
Ochranné dioptrické brýle
            Perfektní ochrana – ušitá na míru Vaším potřebám
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Ochranné dioptrické brýle
Kovový rámeček

uvex 9253 silverstar

• kovový plochý rámeček                                               
• anatomicky tvarovatelný nosník                                               
• transparentní boční ochrana při-

šroubovaná ke straničce                                                                                 
• lehce tvarovatelné straničky 

s koncovkami Duofit

uvex 9254 greystar

• kovový rámeček nadčasového 
designu                                       

• anatomicky tvarovatelný nosník                                                  
• transparentní boční ochrana při-

šroubovaná ke straničce                                                                                   
• lehce tvarovatelné straničky 

s koncovkami Duofit 

uvex 9154 starlet

• kovový rámeček oválného tvaru                                                
• anatomicky tvarovatelný nosník                                                
• transparentní boční ochrana při-

šroubovaná ke straničce                                                                                 
• lehce tvarovatelné straničky 

s koncovkami Duofit                       

Objednací č. 9253.001
Referenční č. 9253 001 50/20
Velikost zorníku 50 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva stříbrná

Objednací č. 9254.001 
Referenční č. 9254 001 50/20
Velikost zorníku 50 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva kovová matná

Objednací č. 9254.002
Referenční č. 9254 002 52/20
Velikost zorníku 52 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva kovová matná

Objednací č. 9154.490
Referenční č. 9154 490 47/20
Velikost zorníku 47 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva antik zlatá

Objednací č. 9154.491
Referenční č. 9154 491 49/20
Velikost zorníku 49 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva antik zlatá
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Ochranné dioptrické brýle
Kovový rámeček

uvex 5102 · 9256 Pilot

• kovový rámeček trendového 
„pilot“ tvaru                                   

• anatomicky tvarovatelný nosník                                                  
• transparentní boční ochrana při-

šroubovaná ke straničce                                                                                     
• lehce tvarovatelné straničky 

s koncovkami Duofit                

uvex 9248 titan

• titanový rámeček úzkého a výraz-
ného tvaru                                  

• lehký, střední díl vyrobený 
z Pur-titanu, neutrálního 
materiálu k alergiím                                                                

• flexibilní straničky z Beta-titanu                                                     
• anatomicky tvarovatelný nosník
• transparentní boční ochrana při-

šroubovaná ke straničce
• lehce tvarovatelné straničky 

s koncovkami Duofit

uvex 9155 mercury

• úzký kovový rámeček výrazného 
tvaru                                        

• anatomicky tvarovatelný nosník                                                   
• transparentní boční ochrana při-

šroubovaná ke straničce                                                                                    
• lehce tvarovatelné straničky 

s koncovkami Duofit    

Materiál rámečku: Titan

Objednací č. 9155.460
Referenční č. 9155 460 54/19
Velikost zorníku 54 mm 
Šíře nosníku 19 mm 
Barva ocelově modrá

Objednací č. 9155.461
Referenční č. 9155 461 56/19
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 19 mm 
Barva ocelově modrá

Objednací č. 9248.001 
Referenční č. 9248 001 52/19
Velikost zorníku 52 mm 
Šíře nosníku 19 mm 
Barva titanově modrá

Objednací č. 6109.100
Referenční č. 5102 1400 51/20
Velikost zorníku 51 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva kovová matná

Objednací č. 9256.001
Referenční č. 9256 001 53/20
Velikost zorníku 53 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva kovová matná
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Ochranné dioptrické brýle
Kovový rámeček

uvex F 300

• velký kovový rámeček s nosní-
kem se  dvěma polštářky                                                               

• anatomicky tvarovatelné měkké 
nosní polštářky             

• transparentní boční ochrana 
přišroubovaná ke straničce 

• lehce tvarovatelné straničky 
s koncovkami Duofit

uvex 9152 classic

• kovový rámeček s nadčasovým 
designem a nosníkem se dvěma 
polštářky                                             

• anatomicky tvarovatelný nosník                                          
• ochrana proti částicím v prostoru 

mezi nosníkem a vrchní částí rá-
mečku

• transparentní boční ochrana při-
pevněná ke straničce kovovou 
sponkou                                                  

• lehce tvarovatelné straničky 
s koncovkami Duofit

uvex 9158

• kovový rámeček nápadného 
vzhledu a nosníkem se dvěma 
polštářky                                            

• anatomicky tvarovatelný nosník                                         
• transparentní boční ochrana při-

pevněná ke straničce kovovou 
sponkou, lehce tvarovatelné 
straničky s koncovkami Duofit 

uvex 5101

• kovový rámeček klasického tvaru 
a nosníkem se dvěma polštářky                                                            

• anatomicky tvarovatelné měkké 
nosní polštářky              

• boční ochrana z kovové mřížky 
pro dobrou cirkulaci vzduchu

• straničky s pružným kloubem                                           
• lehce tvarovatelné straničky 

s koncovkami Duofit 

Objednací č. 9259.300
Referenční č. 9259 300 56/21
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 21 mm 
Barva hnědá
 

Objednací č. 9152.480
Referenční č. 9152 480 50/18
Velikost zorníku 50 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva kovová

Objednací č. 9152.482
Referenční č. 9152 482 52/18
Velikost zorníku 52 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva kovová

Objednací č. 9152.484 

Referenční č. 9152 484 54/18
Velikost zorníku 54 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva kovová
 

Objednací č. 9158.481 
Referenční č. 9158 481 50/18
Velikost zorníku 50 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva kovová

Objednací č. 9158.480
Referenční č. 9158 480 52/18
Velikost zorníku 52 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva kovová

Objednací č. 9158.482
Referenční č. 9158 482 54/18
Velikost zorníku 54 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva kovová

Objednací č. 6109.102
Referenční č. 5101 1018 54/17
Velikost zorníku 54 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva černo/stříbrná

Objednací č. 6109.103
Referenční č. 5101 1018 56/17
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva černo/stříbrná
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Ochranné dioptrické brýle
Plastový rámeček

uvex 9137 ceramic

uvex 5503

uvex 5504

• kevlarový rámeček v panto stylu 
s kovovými straničkami                                                                                           

• anatomicky tvarovaný nosník                                            
• transparentní boční ochrana při-

šroubovaná ke straničce 
• lehce tvarovatelné straničky 

s koncovkami Duofit   

• plastový rámeček s klasickým 
tvarem zorníků                 

• anatomicky tvarovaný nosník                                           
• transparentní boční ochrana 

přišroubovaná ke straničkám 

• plastový rámeček s oválným 
tvarem zorníků                    

• anatomicky tvarovaný nosník                                           
• transparentní boční ochrana 

připevněna ke straničkám

Objednací č. 9137.240
Referenční č. 9137 240 49/20
Velikost zorníku 49 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva vínová

Objednací č. 9137.260
Referenční č. 9137 260 49/20
Velikost zorníku 49 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva modrá

Objednací č. 9137.290 

Referenční č. 9137 290 49/20
Velikost zorníku 49 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva šedá
 

Objednací č. 6109.202
Referenční č. 5503 2000 54/17
Velikost zorníku 54 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva bílá

Objednací č. 6109.203
Referenční č. 5503 1300 54/17
Velikost zorníku 54 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva antracitově černá

Varianta s kovovými straničkami
Objednací č. 6109.204 

Referenční č. 5503 7415 54/17
Velikost zorníku 54 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva zeleno/šedá
kovové straničky s pružným kloubem
 

Objednací č. 6109.205
Referenční č. 5504 2000 55/20
Velikost zorníku 55 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva bílá

Objednací č. 6109.206
Referenční č. 5504 1300 55/20
Velikost zorníku 55 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva antracitově černá

Varianta s kovovými straničkami
Objednací č. 6109.207 

Referenční č. 5504 1525 55/20
Velikost zorníku 55 mm 
Šíře nosníku 20mm 
B arva šedá/perleťová
kovové straničky s pružným kloubem
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Ochranné dioptrické brýle
Plastový rámeček

uvex 5502 · 9134 meteor 

uvex 5505

uvex 5506

• plastový rámeček těsně uzavřený                                             
• anatomicky tvarovaný nosník                                                 
• boční i horní integrovaná ochra-

na                                          
• ochrana proti částicím zespodu  

zajištěna speciálně tvarovaným 
okrajem rámečku

• délka straniček je individuálně 
nastavitelná  ve čtyřech polohách                                                                

• tvarovatelné, měkké Softform-
-komfortní zakončení straniček               

• plastový rámeček těsně uzavře-
ného tvaru 

• anatomicky tvarovaný nosník
• boční i horní ochrana integrová-

na v rámečku 
• ochrana proti částicím zespodu 

je zajištěna speciálně tvarova-
ným okrajem rámečku

• délka straniček a jejich inklinace 
je individuálně nastavitelná

• tvarovatelné, měkké Softform-
-komfortní zakončení straniček

• plastový rámeček komfortního 
tvaru

• anatomicky tvarovaný nosník
• integrovaná boční a horní 

ochrana  

Objednací č. 9134.290
Referenční č. 9134 290 56/15
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 15 mm 
Barva šedá

Objednací č. 6108.202
Referenční č. 5502 3525 56/15
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 15 mm 
B   arva světle modrá

Objednací č. 6109.210
Referenční č. 5506 1725 56/18
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva světle šedá

Objednací č. 6109.208
Referenční č. 5505 2900 55/19
Velikost zorníku 55 mm 
Šíře nosníku 19 mm 
Barva transparentní

Objednací č. 6109.209
Referenční č. 5505 2900 57/19
Velikost zorníku 57 mm 
Šíře nosníku 19 mm 
Barva transparentní 
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Ochranné dioptrické brýle  
Plastový rámeček

uvex 9130 cosmoflex

• plastový rámeček komfortního 
tvaru

• anatomicky tvarovaný nosník
• boční a horní integrovaná ochra-

na
• ochrana proti částicím zespodu 

je zajištěna speciálně tvarova-
ným okrajem rámečku

• délka straniček je individuálně 
nastavitelná ve čtyřech polohách

• komfortně měkké Duo-flex kon-
covky

uvex 9168 astro RX

• plastový rámeček s velkým, plo-
chým a průhledným středním dí-
lem 

• anatomicky tvarovaný nosník
• boční a horní ochrana je integro-

vána do rámečku
• výběr barev rámečků a straniček
• délka straniček je individuálně 

nastavitelná ve čtyřech polohách
• komfortně měkké Duo-flex kon-

covky pro dobrý posaz bez otlaků

uvex 9240 · brýle pro svářeče se sklopným dílem

• plastový rámeček těsně uzavře-
ného tvaru

• anatomicky tvarovaný nosník
• boční i horní ochrana integrová-

na v rámečku
• ochrana proti částicím zespodu 

je zajištěna speciálně tvarova-
ným okrajem rámečku

• rámeček i boční ochrana je kom-
pletně zabarvena

• horní sklopný díl je dodáván
s ochrannými svářecími zorníky
st. 5

Objednací č. 9168.907
Referenční č. 9168 907 56/20
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva stříbrno-šedá

Objednací č. 9168.937
Referenční č. 9168 937 56/20
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva žluto-černá
 
Objednací č. 9168.957
Referenční č. 9168 957 56/20
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva fialově-zelená

Objednací č. 9168.967
Referenční č. 9168 967 56/20
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva modrá
 

Objednací č. 9130.292
Referenční č. 9130 292 56/17
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva šedá

Objednací č. 9240.290
Referenční č. 9240 290 54/22
Velikost zorníku 54 mm 
Šíře nosníku 22 mm 
Barva olivově zelená
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ochranné dioptrické brýle bez rámečku
uvex RX gravity zero

Dioptrické brýle bez rámečku jsou v běžném životě  
již dlouho rozšířené a oblíbené především díky
malé hmotnosti a neomezenému výhledu.
S přihlédnutím k tomu se začala vyvíjet řada uvex RX 
gravity zero. 

Díky speciální konstrukci a využití vysoce kvalitních 
materiálů pro rámečky a zorníky se podařilo
vytvořit brýle bez rámečku, při splnění všech 
požadavků odpovídajících norem pro ochranu zraku
v průmyslu.

Řada uvex RX gravity zero si Vás získá díky své nízké 
hmotnosti, neomezenému výhledu a vysoké mecha-
nické odolnosti.

Bezpečné – na pohled snadné

Ochranné dioptrické brýle řady uvex gravi-
ty zero nabízejí víc než jen bezpečnost.

Na obrázcích je znázorněn test odstřelením podle EN 166 
uskutečněný s uvex RX gravity  zero  7101
(ocelová kulička  Ø 6 mm, rychlostí 45m/s)

Zpomalené filmové záběry s ochrannými dioptrickými brýlemi na uvex-safety.de

Srovnání vlastností materiálů zorníků

Pro ochranné dioptrické brýle bez rámečku doporučujeme použití zorníků z materiálu Trivex. Tento materiál je extrémně lehký
s výbornou chemickou odolností, vyznačuje se nejvyšší mechanickou pevností a také excelentní optickou kvalitou.

Materiál
spec.hmotnost

g/cm3 optická třída
mechanická 

pevnost
chemická 
odolnost

vhodnost pro ochr. diopt. 
brýle bez rámečku

Trivex 1,1 1 F +++ +++

Polykarbonát 1,2 1 F + (+)

Umělá hmota s vyšším in-
dexem lomu (HI 1,6/HI 1,67)

1,33/1,4 1 S ++ ++

CR-39, modifikovaný 1,3 1 S ++ nevhodné

Tvrzené sklo 2,5 1 S +++ nevhodné

Pro více informací instalujte QR kód prohlížeč 
a kód Smartphonem vyfotografujte
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uvex RX gravity zero
Ochranné dioptrické brýle bez rámečku

uvex RX gravity zero 7101

uvex RX gravity zero 7103

uvex RX gravity zero 7102

uvex RX gravity zero 7104

• ochranné dioptrické brýle bez rá-
mečku

• zorníky v tzv. pilot tvaru
• anatomicky tvarovatelné, měkké 

nosní polštářky
• transparentní boční ochrana, při-

šroubovaná ke straničkám 
• straničky s pružným kloubem
• lehce tvarovatelné komfortní 

Duo-fit koncovky

• ochranné dioptrické brýle bez rá-
mečku

• malé, oválné zorník
• anatomicky tvarovatelné, měkké 

nosní polštářky
• transparentní boční ochrana, při-

šroubovaná ke straničkám
• straničky s pružným kloubem
• lehce tvarovatelné komfortní 

Duo-fit koncovky

• ochranné dioptrické brýle bez rá-
mečku

• zorníky v klasickém panto stylu
• anatomicky tvarovatelné, měkké 

nosní polštářky
• transparentní boční ochrana, při-

šroubovaná ke straničkám 
• straničky s pružným kloubem
• lehce tvarovatelné komfortní 

Duo-fit koncovky

• ochranné dioptrické brýle bez rá-
mečku

• velmi ploché zorníky
• anatomicky tvarovatelné, měkké 

nosní polštářky
• transparentní boční ochrana, při-

šroubovaná ke straničkám
• straničky s pružným kloubem
• lehce tvarovatelné komfortní 

Duo-fit koncovky

Velikost dioptrií je omezena od + 4 do – 6  dpt ve sférické síle a 4 dpt v cylindru.
Nedodává se v provedení zorníků z CR 39 a tvrzeného skla.

Velikost dioptrií je omezena od + 4 do – 6  dpt ve sférické síle a 4 dpt v cylindru.
Nedodává se v provedení zorníků z CR 39 a tvrzeného skla.

Velikost dioptrií je omezena od + 4 do – 6  dpt ve sférické síle a 4 dpt v cylindru.
Nedodává se v provedení zorníků z CR 39 a tvrzeného skla.

Velikost dioptrií je omezena od + 4 do – 6  dpt ve sférické síle a 4 dpt v cylindru.
Nedodává se v provedení zorníků z CR 39 a tvrzeného skla.

Objednací č. 6109.300
Referenční č. 7101 1300 53/20
Velikost zorníku 53 mm 
Šíře nosníku 20 mm 
Barva antracit

Objednací č. 6109.301
Referenční č. 7102 1300 53/17
Velikost zorníku 53 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva antracit

Objednací č. 6109.302
Referenční č. 7103 1900 47/17
Velikost zorníku 47 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva stříbrný mat

Objednací č. 6109.303
Referenční č. 7104 1600 49/17
Velikost zorníku 49 mm 
Šíře nosníku 17 mm 
Barva titanová
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životní styl na pracovišti 
uvex RX sp

Sportovní design a příjemná kombinace barev
přináší kousek volného času na pracoviště!

Veškeré ochranné funkce jsou kompletně zakomponovány
do designu rámečku – z tohoto důvodu není potřeba 
samostatné boční ochrany, jak je obvyklé u tradičních 
ochranných brýlí.
Maximální ochrana díky širokým straničkám, speciálnímu 
zakřivení zorníků a použití vysoce kvalitních materiálů
je zaručena.

uvex anatomické sportovní osazení zorníků 

Větší zaoblení rámečků uvex RX sp vytváří větší úhel zorníků vůči očím.
Abychom se vyhnuli chybám vidění, používají se výlučně speciální anatomicky tvarované zorníky uvex.

Mnoho chyb vzniká tím, že uvex anatomické
sportovní zorníky mají jiné optické hodnoty
než jsou uvedeny na objednávce.
Nesrovnávejte prosím hodnoty Vašich uvex
RX sp ochranných brýlí s Vašimi soukromými
popř. se pro objasnění obraťte na Vašeho op-
tika.

Zhotovit ochranné brýle uvex RX sp lze pouze
do síly zorníku +/-5 dpt HS a  cyl. 2,0.
uvex RX sp brýle nelze vyrobit se zorníky
z tvrzeného skla. 

Obvyklé dioptrické 
brýle: pravý i levý zor-
ník jsou umístěny 
shodně v jedné rovi-
ně.

Brýle se silnějším za-
křivením zorníků:
Pravý a levý zorník 
jsou navzájem silně 
skloněny
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Ochranné dioptrické brýle
uvex RX sp

uvex RX sp 9229  

• plastový rámeček ve sportovním 
designu

• anatomicky tvarovaný, měkký 
nosník

• boční a horní ochrana zakompo-
novaná do rámečku

• ochrana proti částicím zespodu 
je zajištěna speciálním okrajem 
rámečku 

• plochý, anatomický tvar
• tvarovatelné, měkké koncovky 

straniče

uvex RX sp 5508

uvex RX sp 5507

• plastový rámeček ve sportovním 
designu

• anatomicky tvarovaný, měkký 
nosník

• zakomponovaná boční a horní 
ochrana

• velká plocha anatomicky tvarova-
ných zorníků

• straničky s měkkými komponen-
ty pro komfortní nošení a zabrá-
nění sklouznutí

• plastový obepínající rámeček ve 
sportovním designu

• anatomicky tvarovaný, měkký 
nosník

• boční a horní ochrana zakompo-
novaná do rámečku

• straničky opatřeny měkkým pols-
trováním zabraňujícím sklouznu-
tí

• možnost výměny zorníků

Zhotovit ochranné brýle uvex RX sp lze pouze do síly zorníku +/-5 dpt HS a  cyl. 
2,0. uvex RX sp brýle nelze vyrobit se zorníky z tvrzeného skla.

Zhotovit ochranné brýle uvex RX sp lze pouze do síly zorníku +/-5 dpt HS a  cyl. 
2,0. uvex RX sp brýle nelze vyrobit se zorníky z tvrzeného skla.

Zhotovit ochranné brýle uvex RX sp 
lze pouze do síly zorníku +/-5 dpt 
HS a  cyl. 2,0.
uvex RX sp brýle nelze vyrobit se 
zorníky z tvrzeného skla.

Objednací č. 6109.211
Referenční č. 5507 5520 59/18
Velikost zorníku 59 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva hnědo/bílá

Objednací č. 6109.212
Referenční č. 5507 7820 59/18
Velikost zorníku 59 mm 
Šíře nosníku 18 mm 
Barva limetková/bílá
 

Objednací č. 9229.191
Referenční č. 9229 191 56/19
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 19 mm 
Barva šedá

Objednací č. 9229.190
Referenční č. 9229 190 56/21
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 21 mm 
Barva šedá

Objednací č. 6108.203
Referenční č. 5509 2000 56/19
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 19 mm 
Barva bílá

Objednací č. 6108.204
Referenční č. 95509 2000 56/21
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 21 mm 
Barva bílá

Objednací č.     6108.205
Referenční č. 5509 3080 56/19
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 19 mm 
Barva tmavě modrá metalíza

Objednací č. 6108.206
Referenční č. 5509 3080 56/21
Velikost zorníku 56 mm 
Šíře nosníku 21 mm 
Barva tmavě modrá metalíza

Objednací č. 6109.213
Referenční č. 5508 1378 62/16
Velikost zorníku 62 mm 
Šíře nosníku 16 mm 
Barva antracitová/limetková



W  =  1

W  =  166
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Certifikace a značení
Ochranné dioptrické brýle

Jednotlivé ochranné dioptrické brýle musí být, podle EN 166, na 
rámečku i na zorníku trvale a náležitě označeny.
Odpovídající přezkoušení použitých materiálů úspěšně a v pravi-
delných intervalech provádí nezávislý zkušební institut.

Rámečky i zorníky musí nést označení výrobce a mechanické pev-
nosti, zorníky navíc ještě označení optické třídy.

Podle zkoušeného materiálu zorníků se používají různé zkušební 
metody mechanické odolnosti.                
Následující zkušební metody jsou definovány EN 168 takto:

Jestliže je označení mechanické pevnosti u zorníku nižší než 
označení na rámečku, tak celková mechanická odolnost brýlí se 
rovná této nižší mechanické odolnosti.

Je vyloučeno, na základě povinnosti o značení, prodávat rámečky 
bez zorníků. Uvědomte si, že jakákoli úprava kompletních brýlí 
snižuje jejich ochrannou funkci. 

             značka shody

                     mechanická odolnost

              optická třída

     výrobce

                 značka shody

     EN norma

              mechanická odolnost

    výrobce

 zvýšená pevnost 

test pádem ocelové kuličky 
o hmotnosti 44 g  z výšky 1,3 m na zorník 

Označení: „S“

náraz o nízké energii

náraz ocelové kuličky
o hmotnosti 0,44 g, rychlostí 45 m/s (  162 km/h)

Označení: „F“

Označení podle EN 166

Označení zorníku

označení výrobce optická třída mechanická pevnost

S =  zvýšená pevnost
F =  náraz o nízké 

energii
(45 m/sec.)

Označení rámečku

označení výrobce mechanická pevnost základní norma

S =  zvýšená pevnost
F =  náraz o nízké 

energii
(45 m/sec.)

„F“ je označení nejvyšší mechanické odolnosti jaké lze podle EN 166 do-
sáhnout u straničkových brýlí
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Materiály zorníků · Typy zorníků
Ochranné dioptrické brýle

Materiály zorníků

Typy zorníků

Materiál zorníku Specifikace certifikace/označení použití/účinnost ochrany

H
m

ot
no

st
g/

cm
3

In
de

x 
lo

m
u

Ab
be

ov
o 

čí
sl

o

Vý
ro

bc
e

O
pt

ic
ká

 tř
íd

a

M
ec

ha
ni

ck
á 

od
ol

no
st

Ch
em

ic
ká

 
od

ol
no

st

O
do

ln
os

t j
is

-
kr

ám

M
ec

ha
ni

ck
á 

od
ol

no
st Tvrdost povrchu

Plasty

CR 39 modifikovaný 1,3 1,5 58 W 1 S ++  ++  +  + tvrdolak lze objednat

Vysoký Index 1,6 1,33 1,6 42 W 1 S ++ ++  +  ++ včetně tvrdolaku

Vysoký Index 1,67 1,4 1,67 32 W 1 S  ++ ++  +  ++ včetně tvrdolaku

Polykarbonát (PC) 1,2 1,59 30 W 1 F  + ++  +++  ++ včetně tvrdolaku

Trivex 1,1 1,53 46 W 1 F  +++ ++  +++  ++ včetně tvrdolaku

Křemičité materiály 

tvrzené sklo 2,5
Opticky broušené sklo 
– tvrzené sklo je těžší

1,52 59 W 1 S  +++  +  +  +++

Progresivní, multifokalní

–  korekce více chyb vidění v oblastech na dálku,blízko a střední vzdálenost 
–  neviditelný přechod mezi viděním na velkou a krátkou vzdálenost
–  plynulý přechod vidění díky velkému množství ohnisek z dálky do blízka

výška průhledu

progresivní Standart

–  tradiční řešení korekce na dálku  i blízko
–  dlouhá, úzká přechodová zóna

min. 22 mm

progresivní Pro Work

– velká zóna na dálku
– široká přechodová zóna
– dostatečná  zóna  nablízko

min. 19 mm

progresivní Piccolo

–  komfortní zóna na dálku i blízko
–  Vvelmi krátká přechodová zóna, vhodné 

zejména po úzké zorníky

min. 16 mm

progresivní Top One

–  velmi komfortní, velké zóny na dálku i 
blízko

–  široká, velmi komfortní přechodová  zóna
–  velmi malé oblasti neostrého vidění
   na okrajích

min. 18 mm

progresivní Optima

– zorník nejnovější generace
–  široký, velmi komfortní výhled ve všech 

oblastech
–  optimální zobrazovací schopnosti díky 

zapracování progresivní zóny z vnitřní 
strany

–  velmi malé zóny neostrého vidění  na 
vnějším okraji zorníku

min. 16 mm

Jednoohniskové, monofokalní

–  korekce  jedné  chyby  vidění  na  dálku  nebo blízko, nebo střední vzdálenosti 

výška průhledu

–  od ca. + 3,5 dpt. doporučujeme  použití 
asférických zorníků 

údaj doporučujeme 
zadat od +/- 3 dpt

Nahcomfort – progresivní na blízko

– provedení prodlužující korekci na blízko
– ideální pro pracovní místa od 40 cm do ca. 3 m
–  střední zóna umožňuje harmonické vidění na 60 - 80 cm
–  dodávají se tři provedení, závislá na potřebě progrese (přidání dioptrií)
–  typy jsou přizpůsobeny dle věku uživatele brýlí

Nahcomfort Typ A
– degrese 0,75 dpt.
– do věku 50 let

min. 16 mm

Nahcomfort Typ B
– degrese 1,25 dpt.
– věk 50 – 55 let

min. 16 mm

Nahcomfort Typ C
– degrese 1,75 dpt.
– věk nad 55 let

min. 16 mm

Dvouohniskové, bifokální

–  korekce na blízko a na dálku
–  viditelně zapracovaný segment pro korekci na blízko
–  skokový přechod z dálky na blízko provedený ostrou hranou na okrajích
–  dobře akceptovatelná změna z jednoohniskových brýlí

C 28
–  zaoblená hrana zóny na blízko pro 

„měkčí“ přechod
– šíře zóny na blízko je 28 mm
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Speciální úpravy zorníků
Ochranné dioptrické brýle

Plastové zorníky s vyšším indexem lomu

Plastové zorníky s vyšším indexem lomu mají index lomu vyšší 
než zorníky z  CR 39. Vyšší index lomu znamená, že na povrchu 
dochází k většímu vychýlení světla, díky čemuž je dosaženo 
toho, že zorníky brýlí mohou být výrazně tenčí.

Index lomu určuje optickou hustotu materiálu zorníku.Opticky 
silné sklo zpomaluje rychlost světla a zvětšuje tím jeho vychý-
lení. Zorníky s vysokým indexem lomu mají tedy vyšší sílu lomu 
světla.

Plastové zorníky s vyšším indexem lomu je vhodné používat od 
+/- 4 dpt.

Jednoohniskové, plastové zorníky s vyšším indexem lomu se do-
dávají v provedení HI 1,6 a HI 1,67. Progresivní plastové zorníky 
s vyšším indexem lomu se dodávají v provedení HI 1,67. Tyto HI- 
zorníky jsou opatřeny vrstvou proti poškrábání.

Sférické plastové zorníky

Zakřivení povrchu zorníků u asférických zorníků není konstantní, 
ale směrem k okraji se stávají ploššími. Díky optimalizaci geo-
metrie jsou sférické plastové zorníky tenčí a méně zakřivené než 
běžné zorníky.

Sférické plastové zorníky doporučujeme od ca. + 3,5 dpt.

UV 400 povrstvení

Plocha plastových zorníků je opatřena speciálním povrstvením, 
které absorbuje nebezpečné UV záření do vlnové délky 400 nm. 
Toto povrstvení poskytuje 100% ochranu před UV-A,UV-B i UV-C 
zářením. Jsou tedy vhodné jako ochranné zorníky např. v derma-
tologii při PUVA terapiích.

Toto povrstvení je dostupné pro zorníky z CR 39 a lze jej kombi-
novat s antireflexní úpravou. Nelze jej však kombinovat s úpra-
vou proti poškrábání.

Didymiové zorníky

Didymiové zorníky mají speciální vlastnost, že absorbují „sodí-
kové záření“ 589 nm, což je důležité zejména pro pracovníky ve 
sklářství. 

Při zahřátí skla dochází k tzv. blikání sodíku. To je jasně žlutý 
plamen, díky kterému nelze již výrobek pozorovat. Didymiové 
zorníky právě tuto vlnovou délku filtrují a umožńují pracovníkům 
sklo pozorovat při zahřívání v plameni.

Pokud je požadována ochrana před infračerveným zářením, pak 
tyto zorníky nejsou vhodné, protože propustnost v infračervené 
oblasti je výrazně vyšší než 80 %.

Didymiové zorníky se dodávají jako jednoohniskové max. do +/-4 
dpt. Jedná se o speciální výrobu – proto je potřeba počítat s delší 
dobou dodání. Didymiové zorníky nejsou podle EN 166 zkoušeny 
ani certifikovány a proto nemají odpovídající značení.

Zorníky s vyšším indexem lomu

Příklad: zorníky z CR 39 ( n = 1,50)

Zorník s + 
hodnotou
n  1,60

Zorník s + 
hodnotou
n  1,50

Zorník s - 
hodnotou
n  1,60

Zorník s - 
hodnotou
n  1,50

Zorník s - 
hodnotou
n  1,67

Zorník s - 
hodnotou
n  1,50
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Antireflexní úprava · Tónování
Ochranné dioptrické brýle

Antireflexní úprava

Na každém skleněném povrchu se dopada-
jící světlo odráží. Tyto odrazy vytvářejí 
nežádoucí světelné ztráty. Antireflexní úp-
rava redukuje tyto odrazy a také světelné 
ztráty.

Na zornících brýlí může být zrcadlení 
odstraněno nebo sníženo, použitím vrstvy, 
která toto redukuje. Snížení odlesků je 
založeno na posunu vlnových délek a je-
jich vyrušení.

Je to extrémně tenká, nanejvýš precizní 
vrstva napařená na povrch zorníku.

Výhody antireflexních zorníků:
•  vidění s vysokým kontrastem
•   zvýšená propustnost světla
•  zabraňuje podráždění očí
•  zvýšení jasu zobrazení

Existuje více druhů AR:

antireflexní úprava Normal:

•  jednoduchá minimalizace odlesků
•   jedna vlnová délka ze spektra je filtrová-

na (vyrušena)

antireflexní úprava Multi:

•  dvojnásobná minimalizace odlesků
•   dvě vlnové délky ze spektra jsou filtrová-

ny (vyrušeny)

antireflexní úprava Super:

•  maximální minimalizace odlesků
•   mnoho vlnových délek ze spektra je fil-

trováno (vyrušeno)

Variomatic (proměnlivé tónování)

Zorníky jsou potaženy vrstvou, která reagu-
je na působení UV záření.

Při kontaktu s UV zářením se vrchní vrstva 
začne samočinně zabarvovat.

Části viditelného světelného spektra jsou 
výrazně absorbovány a tím chrání oči před 
oslněním. Když přestane UV záření 
působit, zorníky opět změní barvu do 
původního odstínu. 

Samozabarvovací zorníky mají základní tó-
nování od 8 - 10 %. V závislosti na intenzitě 
UV záření a teplotě lze dosáhnout ma-
ximálního zabarvení až 70%.

Variomatic zorníky pro ochranné diop-

trické brýle se dodávají pouze z materiálu 

Trivex a polykarbonát.

Tónování (stálé)

Při ochraně proti oslnění, např. při ven-
kovních pracích, nabízíme kromě 
ochranných dioptrických brýlí také tónova-
né zorníky pro brýle na práci u PC.

Tónování je volitelné v šedé nebo hnědé 
barvě a dodává se v rozsahu 15-75 %.

Tónované zorníky nelze dodat v provedení 

z tvrzeného skla.

Doporučujeme zorníky s ochranou proti 

oslnění a tónováním větším proti oslnění a 

tónováním  větším než 20%  nepoužívat za 

soumraku a v noci!!

Povrstvení

Zorník brýlíVzduch
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Brýle k PC (zobrazovacím jednotkám)
Kovové rámečky

Brýle s celokovovým rámečkem

uvex 3107
Obj. číslo 6110.033
Ref. číslo 3107 1000 55/17
Barva černá
Vel. zor. 55 mm
Šířka nos. 17 mm

uvex 3108
Obj. číslo 6110.034
Ref. číslo 3108 1400 54/18
Barva kovová
Vel. zor. 54 mm
Šířka nos. 18 mm

uvex 3109
Obj. číslo 6110.035
Ref. číslo 3109 1040 53/17
Barva černo-červená
Vel. zor. 53 mm
Šířka nos. 17 mm

uvex 3110
Obj. číslo 6110.036
Ref. číslo 3110 7400 54/16
Barva zelená
Vel. zor. 54 mm
Šířka nos. 16 mm

uvex 3102
Obj. číslo 6110.025
Ref. číslo 3102 1900 53/18
Barva stříbrná
Vel. zor. 53 mm
Šířka nos. 18 mm

uvex 3103
Obj. číslo 6110.018
Ref. číslo 3103 1400 50/20
Barva kovová
Vel. zor. 50 mm
Šířka nos. 20 mm

uvex 3104
Obj. číslo 6110.026
Ref. číslo 3104 1000 53/18
Barva černá
Vel. zor. 53 mm
Šířka nos. 18 mm

uvex 3106
Obj. číslo 6110.019
Ref. číslo 3106 5100 50/20
Barva kaštanová
Vel. zor. 50 mm
Šířka nos. 20 mm

uvex 3103

uvex 3106

uvex 3108

uvex 3110

uvex 3102

uvex 3104

uvex 3107

uvex 3109
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Brýle k PC (zobrazovacím jednotkám)
Plastové rámečky

Brýle s celoplastovým rámečkem

*  Na základě úzkého  tvaru 
zorníků jsou  tyto rámečky 
doporučeny pro jednooh-
niskové brýle.

uvex 3501*
Obj. číslo 6110.027
Ref. číslo 3501 1029 55/16
Barva černá/transparentní
Vel. zor. 55 mm
Šířka nos. 16 mm

uvex 3502*
Obj. číslo 6110.028
Ref. číslo 3502 5500 49/18
Barva hnědá
Vel. zor. 49 mm
Šířka nos. 18 mm

uvex 3503*
Obj. číslo 6110.029
Ref. číslo 3503 1029 55/17
Barva černá/transparentní
Vel. zor. 55 mm
Šířka nos. 17 mm

uvex 3504*
Obj. číslo 6110.030
Ref. číslo 3504 1525 52/15
Barva šedá/transparentní
Vel. zor. 52 mm
Šířka nos. 15 mm

uvex 3505*
Obj. číslo 6110.023
Ref. číslo 3505 2900 55/16
Barva transparentní
Vel. zor. 55 mm
Šířka nos. 16 mm

uvex 3506
Obj. číslo 6110.037
Ref. číslo 3506 3329 55/16
Barva modrá/transparentní
Vel. zor. 55 mm
Šířka nos. 16 mm

uvex 3507
Obj. číslo 6110.038
Ref. číslo 3507 5500 56/17
Barva hnědá
Vel. zor. 56 mm
Šířka nos. 17 mm

uvex 3508
Obj. číslo 6110.039
Ref. číslo 3508 1000 54/18
Barva černá
Vel. zor. 54 mm
Šířka nos. 18 mm

uvex 3509
Obj. číslo 6110.040
Ref. číslo 3509 5500 53/16
Barva hnědá
Vel. zor. 53 mm
Šířka nos. 16 mm

uvex 3501*

uvex 3502*

uvex 3503*

uvex 3504*

uvex 3506

uvex 3508

uvex 3505*

uvex 3507

uvex 3509
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Brýle k PC (zobrazovacím jednotkám)
Rámečky z nyloru

Rámečky z nyloru

uvex 2101
Obj. číslo 6110.012
Ref. číslo 2101 4100 52/18
Barva červená
Vel. zor. 52 mm
Šířka nos. 18 mm

uvex 2103
Obj. číslo 6110.016
Ref. číslo 2103 3400 50/20
Barva ocelově modrá 
Vel. zor. 50 mm
Šířka nos. 20 mm

uvex 2104
Obj. číslo 6110.024
Ref. číslo 2104 1900 54/18
Barva stříbrná matová
Vel. zor. 54 mm
Šířka nos. 18 mm

uvex 2101

uvex 2103

uvex 2104
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Brýle k PC (zobrazovacím jednotkám)
Brýle bez rámečku

uvex 1101
Obj. číslo 6110.006
Ref. číslo 1101 1000 50/20
Barva černá
Vel. zor. 50  mm
Šířka nos. 20 mm

uvex 1102
Obj. číslo 6110.007
Ref. číslo 1102 5100 51/20
Barva měděná
Vel. zor. 51 mm
Šířka nos. 20 mm

uvex 1103
Obj. číslo 6110.008
Ref. číslo 1103 3400 49/20
Barva ocelově modrá
Vel. zor. 49 mm
Šířka nos. 20 mm

uvex 1104
Obj. číslo 6110.009
Ref. číslo 1104 4100 48/20
Barva červená
Vel. zor. 48 mm
Šířka nos. 20 mm

Brýle bez rámečku

Antireflexní úprava

Při použití brýlí k PC doporučujeme  použití  antireflexní  úpravy  
zorníků. Antireflexní úprava spočívá v napaření vrstvy oxidů kovů,  
která výrazně snižuje tvorbu odlesků na vnitřní i vnější straně.

To vede k vyšší propustnosti světla a lepšímu a ostřejšímu zobraze-
ní. Tím je také minimalizováno podráždění očí díky těmto odles-
kům.

antireflexní vrstva

zorník
vzduch

Antireflexní úprava Normal Antireflexní úprava Super

dobrá minimalizace odlesků max. minimalizace odlesků

na  povrch  napařena  jedna  
vrstva  oxidu kovu 

na povrch napařeno více 
vrstev oxidu kovu

zbytkové odlesky  4 % zbytkové odlesky  < 2 %

uvex 1101

uvex 1102

uvex 1103 

uvex 1104
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Brýle k PC (zobrazovacím jednotkám)
Technologie zorníků brýlí

Objasnění problémů na pracovištích se zobrazovacími jednotkami (PC)

Nahcomfort zorníky

Progresivní zorníky

Jsou koncipovány tak, aby uživatel 
viděl ostře od 40 cm až po neko-
nečno.
Konstrukce zorníku ale neumožňu-
je přirozené držení hlavy, protože  
monitor je ostře vidět jen střední 
nebo dolní části. Z tohoto důvodu 
má uživatel hlavu extrémně
zdviženou. To vede k trvalému pře-
tížení ramenních a krčních svalů.

Jednoohniskové zorníky

Zejména, když se jedná o brýle čistě 
na čtení, umožňují jasné vidění
v normálním odstupu na čtení asi
od 30 – 40 cm.
V ideálním případě by tato vzdále-
nost byla vhodná pro umístění před-
lohy, popř. klávesnice. Chce-li uživa-
tel také vidět na obrazovku PC, musí 
hlavu silně předklonit a  sledovat ji 
přes brýle na čtení. Toto nepřirozené 
držení hlavy má za následek přetíže-
ní ramenních a krčních svalů.
 

Nahcomfort zorníky

nabízejí optimální řešení pro práci 
na PC a umožňují volný výhled na 
počítačových pracovištích.

Výhody zorníků jsou:
–  ostré vidění bez přechodů od 

40 cm do ca 3 m
–  jasné vidění na pracovní plochu, 

monitor a pracovní prostředí  při  
ideální poloze hlavy 

–  pozitivní vliv bez nepohodlí, pro-
tože krk i hlava jsou v přirozené 
poloze

Ideální pro pracovníky, kteří musí mít přehled  o pracovišti od 40 cm po 
cca 3m. Díky jejich specifické stavbě umožňují bezbolestné vidění v této 
oblasti.

Typy zorníků

Výběr typu zorníků je orientovaný na přídavek hodnoty na blízko 
(adice), popř. degrese (útlum korekce na čtení nahoru).
Alternativně je možné jako vodítko ještě udat věk uživatele brýlí.

Konstrukce zorníku

–  v dolní oblasti je obvyklá korekce 
na blízko

–  směrem nahoru korekce plynule 
slábne a umožňuje jasné vidění 
do cca 3 m

–  přechod mezi jednotlivými ob-
lastmi je plynulý jako u progre-
sivních brýlí

Výhody Nahcomfort zorníku

–  plynulý přechod vidění od 40 cm 
až po cca 3 m (vzdálenost je při-
bližná, mění se podle stupně ko-
rekce)

–  velmi prostorné pole vidění v kaž-
dé části zorníku 

–  bezbolestné a přirozené držení 
hlavy na pracovišti

Prosím, při objednání zadejte typ zorníku, materiál a požadované provedení.

Nahcomfort Standart Nahcomfort Optima

Možnost výběru CR 39, nebo polykar-
bonátu

Velmi komfortní zorník, v provedení 
CR 39

Typ A Typ B Typ C

Degrese 0,75 dpt. 1,25 dpt. 1,75 dpt.

Adice < 1,5 dpt. 1,75 do 2,25 dpt.  > 2,25 dpt.

Věk uživatele  < 50 let 50 – 55 let > 55 let

Umístění monitoru, klávesnice
a předlohy na pracovní ploše je 
speciální zadání pro optiky. V růz-
ných vzdálenostech při potřebě 
stálého soustředění, je uživatel nu-
cen hlavu i tělo držet v nepřirozené 
poloze. K tomuto vede používání 
různých typů brýlí. Klesá přizpůso-
bivost oční čočky na různé  vzdále-
nosti, což s přibývajícím věkem při-
náší další komplikace. 
Zejména pro činnosti na PC  nebO 
při podobných pracích, vyžadují-
cích ostré  vidění v různých vzdále-
nostech, dochází k únavě očního 
aparátu díky  neustálému namáhá-
ní. 

standardní            
brýle na čtení

Nahcomfort
zorníky

Materiál zorníku/provedení

Obrázky znázorňují polohu hlavy při použití jednotlivých typů zorníků při pohledu na obrazovku PC.
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