRO pro odolnost po-
dešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300°C

• označení CI pro izolaci spodku 
proti chladu

• podešev z PUR/gumy s dobrými 
tlumícími vlastnostmi a odolností 
proti teplu, chladu a chemikáliím

• ocelová stélka proti propíchnutí

Obj. číslo: 8465.0
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti: 38 – 48

Obj. číslo: 8463.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti: 38 – 48

Obj. číslo: 8464.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti: 38 – 48

Obj. číslo:8466.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO M SRC
Velikosti:38 – 48
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Bezpečnostní obuv
uvex motorsport

uvex motorsport · polobotka 9497 S1 SRA

uvex motorsport · polobotka 9494 S1

uvex motorsport · polobotka 9495 S1

uvex motorsport · polobotka 9496 O1 FO/S1

Ultra moderní polobotka ve stylu 
motorsport
• módní tvar
• obzvláště prodyšná a flexibilní 

svrchní kůže Nappa
• prodyšná textilní podšívka
• poutkový systém šněrování
• měkký, polstrovaný jazyk a límec 

obuvi
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pro optimál-
ní tlumení nárazů v patní oblasti

• reflexní prvky pro dodatečnou 

Ultra moderní polobotka ve stylu 
motorsport
• módní tvar
• obzvláště prodyšná a flexibilní 

svrchní kůže Nappa
• prodyšná textilní podšívka
• poutkový systém šněrování
• měkký, polstrovaný jazyk a límec 

obuvi
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pro optimál-
ní tlumení nárazů v patní oblasti

• reflexní prvky pro dodatečnou 

Ultra moderní polobotka ve stylu 
motorsport
•  módní tvar
• obzvláště prodyšná a flexibilní 

svrchní kůže Nappa
• prodyšná textilní podšívka
• poutkový systém šněrování
• měkký, polstrovaný jazyk a límec 

obuvi
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pro optimál-
ní tlumení nárazů v patní 
oblasti

Ultra moderní polobotka ve stylu 
motorsport
• módní tvar
• obzvláště prodyšná a flexibilní 

svrchní kůže Nappa
• prodyšná textilní podšívka
• poutkový systém šněrování
• měkký, polstrovaný jazyk a límec 

obuvi
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pro optimál-
ní tlumení nárazů v patní oblasti

• reflexní prvky pro dodatečnou 
bezpečnost

bezpečnost
• nárazy absorbující, měkká mezi-

podešev
• obzvláště flexibilní gumová po-

dešev odolná proti oděru 
a sklouznutí

• reflexní prvky pro dodatečnou 
bezpečnost

• nárazy absorbující, měkká mezi-
podešev

• obzvláště flexibilní gumová po-
dešev odolná proti oděru 
a sklouznutí

bezpečnost
• nárazy absorbující, měkká mezi-

podešev
• obzvláště flexibilní gumová po-

dešev odolná proti oděru 
a sklouznutí

• nárazy absorbující, měkká mezi-
podešev

• obzvláště flexibilní gumová po-
dešev odolná proti oděru 
a sklouznutí

Obj. číslo: 9497.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRA
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 9494.9
Norma: EN ISO 20345:2004 S1
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 9495.9
Norma: EN ISO 20345:2004 S1
Velikosti: 36 – 48

Obj. číslo: 9496.1
Norma: EN ISO 20347 O1 FO
Velikosti: 36 – 48
 pracovní obuv bez bezpečnostní  
 tužinky

Obj. číslo: 9496.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRA
Velikosti: 36 – 48
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Bezpečnostní obuv
uvex module litegrip · softgrip

uvex motion classic · perforovaná polobotka 6971.8 S1 SRC

• obzvláště nízká hmotnost, sys-
tém šněrování

• široký, sportovní tvar
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone
• prodyšná svrchní useň
• obzvláště prodyšná podšívka 

z materiálu Distance Mesh
• široká perforace pro dobré odvětrávání
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• ocelová bezpečnostní tužinka
• měkký polstrovaný jazyk 

a polstrovaný límec obuvi

uvex motion classic · polobotka 6972.8 S2 SRC

• obzvláště nízká hmotnost, sys-
tém šněrování

• široký, sportovní tvar
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone®

• hydrofobní prodyšná svrchní useň
• obzvláště prodyšná podšívka 

z materiálu Distance Mesh
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• ocelová bezpečnostní tužinka
• měkký polstrovaný jazyk s ochra-

nou proti vniknutí prachu a pols-
trovaný límec obuvi

uvex motion classic · kotníčková obuv 6973.8 S2 SRC

• obzvláště nízká hmotnost, 
systém šněrování

• široký, sportovní tvar
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone®

• hydrofobní prodyšná svrchní useň
• obzvláště prodyšná podšívka 

z materiálu Distance Mesh
• patní stabilizátor uvex anti-twist 

pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• ocelová bezpečnostní tužinka
• měkký polstrovaný jazyk 

s ochranou proti vniknutí prachu 
a polstrovaný límec obuvi

uvex motion classic · sandál 6970.8 S1 SRC

• obzvláště nízká hmotnost
• široký, sportovní tvar
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone
• prodyšná svrchní useň
• obzvláště prodyšná podšívka 

z materiálu Distance Mesh
• široká perforace pro dobré odvě-

trávání
• ocelová bezpečnostní tužinka
• měkký polstrovaný jazyk a pols-

trovaný límec obuvi
• vyměnitelná, antistatická kom-

fortní vložka do obuvi se systé-
mem odvodu vlhkosti

• komfortní vložka do obuvi uvex 
3D hydroflex® foam pro optimál-
ní útlum nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• polyuretanová podešev DUO

• vyměnitelná, antistatická kom-
fortní vložka do obuvi se systé-
mem odvodu vlhkosti

• komfortní vložka do obuvi uvex 
3D hydroflex® foam pro optimál-
ní útlum nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• polyuretanová podešev DUO

• vyměnitelná, antistatická kom-
fortní vložka do obuvi se systé-
mem odvodu vlhkosti

• komfortní vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální útlum 
nárazů v patní a střední části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• polyuretanová podešev DUO

• vyměnitelná, antistatická kom-
fortní vložka do obuvi se systé-
mem odvodu vlhkosti

• komfortní vložka do obuvi uvex 
3D hydroflex® foam pro optimál-
ní útlum nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• polyuretanová podešev DUO

Obj. číslo: 6971.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 36 – 50
 

Obj. číslo: 6972.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 36 – 50
 

Obj. číslo: 6973.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Velikosti: 36 – 50
 

Obj. číslo: 6970.8
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Velikosti: 36 – 50
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Bezpečnostní obuv
uvex office

uvex office · polobotka 9542 S1 P SRA

Elegantní polobotka office v klasic-
kém anglickém stylu s budapešť-
ským vzorem a křídlovou špičkou
• komfortní tvar
• svršek z odolné lícové usně
• prodyšná podšívka
• komfortní vložka do obuvi
• podešev z polyuretanu
• s ocelovou stélkou proti propích-

nutí

uvex office · polobotka 9541 S1 SRA

Elegantní polobotka office v klasic-
kém stylu
• komfortní tvar
• svršek z odolné lícové usně
• prodyšná podšívka
• komfortní vložka do obuvi
• podešev z nitril-kaučuku

Podešev uvex office

Podešev office z nitril-kaučuku
• komfortní tvar 
• odolná proti sklouznutí
• odolná proti oděru
• odolná proti proříznutí
• krátkodobě odolná proti teplo-

tám až do +300°C 
• antistatická
• odolná proti olejům a benzínu
• odolná proti kyselinám a louhům

uvex office ESD · polobotka 9541.4 S1 SRA

Elegantní polobotka office v klasic-
kém anglickém stylu s budapešť-
ským vzorem a křídlovou špičkou
• komfortní tvar
• svršek z odolné lícové usně
• prodyšná podšívka
• komfortní vložka do obuvi
• splňuje požadavky ESD: svodový 

odpor < 35 Megaohmů
• podešev z nitril-kaučuku

Podešev office z polyuretanu
• komfortní tvar
• odolná proti sklouznutí
• odolná proti oděru
• krátkodobě odolná proti teplo-

tám až do +120°C
• antistatická
• odolná proti olejům a benzínu 
• s ocelovou stélkou proti propích-

nutí

Obj. číslo: 9542.2
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 P SRA
Velikosti: 38 – 47

Obj. číslo: 9541.9
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRA
Velikosti: 38 – 47

Obj. číslo: 9541.4
Norma: EN ISO 20345:2007 S1 SRA
Velikosti: 38 – 47
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Obuv bez ochranné tužinky
Pracovní obuv

uvex motion · polokotníčková perforovaná obuv 6991 O1 FO SRC

• inovativní design
• moderní barevné provedení
• široký, sportovní tvar
• velmi nízká hmotnost
• uvex climazone technologie – 

obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• svrchní materiál nubuková kůže
• o 20% vyšší prodyšnost díky op-

timalizované perforaci
• částečně vykrojený límec obuvi 

pro redukci zadržování tepla
• poutkový systém šněrování
• měkký, polstrovaný jazyk a límec 

obuvi
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• bez bezpečnostní tužinky
• splňuje požadavky ESD: svodový 

odpor < 35 Megaohmů
• podešev z polyuretanu 

(viz. str. 179)

uvex motion style · polobotka 6997 O1 FO SRC

Extrémně lehká a moderní obuv
• optimalizovaný komfort nošení 

díky technologii uvex climazone
• prodyšný high-tech velurová 

kůže
• perforace pro dobré odvětrávání
• obzvláště prodyšný materiál 

podšívky Distance Mesh
• vhodná pro alergiky na chrom, 

neboť je vyrobena ze syntetic-
kých materiálů

• individuálně nastavitelný pout-
kový systém šněrování s rychlou-
pínáním

• patní stabilizátor uvex anti-twist 
pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• měkký, polstrovaný jazyk a límec 
obuvi

• vyjímatelná, antistatická, kom-
fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• splňuje požadavky ESD: svodový 
odpor < 35 Megaohmů

• podešev z polyuretanu 
(viz. str. 179)

Obj. číslo: 6991.8
Norma: EN ISO 20347: 2007 O1 FO SRC
Velikosti: 36 – 48
Pracovní obuv bez ochranné tužinky

Obj. číslo: 6997.8
Norma: EN ISO 20347: 2007 O1 FO SRC
Velikosti: 36 – 50
Pracovní obuv bez ochranné tužinky
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Obuv bez ochranné tužinky
Pracovní obuv

Ultra moderní polobotka ve stylu 
motorsport
• módní tvar
• obzvláště prodyšná a flexibilní 

svrchní kůže Nappa
• prodyšná textilní podšívka
• poutkový systém šněrování
• měkký, polstrovaný jazyk a límec 

obuvi
• vyjímatelná, antistatická, kom-

fortní vložka do obuvi se speciál-
ním systémem odvodu vlhkosti

• uvex hydroflex® GEL pro opti-
mální tlumení nárazů v patní ob-
lasti

• reflexní prvky pro dodatečnou 
bezpečnost

uvex motorsport · polobotka 9496 O1 FO

• nárazy absorbující, měkká mezi-
podešev

• obzvláště flexibilní gumová po-
dešev odolná proti oděru 
a sklouznutí

Obj. číslo: 9496.1
Norma: EN ISO 20347:2004 O1 FO
Velikosti: 36 – 48
Berufsschuh ohne Zehenkappe
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Příslušenství · Vložky do obuvi
Bezpečnostní obuv

Komfortní vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam 

Komfortní vložka do obuvi · 9595.5

• tlumení nárazů po celé ploše 
chodidla díky dodatečným tlumí-
cím prvkům v patní a střední čás-
ti chodidla pro komfort nošení v 
exponovaných zónách zatížení

• vysoce prodyšné a vlhkost absor-
bující materiály

• perforace pro vyšší prodyšnost 
vložky

• tlumící zóny podporují přirozený 
pohyb nohy při chůzi

• příjemná svrchní struktura mate-
riálu dobře snášenlivá s pokož-
kou

• antistatická úprava
• podporuje klenbu nohy

• vysoce prodyšné a vlhkost absor-
bující materiály

• perforace pro vyšší prodyšnost 
vložky

• příjemná svrchní struktura mate-
riálu dobře snášenlivá s pokož-
kou

• antistatická úprava
• podporuje klenbu nohy

Obj. číslo: 9595.2
Velikosti: 35 – 43
pro obuv uvex ladies allround

Obj. číslo: 9595.6
Velikosti: 35 – 50
pro řadu obuvi uvex xenova®, uvex atc pro, 
uvex motion a uvex motion style
Šíře 11 

Obj. číslo: 9595.4
Velikosti: 38 – 50
pro obuv uvex origin a uvex quatro pro

Obj. číslo: 9595.5
Velikosti: 38 – 48
pro obuv uvex motion light

9595.2

9595.6

9595.4



9595.0

9598.4
9598.6
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Příslušenství · Vložky do obuvi
Bezpečnostní obuv

Komfortní vložka do obuvi uvex hydroflex® GEL · 9595.7 šíře 10

• extrémně vysoká prodyšnost 
a odvod vlhkosti zajišťují vynika-
jící komfort při nošení

• ze shora viditelný, nově vyvinutý 
uvex hydroflex® GEL pro ještě 
efektivnější tlumení nárazů

• tlumící systém je umístěný přímo 
pod patou nohy

• antistatická úprava
• podporuje klenbu nohy

Komfortní vložka do obuvi uvex hydroflex® GEL · 9595.9 šíře 12

• extrémně vysoká prodyšnost 
a odvod vlhkosti zajišťují vynika-
jící komfort při nošení

• ze shora viditelný, nově vyvinutý 
uvex hydroflex® GEL pro ještě 
efektivnější tlumení nárazů

• tlumící systém je umístěný přímo 
pod patou nohy

• antistatická úprava
• podporuje klenbu nohy

Komfortní  klima vložka do obuvi uvex hydroflex® GEL

• extrémně vysoká prodyšnost a 
odvod vlhkosti zajišťují vynikající 
komfort při nošení

• ze shora viditelný, nově vyvinutý 
uvex hydroflex® GEL pro ještě 
efektivnější tlumení nárazů

• tlumící systém je umístěný přímo 
pod patou nohy

• antistatická úprava
• podporuje klenbu nohy

Obj. číslo: 9595.7
Velikosti: 35 – 50
certifikováno pro řady obuvi uvex xenova® nrj,
uvex xenova® pro, uvex xenova® air, uvex 
motion, uvex motion sport a uvex motion style
Šíře 10

Obj. číslo: 9595.9
Velikosti: 35 – 50
certifikováno pro řady obuvi uvex xenova® nrj,
uvex xenova® pro, uvex xenova® air, uvex 
motion, uvex motion sport a uvex motion style
Šíře 12

Obj. číslo: 9598.4
certifikováno pro řady obuvi uvex module, 
origin, quatro
Velikosti: 35 – 50

Obj. číslo: 9598.6
certifikováno pro řadu obuvi uvex naturform
Velikosti: 38 – 48

Obj. číslo: 9595.0
certifikováno pro řadu obuvi uvex motorsport
Velikosti: 36 – 48
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Bezpečnostní obuv
Ponožky s technologií X-technology 

značky        -Technology® Swiss ltd. System uvex care

Manžeta 
Aktiv-Bund®

Vyztužení 

Ventilační zóna 
AirConditioning 
Channel®

Bandáže X-Cross®

Ochrana nártu

ochrana prstních
kůstek

Ochrana špičky

Ventilační zóna  
AirCool 

Ochrana paty

Anatomické vytvarování chodidla pro „L“ levou a „R“ pravou nohu s integrovanými 
ventilačními zónami AirConditioning Channel® a systémem příčné ventilace 
vzduchu

Patentované komfortní ponošky: USA patent č. 6286151• Evropský patent č. 1011352 • Australský 
patent č. 742686 | SkinNODOR®, SilverNODOR®, Aktiv Bund®, X-Cross Bandage® a AirConditioning 
Channel® jsou registrovanými ochrannými známkami spol. 

Materiál: 
Nylon 79 %
Elastodiene 11 %
Polypropylen 9 %
Elasthan 1 %

Technické složení: 
SkinNODOR® 38 %
Robur 25 %
Nylon 17 %
Elastodiene 11 %
Mythlan  9 %

Ochrana 
Achillovy paty 

PROFI PLUS

Lehké: perfektní pro letní období.
Jsou obzvláště lehké a krátce stři-
žené. Sloučenina přízí, regulující 
vnitřní klima, rychle odvádí vlhkost 
od pokožky na vnější povrch po-
nožky. Ochrana nártu – duckbill 
shaped footguard – chrání proti 
otlakům a podráždění pokožky. 
Šlachy, svaly a klouby jsou chráně-
ny a zpevněny díky bandáži LowCut 
X-Cross Bandage®.

Materiály: 

SkinNODOR® a mytlan
Všechny ochranné prvky jsou z Ro-
buru

Systém uvex care

Impregnace obuvi 

nano shoe add on 

• vodě a špíně odolná díky nano-
technologií modifikovanému po-
vrchu  

• určeno pro textilní a kožené pro-
dukty

• udržuje trvalou prodyšnost obuvi
• trvale udržuje hmatové vlastnosti
• působí dlouhodobě  
• bez obsahu hnacího plynu

Desinfekce obuvi 

nano shoe add in 

• antibakteriální účinnost díky 
spojení

• nanotechnologie a stříbra
• biokompatibilní
• účinně zabraňuje vzniku zápachu
• působí dlouhodobě
• bez obsahu hnacího plynu

Ponožky s technologií X-Technology značky X-Technology® Swiss ltd

Barva černá/šedá/oranžová

Velikosti: Obj. číslo:

35 – 38 9596.138
39 – 41 9596.141
42 – 44 9596.144
45 – 47 9596.147
48 – 50 9596.150

Barva černá/šedá/oranžová

Velikosti: Obj. číslo:

35 – 38 9596.538
39 – 41 9596.541
42 – 44 9596.544
45 – 47 9596.547
48 – 50 9596.550

Do vyprodání 

zásob

Obj. číslo 9698.100
Obsah 100 ml

Obj. číslo 9698.200
Obsah 100 ml

, www.x-technology.com

9596.1

9596.5

9698.100

9698.200
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Bezpečnostní obuv
Holínky · Příslušenství

Bezpečnostní holínky NORA  · 9475.6 S5 SRA

Vysoké bezpečnostní holínky z PVC
• bez obsahu změkčovadel, které 

jsou na seznamu SVHC prohláše-
ní REACH

• odolné proti olejům, tukům, po-
honným hmotám, louhům, kyse-
linám a dezinfekčním prostřed-
kům

• anatomický tvar kopyta snižuje 
namáhání nohy

• s ocelovou tužinkou a stélkou 
proti propíchnutí

• výška límce holínky 33 cm (u ve-
likosti 42)

• možnost individuálního zkrácení 
délky holínky

• anatomicky tvarovaná vložka do 
obuvi

• ochrana kotníku
• vytvarování na patě pro snadněj-

ší vyzutí
• antistatické

Vysoké bezpečnostní holínky z PVC
• bez obsahu změkčovadel, které 

jsou na seznamu SVHC prohláše-
ní REACH

• odolné proti olejům, tukům, po-
honným hmotám, louhům, kyse-
linám a dezinfekčním prostřed-
kům

• anatomický tvar kopyta snižuje 
namáhání nohy

• s ocelovou tužinkou a stélkou 
proti propíchnutí

• výška límce holínky 33 cm (u ve-
likosti 42)

• možnost individuálního zkrácení 
délky holínky

• anatomicky tvarovaná vložka do 
obuvi

• ochrana kotníku
• vytvarování na patě pro snadněj-

ší vyzutí
• antistatické

Bezpečnostní holínky NORA  · 9477.3 S5 SRA

Návleky do holínek uvex · 9875.4

• dobře snášenlivé s pokožkou
• extrémně absorbující vlhkost
• možnost praní do 30°C
• elastické

Obj. číslo: 9475.6
Norma: EN ISO 20345:2007 S5 SRA
Barva: žlutá
Velikosti: 37 – 50

Obj. číslo: 9477.3
Norma: EN ISO 20345:2007 S5 SRA
Barva: černá
Velikosti: 40 – 47
 

Obj. číslo: 9875.4
Velikosti: 39 – 48




