Ochranné brýle
Vylepšené ve tvaru i funkci

kompetence

Výrobní a technologické

uvex ochrana při práci
-dodavatel systémů s výrobními kompetencemi
V našich závodech pokryjeme téměř
80 procent naši celkové výroby.
Na těchto výrobních místech spojujeme
nejmodernější technologie, inovační síly
a vysoký rozsah zkušeností. Náš systém
řízení kvality podléhá nejvyšším
požadavkům a všechny naše závody jsou
klasifikované systémem ISO 9001:2008.
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V hlavním závodě v bavorském Führtu spojuje uvex safety group výrobní kompetence
pro straničkové brýle, celoobličejové brýle,
dioptrické ochranné brýle a laserové
ochranné brýle pod jednou střechou, a tím
disponuje jedinečným centrem pro výrobu
pomůcek na ochranu zraku.

kompetence

kompetence

S vlastním vývojem výrobků se myšlenky
uplatňují a realizují přímo v projektech.
Všechny výrobky překračují požadavky
běžného, aktuálního standardu.
Mechanické a optické vlastnosti jsou
průběžně kontrolované ve vlastní testovací
laboratoři. Systémy pro povrstvení jsou vyvinuté a realizované přímo ve vlastním
provozu.
Standard kvality uvex safety group je
příkladný a vytvořená předloha ochrany
životního prostředí je součástí firemní politiky a je závazná pro všechna pracoviště.
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3D

uvex i-3 ochrana zraku v nových dimenzích
Vylepšené ochranné brýle se optimálně přizpůsobí obličeji. Ohebné
straničky brýlí s vícestupňovou regulací lze individuálně nastavit podle
potřeby – přes integrovanou Softflex zónu lze podle potřeby nastavit brýle
i pro různé šířky hlavy, a tím dosáhnout výborného komfortu při nošení.
Extrémně měkká Softflex opěrka nosu zaručuje i při delším nošení příjemný
dotyk bez otlaků a zároveň zabraňuje sklouzávání. Měkké konce straniček
a Softflex zóna v oblasti čela zaručuje pevné držení za každé situace.

Inklinace – sklon
Vícestupňový sklon zorníků umožňuje
optimální překrytí prostoru očí při zachování
maximálního komfortu nošení.

Straničky Softflex
Díky Softflex zóně se straničky automaticky
přizpůsobí každé šířce hlavy – bez nadměrného
tlaku.

Nosník
Výrazně měkký a protiskluzový:
Vylepšený, patentovaný Softflex – nosník udržuje brýle bezpečně a pohodlně
na nose.

Pro další informace
QR-Code Reader
instalovat
a Code ofotit
Smartphonem.

12

3D

uvex 3D – inteligentní ergonomie
Pohodlné nošení v nové dimenzi

y
x

z

uvex 3D udává nové parametry tvarů a komfortu
při nošení: Vylepšený systém výrobků přesvědčuje
svým perfektním ergonomickým designem – a lze
jej kromě toho mimořádně flexibilně přizpůsobit
každé lidské anatomii.

Maximální funkčnost spojena s nejlepším možným
komfortem nošení: uvex 3D výrobky zohledňují
individualitu každého člověka a sedí v každé situaci optimálně – nejlepší základ pro profesionální
bezpečné ochranné vybavení.
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technologie

Ochranné brýle
Technologie

Razantní pokrok v průmyslu i rukodělné výrobě je neutuchající výzvou najít
bezproblémové řešení, zajistit bezpečnost, funkčnost, kvalitu, ale i design,
a to všechno společně sladit. Proto si denně pokládáme otázku: „Co se
očekává od moderních ochranných brýlí?“
Maximální ochrana a optimální komfort nošení integrovaný do jednoho celku! Pouze v takovém případě jsou ochranné brýle nositelné i dlouhodobě
bez připomínek. Brýle se musí individuálně uzpůsobit každému nositeli,
nesmí vytvářet otlaky, ale přitom perfektně chránit oči. To platí jak pro straničkové, tak i pro celoobličejové brýle ve stejné míře. Naše dotazy po moderních brýlích jsou různé a jsou denně vystaveny prověřování. Toto nás
vede k řešení požadavků na bezpečnost a dobrý pocit uživatelů při nošení
těchto brýlí.

duo component technology
Nová inteligentní kombinace materiálů uvex: dva materiály v jednom odlitku. Flexibilní měkký komponent se optimálně přizpůsobí individuálnímu
tvaru obličeje. Nevytváří otlaky na čele, nose ani tvářích. Brýle absolutně
těsně uzavřou prostor okolo očí. Robustní tvrdé komponenty zaručují mimořádnou stabilitu a dobrou ochranu.

x-stream-technology
Pomoci x-stream technology vlastního vývoje je dosažen plynulý přechod
mezi tvrdým a měkkým plastem. Částečně je konstrukční část potahovaná
měkkým, na dotyk příjemným komponentem. Protiskluzový povrch zaručuje flexibilitu a dokonalé usazení.

Individualizace, speciálně pro vaši firmu
Rádi poskytneme vašim uvex ochranným brýlím individuální výraz.
Využijte možnost i touto osobní ochrannou pomůckou prezentovat
Vaši firmu.

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, 100% ochrana
proti UV záření i proti oslnění umělým světlem. Splňují požadavky
norem EN166 + EN 170.

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, 100% ochrana
proti UV záření, nezkreslují barvy, splňují požadavky norem EN 166
+ EN 170.

Čiré

Amber

Amber
Light

Šedé

Hnědé

Oranžové
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UV zelené
Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, 100% ochrana
proti UV záření. Filtrují modrý díl světla z viditelného spektra. Tím
dochází ke zvýšení kontrastu. Splňují požadavky norem EN 166
+ EN 170.

Modré

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, 100 % ochrana
proti UV záření. Lehké žluté tónování cca 7%, příjemný účinek
na lidské oko. V krátkém časovém úseku poskytují lepší kontrast.
Splňují požadavky norem EN 166 + EN 170.

Zorníky s vysokou mechanickou ochranou, absorbují 100% UV záření. Filtrováním částí viditelného spektra je zaručena ochrana proti
oslnění. Šedé zorníky zachovávají dostatečný vjem signálních barev.
Splňují požadavky norem EN 166 + EN 172.

Zorníky s vysokou mechanickou ochranou, absorbují 100% UV záření. Filtrováním částí viditelného spektra, speciálně modrých částí, je
vedle ochrany proti oslnění zachováno i zvýšené kontrastní vidění.
Hnědé zorníky zachovávají dostatečný vjem signálních barev. Splňují
požadavky norem EN 166 + EN 172.

Zorníky s vysokou mechanickou ochranou, absorbují 100% UV záření. Dodatkové filtrování ve viditelném spektru poskytuje krátkodobě
větší kontrast. Teplý odstín zbarvení má relaxační účinek na oči při
dlouhodobém nošení. Splňují požadavky norem EN 166 + EN172.

Svářecí
filtry
zelené

Svářecí
filtry
šedé

Vysoká odolnost proti mechanickému poškození, 100 % ochrana
proti UV záření. Modré zabarvení příjemně působí na lidské oko. Doporučeno na pracoviště s vysokými nároky na zrak a celkové vidění
(bez nutnosti kontroly barev). Splňují požadavky norem EN166
+ EN170.

Zorníky filtrují jako svářecí ochranné filtry škodlivé UV a IR záření.
Podle použití v požadovaném prostředí jsou k dispozici různé stupně
filtrů. Svářecí zorníky z polykarbonátu s infradur PLUS povrstvením
nabízí vyšší mechanickou ochranu než svářecí zorníky skleněné
nebo z vrstveného bezpečnostního skla. Zároveň je minimalizováno
ulpívání odlétajících jisker. Splňují požadavky norem EN 166
+ EN169.

Šedé zorníky filtrují jako svářecí ochranné filtry škodlivé UV a IR záření při zachování perfektního rozeznávání barev v souladu
s normou EN 166 + EN169 + EN 172. Lze je použít také jako ochranu
proti slunečnímu záření i jako svářecí filtry. Dále jsou zorníky opatřené vnitřní vrstvou proti zamlžení a z vnější strany vrstvou extrémně
odolnou proti poškrábání a minimalizující ulpívání
odlétajících jisker.

U brýlí uvex jsou používány následující materiály:
PC = Polykarbonát
TS = Tvrzené sklo
S = Sklo
CA = acetát
VS = vrstvené bezpečnostní sklo

technologie

Ochranné brýle
Technologie

Individuální nastavení straniček
Optimální a pohodlný posaz brýlí
s nastavitelnými straničkami do více stupňů délky a sklonu straniček.

Maximální komfort nošení
Bezpečnější posaz bez otlaků, díky
uvex quattroflex straničkám se
čtyřmi komfortními polštářky.

Rychlá výměna zorníků šetří náklady
Rychlá a jednoduchá výměna zorníků umožňuje bezproblémové přizpůsobení se jakýmkoliv pracovním a světelným podmínkám.

Individuální sklon zorníků
Nastavitelný sklon zorníků umožňuje přizpůsobit brýle uvex tvaru hlavy každého pracovníka a tím zvýšit
komfort nošení.

Nízká hmotnost
Příjemný pocit při dlouhodobém nošení zajišťuje extrémně nízká hmotnost. Brýle jsou
tak lehké, že je lze nosit celý den.

Individuální nastavení délky straniček
Každý člověk má individuální tvar hlavy. Pomoci vícestupňové možnosti nastavení délky straniček zaručují
uvex brýle optimální a pohodlný posaz.

Nejvyšší stupeň optické kvality podle DIN
EN 166
Nezkreslený obraz k zamezení únavy. Ideální pro dlouhodobé nošení při práci
se zvlášť vysokým požadavkem dobrého vidění.

uvex quattroflex
Čtyři komfortní polštářky slouží k zamezení otlaků
v citlivé oblasti uší a zajišťují pohodlný posaz brýlí.

Vysoká ochrana
Maximální ochrana proti mechanickým rizikům dle DIN EN 166 zajištěna vysoce odolným polykarbonátem.

uvex duo-flex
Jedinečný, patentovaný polštářek na konci straniček,
který se jemně přizpůsobí každému tvaru hlavy a zamezuje vzniku otlaků v oblasti za uchem. Zároveň zaručuje bezpečné držení brýlí.
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Systém hybridního polakování
Jednodušší čistění od oleje a vody

supravision NCH – povrstvení, které spojuje přednosti optidur NCH
a optidur 4C PLUS. Z vnitřní strany odolné proti poškrábání a zamlžení,
z vnější strany extrémně odolné proti poškrábání, odolné proti chemikáliím
a velice zjednodušuje čištění díky použití nanotechnologií.
Povrstvení na nejvyšší úrovni.

optidur NCH – povrstvení, které je odolné proti poškrábání a nabízí excelentní ochranu vůči chemikáliím. Pomoci nanotechnologie zušlechtěný systém
povrstvení, kde výrazně stoupá odolnost proti ulpívání nečistot.
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Pro další informace instalovat
QR-Code Reader
a Code ofotit Smartphone.

technologie

Ochranné brýle
Technologie povrstvení

Zorníky s povrstvením uvex variomatic se zatmaví
automaticky pod vlivem UV záření. K tomu dojde do
cca 10 s, při 100% ochraně proti UV záření.
Po ukončení působení UV záření dojde cca po 30 s
k rozjasnění zorníku. Tak rychle nereaguje žádné jiné
fotochromatické povrstvení.
Doporučeno především pro lidi často měnící pracoviště - z vnitřku ven.

ultradura - verze zorníků k zajištění dobré odolnosti
proti poškrábání a 100% ochrany proti UV záření.

uvex supravision extreme se stálým nezamlžovacím
efektem. Povrstvení uvex supravision extreme zabraňuje zamlžení brýlí v důsledku akumulace
vlhkosti z prostředí tím, že vytváří vodní film, díky kterému se brýle nemohou zamlžit. Vytvořený film odvádí
částečky vody po povrchu zorníku. Brýle povrstvené
touto technologií jsou vhodné pro použití pouze
v oblastech s extrémní vlhkostí.

infradur PLUS - povrstvení zorníků svářecích brýlí
chrání před UV, IR zářením a oslněním. Odolné proti
poškrábání, minimalizuje přilnavosti částic při svařování.

Nové uvex supravision performance povrstvení má 3x
vyšší nezamlžovací efekt než požaduje norma.
Povrchová úprava zajišťuje trvalý efekt nezamlžování
zejména v prostředí s vysokou vlhkostí a v situacích,
které vyžadují časté čištění brýlí. Vlastnost nezamlžování je trvalá.

infradur AF – zorníky chrání stejně jako šedé svářecí
filtry před UV, IR zářením při perfektním zachování rozlišování barev podle požadavku EN 172. Zároveň jsou
trvale odolné proti zamlžení a extrémně odolné proti
poškrábání z vnější strany, jako i s minimalizací zapečení odlétajících jisker.

supravision HC-AF – díky unikátní technologii supravision HC-AF nabízí uvex povrstvení, extrémně odolné
proti poškrábání na vnějšku zorníku a proti zamlžení
uvnitř zorníku.
100% ochrana před UV zářením.

brýle přes brýle
Brýle přes brýle, speciálně celoobličejové, nesmí ve
spojení s dioptrickými brýlemi vytvářet otlaky. Tento
požadavek je zajištěn tvarem a použitím vysoce
kvalitních materiálů.

optidur 4C PLUS kombinuje 4 vlastnosti do jednoho
zorníku: trvalý nezamlžovací efekt, odolnost proti poškrábání, antistaticku a 100% UV ochranu.

uvex brýle s „easy to clean“ (jednodušší čištění) efektem umožňují zvlášť snadné čištění a jsou méně náchylné k znečištění.

uvex hi-res, technologie, která optimalizuje průchod světelných paprsků na přední straně zorníků. Lepší zraková ostrost - nad požadavky norem.
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uvex i-3
Ochranné brýle, které bezpečně padnou.

Dobrý výrobek se přizpůsobí uživateli.
Nikdy ne obráceně.
Každý člověk je jiný. Jsou to rozdíly, které z nás dělají
jedinečné bytosti. Dobrý výrobek musí být koncipován
pro různé lidi – zejména pokud se jedná
o bezpečnost.
Proto jsme vyvinuli ochranné brýle, které každému
bezvadně padnou: uvex i-3. S pokrokovým vzhledem
pro větší komfort nošení. A více komfortu samozřejmě
znamená větší bezpečnost: protože pouze ochranné
brýle, které dobře padnou, se také nosí bez výhrad.

Ergonomická opěrka čela
Příjemné přilnutí
ř
zajišťuje
měkká část, ergonomicky tvarovaná Softflex opěrka čela.

Variabiln
Variabilní nastavení straniček
Pět nastavitelných
nasta
pozic straniček zaručuje
zar
individuální
nastaven
nastavení a optimální překrytí
očí.

Brýle bez kovových částí
Ve výrobních procesech se uplatňují nejnovější vstřikovací technologie. Nově se používají pro středovou
t
část rámečku tři materiály nastříkané do sebe. Toto absolutně bezpečné a nekovové
high-tech spojení snižuje hmotnost a zaručuje dlouhou životnost.

Flex zóna straniček
Dík
Díky flex zóně umožňující
úpravu brýlí, padnou tyto
uvex i-3 brýle vždy – jak pro
úzké, tak i pro širší obličeje.
Měkký nosník brýlí
Extrémně měkký Softflex
nosník zajišťuje pevný, ale
příjemný posaz brýlí na nose,
které pak nekloužou dolů.
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Měkké ukončení straniček
Spolehlivé držení za každé
situace. Měkké Softflex –
ukončení straniček zaručují
bezpečné držení brýlí bez
otlaků.

Ochranné brýle
uvex i-3

uvex i-3 · 9190
Ochrana zraku
v nových dimenzích
Tyto moderní brýle se optimálně přizpůsobí každému obličeji. Jejich flexibilní straničky
s vícestupňovým sklonem lze
individuálně
nastavit. Integrovaná Softflex
– zóna zaručuje výborný komfort nošení i u různě širokých
obličejů. Extrémně měkká
opěrka nosu umožňuje dlouhodobé nošení bez otlaků
a zabraňuje sklouzávání. Měkké koncovky straniček
a měkká opěrka čela zaručují
zase bezpečné držení brýlí za
každé situace.

Obj. číslo: 9190.275
Barva:
antracit/modrá
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
supravision NCH

Obj. číslo: 9190.070
Barva:
antracit/olivová
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9190.145
Barva:
oranžová/světle modrá
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
optidur 4C PLUS

Obj. číslo: 9190.220
Barva:
antracit/písková
Zorník:
PC amber/UV 2C-1,2
supravision NCH

Obj. číslo: 9190.286
Barva:
grafitová/červená
Zorník:
PC šedý/UV 5-2,5
supravision NCH

Obj. číslo: 9190.315
Barva:
bílá/limetková
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
supravision performance
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uvex pheos blue
Ochranné brýle, které chrání i životní prostředí

Pohled do budoucnosti: uvex pheos
blue jsou vysoce funkční ochranné
brýle v provedení „green design“.
Všechny použité materiály jsou ekologický bioplast, postaven na bázi
rostlinných látek.
Funkční kvalita této „bio-konstrukce“
není v žádném případě ovlivněna:
Tyto uvex pheos blue jsou plnohodnotné ochranné pracovní brýle, které
splňují podmínky bezpečnosti i komfortu nošení.

Měkké komponenty straniček jsou vyrobené na bázi
kukuřičného škrobu.

Biokarbonový podíl v zornících se
získává z ricinového oleje.
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Bioplasty straniček jsou vyrobené
na bázi ricinového oleje.

Ochranné brýle
uvex pheos · uvex pheos s · uvex pheos blue

uvex pheos · 9192
uvex pheos jsou více než jen obyčejné ochranné brýle, to je
patrné na první pohled: jejich
moderní vzhled jim zaručuje přízeň
uživatelů v běžném pracovním
procesu.
Za atraktivním designem stojí moderní technologie: srdcem brýlí je
duosférický zorník, který nabízí ne
jenom široké zorné pole, ale
v důsledku kvalitního povrstvení
také extrémní odolnost proti poškrábání a zamlžení.

Obj. číslo: 9192.225
Barva:
černá/zelená
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
supravision HC-AF

uvex pheos s · 9192

uvex pheos blue · 9192

uvex pheos s jsou brýle pro úžší
tvar obličeje, ale se stejnými vlastnostmi jako uvex pheos ve standardním provedení.

uvex pheos blue jsou ekologické
ochranné brýle na bázi přírodních
materiálů (rostlinné materiály), se
stejnými vlastnostmi jako v provedení uvex pheos standard a uvex
pheos s.

Obj. číslo: 9192.385
Barva:
černá/žlutá
Zorník:
PC amber/UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9192.285
Barva:
šedá/šedá
Zorník:
PC šedý/
protisluneční/UV 5-2,5
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9192.881
Barva:
světle šedá/šedá
Zorník:
PC čirý/
protisluneční/UV 5-1,7
zrcadlové
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9192.215
Barva:
světle modrá/šedá
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9192.245
Barva:
černá/oranžová
Zorník:
PC šedý/
protisluneční/UV 5-2,5
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9192.725
Barva:
bílá/zelená
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9192.785
Barva:
antracit/šedá
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
supravision HC-AF

í varianta
u žš

Obj. číslo: 9192.765
Barva:
písková/modrá
Zorník:
PC čirý/UV 2C-1,2
supravision HC-AF

í varianta
u žš

u
Obj. číslo: 9192.745
Barva:
bílá/oranžová
Zorník:
PC šedý/
protisluneční/UV 5-2,5
supravision HC-AF

žší varianta

Pro další informace instalovat
QR-Code Reader
a Code ofotit Smartphonem.
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Ochranné brýle
uvex racer SP

• Lehké, bezpečné a robustní pracovní ochranné
brýle ve sportovním designu
• Polykarbonátový zorník s nejvyšší třídou
optické kvality a velkým zorným polem
• Vysoká ochranná funkce je zajištěna
speciálním uchycením zorníku s integrovanou
boční ochranou ve straničkách
• Vysoký komfort nošení je zajištěn měkkým,
flexibilním nosníkem
• Velice komfortní brýle pro celodenní nošení
Zorník s prodlouženou boční ochranou
• Bezpečná práce bez omezení vidění
• Široké zorné pole
• Optimální krytí speciálně v boční partii
• Vysoká účinnost ochrany

Měkký nosník
• Příjemné nošení a dobré usazení
• Bez pocitu tlaku na citlivých místech nosu

uvex racer SP · 9210

Obj. číslo: 9210.515
Barva:
světle šedá
Zorník:
PC čirý/UV 2-1,2
ultradura
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Obj. číslo: 9210.565
Barva:
světle modrá
Zorník:
PC čirý/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Obj. číslo: 9210.586
Barva:
černá
Zorník:
PC šedý/UV 5-2,5
ultradura

Ochranné brýle
uvex i-fit

Moderní, sportovní design
v různém barevném provedení
straniček. 5 stupňová inklinace
umožňuje optimální přizpůsobení, jako i použití s ochrannou
přilbou nebo respirátorem.
Varianta brýlí i-fit v kombinaci
s příjemně měkkými XST – straničkami nabízí dobrý posaz
bez otlaků.

Velký, dobře překrývající polykarbonátový zorník podtrhuje
módní požadavky na ochranné
brýle. Ve spojení s variantami
různých povrstvení, nabízí
uvex i-fit zorník vynikající výhled.

5 –ti stupňová inklinace

Vysoká ochrana díky širokému zorníku

Velmi dobrý výhled

Obj. číslo: 9179.076
Barva:
antracit/limetka
standardní straničky
Zorník:
PC šedý, UV 5-2,5
optidur NCH

Obj. číslo: 9179.375
Barva:
antracit/šedá
XST straničky
Zorník:
PC čirý, UV 2-1,2
uvex supravision performance

uvex i-fit · 9179

Obj. číslo: 9179.275
Barva:
antracit/limetka
standardní straničky
Zorník:
PC čirý, UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9179.048
Barva:
kávová/krémová
XST straničky
Zorník:
PC hnědý, UV 5-2,5
optidur NCH
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uvex super g · super fit
Nejlehčí ochranné brýle na světě!

Extrémně odolné
proti sklouznutí
z obličeje

uvex super fit s kloubem

Jedinečná x-stream technologie (XST)
- dokonalý komfort nošení zajištěn
plynulým přechodem z tvrdého plastu
na měkký.

uvex super fit · 9178 variomatic
uvex variomatic –
žádné fotochromatické povrstvení
nereaguje rychleji
uvex variomatic se zatmaví automaticky pod vlivem UV záření.
K tomu dojde do cca 10 s, při
100% ochraně proti UV záření. Po
ukončení působení UV záření dojde
cca po 30 s. k rozjasnění zorníku.
Tak rychle nereaguje žádné jiné fotochromatické povrstvení.
Doporučeno především pro lidi
často měnící pracoviště z vnitřku
ven.
• Perfektní výhled i při časté změně světelných podmínek.
• Bezpečný výhled v důsledku
rychlé reakce
• Různý tón zabarvení v závislosti
na světelné dispozici.
• 100 % ochrana proti UV záření až
do 400 nm.
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Obj. číslo: 9178.850
Barva:
černá/transparentní
Zorník: PC /uvex variomatic/
UV 5-1,1<2,5
světle zelený
Obj. číslo: 9178.851
Barva:
černá/transparentní
Zorník: PC /uvex variomatic/
UV 5-2<3,1
šedý

Ochranné brýle
uvex super g · uvex super fit · uvex super fit ETC
uvex super g · 9172
Tento koncept brýlí spojuje
inovativní technologie a použití
high-tech materiálů.
Zorník:
Nově vyvinuté výrobní procesy
umožňují vytvořit extrémně tenký
zorník s vynikající optickou čirostí.
Aerodynamická, optimalizovaná
a dopředu nakloněná geometrie
zorníku zajišťuje výbornou cirkulaci
vzduchu a zaručuje optimální klima
pro oči.
Rámeček:
Ultralehké provedení zaručuje
maximální flexibilitu. V modernizovaném konceptu rámečků je uplatněna uvex x-stream technologie, v
důsledku toho brýle super g disponují perfektním přizpůsobivým tvarem s protiskluzovou úpravou, což
umožňuje jejich široké uplatnění v
různých prostředích.
Shrnuto:
Super g jsou brýle kompletně bez
kovových částí, které nabízí ochranu nejvyššího stupně – a to pouze
s hmotností 18 g!

Speciální edice climazone
Obj. číslo: 9172.281
Barva:
antracit/limetka
Zorník:
PC šedý/
protisluneční,UV 5-2,5
supravision NCH
Náhradní zorník
Obj. číslo: 9172.255
Zorník:
PC čirý/UV 2-1,2
supravision HC-AF

uvex super fit · 9178
Jedny z nejlehčích brýlí nové
koncepce, sportovně dynamické.
Straničky s kloubem.
uvex super fit kombinují všechny
principy moderních brýlí s uplatněním nejmodernějších materiálů.
Ultra tenký zorník se zaoblením 6.5
nabízí vynikající výhled do všech
stran a nejlepší ochranu před mechanickými riziky.

Obj. číslo: 9172.210
Barva:
čirá
Zorník:
čirý / UV 2-1,2,
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9172.881
Barva:
čirá
Zorník:
čirá zrcadlovka/
UV 5-1,7
Obj. číslo: 9172.110
Barva:
čirá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 9172.085
Barva:
titan
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9172.0 65
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9172.086
Barva:
titan
Zorník:
šedý, protisluneční,
UV 5-2,5
optidur NCH
Obj. číslo: 9172.265
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9172.220
Barva:
titan
Zorník:
PC amber/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9172.260
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý/UV 2-1,2
supravision NCH

uvex super fit ETC · 9178
Obj. číslo: 9178.065
Barva:
modrá
Zorník: PC čirý/ UV 2-1,2,
optidur NCH
Obj. číslo: 9178.265
Barva:
modrá
Zorník: PC čirý/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9178.365
Barva:
modrá
Zorník: PC čirý/UV 2-1,2
supravision performance
Obj. číslo: 9178.286
Barva:
černá
Zorník: PC šedý/protisluneční/
UV 5-2,5
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9178.185
Barva:
černá
Zorník: PC čirý/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 9178.385
Barva:
černá/transparentní
Zorník: PC amber/UV 2-1,2
supravision performance

Jedny z nejlehčích brýlí s kloubem
na straničkách, nyní také pro
použití v extrémních podmínkách.
Speciálně pro použití při velmi
vysoké vlhkosti vzduchu a změnách
extrémních teplot. Oboustranná
ochrana zorníku proti zamlžení –
zamlžení je tím znemožněno.

Obj. číslo: 9178.315
Barva:
bílá/limetka
Zorník:
PC čirý/UV 2-1,2
supravision performance

Využití při změnách světelných
podmínek (např. chodby, haly
apod.)

Obj. číslo: 9178.415
Barva:
bílá/šedá
Zorník:
PC čirý/UV 2-1,2
supravision extremme

Obj. číslo: 9178.064
Barva:
modrá
Zorník:
PC modrý/UV 2-1,2
supravision HC-AF
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Ochranné brýle
uvex i-vo

uvex i-vo · 9160
uvex i-vo, „eye-volution“- evoluce
v ochraně zraku. i-vo spňuje požadavky komfortu nošení a vzhledu.
Toto zaručuje duo component technology od uvexu, která spojuje tvrdé a měkké části a zároveň je dělá
i elegantními. Měkké komponenty
v dotykových citlivých zónách (nos,
čelo, uši) zaručují optimální komfort při dlouhodobém nošení
Brýle jsou k dostání v následujících
variantách:
Čtyři polštářkové zóny rámečku
quattroflex zajišťují jemný dotyk
bez otlaků v citlivé oblasti kolem
uší a dobrý posaz.

Brýle jsou k dostání i s gumovým
náhlavním páskem:
Gumový pásek místo straniček zaručuje pevné držení i při náročných
pracovních situacích.
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Obj. číslo: 9160.064
Barva:
modrá/oranžová
Zorník:
PC modrý / UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9160.265
Barva:
modrá/oranžová
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Náhradní zorník
Obj. číslo: 9160.055
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9160.520
Barva:
modrá/oranžová
Zorník:
PC amber / UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9160.275
Barva:
černá/šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9160.318
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH

Obj. číslo: 9160.065
Barva:
modrá/oranžová
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9160.285
Barva:
modrá/šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9160.255
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9160.068
Barva:
modrá/oranžová
Zorník:
PC hnědá /
protisluneční, UV 5-2,5
optidur NCH

Obj. číslo: 9160.268
Barva:
modrá/oranžová
Zorník:
PC hnědý /
protisluneční, UV 5-2,5
supravision HC-AF

Obj. číslo:: 9160.076
Barva:
černá/šedá
Zorník:
PC šedá /
protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH

Obj. číslo: 9160.365
Barva:
modrá/oranžová
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision NCH

Obj. číslo: 9160.085
Barva:
modrá/šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9160.120
Barva:
modrá/šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9160.185
Barva:
modrá/šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Obj. číslo: 9160.052
Zorník:
PC amber / UV 2-1,2
optidur NCH

Ochranné brýle
uvex gravity zero

uvex gravity zero · 9191 s „tlumičem nárazu“ ve tvaru Z

bez Z „tlumiče nárazu“, kratší straničky

Unikátní model brýlí, vyrobený
z Grilamid-u®, extrémně lehké
a pohodlné, vybavené
panoramatickým zorníkem s vysokou
odolností proti nárazu (F, 45 m/s)
a poškrábání. Účinná 100% UV
ochrana. Inovativní systém straniček
zajišťuje rovnoměrné rozložení
hmotnosti brýlí po celém obvodu
hlavy a velmi vysoký komfort.
Vícestupňový systém nastavování
inklinace zorníku umožňuje
respektovat různé tvary obličeje při
zachování maximální ochrany.
Většina modelů má v oblasti čela
„tlumič nárazu“ ve tvaru Z, který
poskytuje dodatečnou ventilaci.
K dispozici jsou také modely bez
tohoto prvku. Brýle se vyrábí ve více
verzích provedení rámů a zorníků:
čiré, protisluneční, zrcadlovky.
Výměna zorníků je jednoduchá
a snadná což umožňuje rozmanitost
aplikací, stejně jako snížení
provozních nákladů.

Varianta brýlí bez Z „tlumiče nárazu“
v prostoru čela a s kratšími straničkami.
Brýle jsou vhodné k použití zejména
v kombinaci s ochrannými průmyslovými
přilbami a respirátory.

Obj. číslo: 9191.265
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý/UV 2-1,2;
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9191.086
Barva:
titan
Zorník:
PC šedý /protisluneční /
UV 5-2,5
optidur NCH
Obj. číslo: 9191.263
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9191.280
Barva:
titan
Zorník:
PC čirý /U V 2-1,2
supravision NCH
uvex hi-res
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Ochranné brýle
uvex skyper · uvex skyper s
uvex skyper · 9195
Výjimečně lehké a módní ochranné
brýle se širokým zorným polem
vidění a výbornou možností individuálního usazení na obličeji. To je
dáno 5-ti stupňovým systémem
regulace délky straniček a plynulou
regulací úhlu sklonu zorníku. Měkké straničky garantují příjemné nošení bez otlaků. Zorníky a rámeček
jsou vyrobeny z vysoce odolného
plastu, lehce vyměnitelné, v různých barevných provedeních
a technologiích povrstvení. Brýle
nabízí nejvyšší UV ochranu. Zorníky
s matnou úpravou po straně zaručují ochranu před oslněním.

Obj. číslo: 9195.065
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9195.265
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9195.075
Barva:
černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9195.275
Barva:
černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9195.020
Barva:
černá
Zorník:
PC amber / UV 2-1,2
optidur NCH

Náhradní zorník
Obj. číslo: 9195.055
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9195.255
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9195.118
Zorník:
PC hnědý / protisluneční /
UV 5-2,5
optidur NCH

uvex skyper s · 9196
Speciální verze brýlí v užším provedení brýlí uvex skyper 9195 s,
s prolisem rámečku. Tím jsou vhodnější pro uživatele s užším obličejem - učně, ženy apod. Vlastnosti
mají stejné jako uvex skyper 9195.
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Obj. číslo: 9196.065
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9196. 265
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9195.078
Barva:
černá
Zorník:
PC hnědý /
protisluneční, UV 5-2,5
optidur NCH
Obj. číslo: 9195.278
Barva:
černá
Zorník:
PC hnědý /
protisluneční, UV 5-2,5
supravision HC-AF

Ochranné brýle
uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2 · uvex skybrite s
uvex skyper sx2 · 9197
je podařená symbióza maximální
funkčnosti, optimální ochrany
a moderního vzhledu. Původně
koncipované pro dokonalou ochranu v extrémních situacích. Díky
svému atraktivnímu, sportovnímu
designu s čirým nebo barevným
zorníkem se rychle stávají spolehlivým partnerem.

Obj. číslo: 9197.020
Barva:
modrá
Zorník:
PC amber / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9197.065
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9197.075
Barva:
černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9197.078
Barva:
černá
Zorník:
PC hnědá /
protisluneční, UV 5-2,5
optidur NCH
Obj. číslo: 9197.265
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9197.266
Barva:
modrá
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
supravision HC-AF
Náhradní zorník
Obj. číslo: 9197.055
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

uvex skybrite sx2 · 9197
uvex skyper sx2 je možné dodávat
také ve velice atraktivních pastelových barvách: uvex skybrite sx 2.

Obj. číslo: 9197.260
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9197.880
Barva:
stříbrná
Zorník:
PC čirý /
protisluneční UV 5-1,7
optidur NCH /
zrcadlovka

uvex skybrite s · 9196
uvex skyper s je možné dodávat
také ve velice atraktivních průsvitných barvách: skybrite s.

Obj. číslo: 9196.260
Barva:
modrá
Zorník: PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
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Ochranné brýle
uvex astrospec · uvex astroflex · uvex astrolite
uvex astrospec · 9168
Celosvětově nejvíce prodávané
brýle. Jsou příjemně lehké, měkké
uvex duo-flex straničky pro nejlepší
komfort nošení. Dobře přizpůsobivé díky 4-stupňovému systému
regulace délky straniček. Zorník
z vysoce odolného polykarbonátu
s integrovanou boční ochranou.
Zorníky jsou velice lehce vyměnitelné, s nejvyšší ochranou proti UV
záření. K dostání v různých barevných kombinacích.

Obj. číslo: 9168.025
Barva:
fialová/zelená
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9168.035
Barva:
žlutá/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9168.265
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9168.065
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9168.165
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Obj. číslo: 9168.135
Barva:
žlutá/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 9168.017
Barva:
žlutá/černá
Zorník:
PC šedý /
protisluneční, UV 5-2,5
optidur NCH
Obj. číslo: 9168.005
Barva:
stříbrně šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9168.016
Barva:
stříbrně šedá
Zorník:
PC zelený / UV 2-1,7
optidur NCH

Náhradní zorník
Obj. číslo: 9168.055
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9168.155
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 9168.255
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravison HC-AF
Obj. číslo: 9168.517
Zorník:
PC šedý /protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH

uvex astroflex · 9163
Optimální brýle pro práce prováděné
nad úrovní hlavy. Flexibilní krytka
chrání před odlesky, prachem a odstřiky padajícími seshora. Pomocné
tlumení při mechanickém nárazu.
Plynulá inklinace straniček, 4-stupňový systém regulace délky straniček s integrovanou pojistkou umožňuje individuální přizpůsobení
uživateli pro maximální komfort
nošení. Zorník z vysoce odolného
polykarbonátu s vynikajícím periferním viděním. 100% UV ochrana.

Obj. číslo: 9163.265
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

uvex astrolite · 9166
Lehké, ochranné brýle ve sportovním designu s velice dobrým zorným polem. Lehce nastavitelná
délka straniček díky 4-stupňovému
systému prodloužení, která garantuje optimální přizpůsobení potřebám uživatele. Příjemné nošení
garantují uvex duo-flex straničky.
V zorníku je integrovaná boční
ochrana z vysoce odolného polykarbonátu se 100% UV ochranou.
Brýle jsou určeny pro užší obličeje.
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Obj. číslo: 9166.080
Barva:
červená/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9166.065
Barva:
modrá/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

uvex super OTG · super f OTG
Jako brýle pro návštěvy i pro každodenní práci

S uplatněním vědy v oboru optiky nastupuje uvex do nové etapy vývoje optických zobrazovacích vlastností,
které již dnes daleko přesahují požadavky současných norem.
uvex super OTG a uvex super f OTG disponují těmito nejmodernějšími technologiemi zorníků. Vedle vysoce
hodnocených rámečků bez kloubů a vysoce flexibilních měkkých straniček byl vyvinut ještě koncept straničky s kloubem.
Moderní, flexibilní uvex super OTG brýle poskytují při nošení vlastnosti jako při použití náhlavního pásku.
uvex super f OTG s kloubem, podle nového konceptu, kombinují všechny principy moderních brýlí se všemi
přednostmi moderních materiálů.
Oba koncepty straniček umožňují přizpůsobení různým podmínkám nošení a to jak s, tak i bez dioptrických brýlí.

uvex super OTG · 9169

Obj. číslo: 9169.065
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH / uvex hi-res

Obj. číslo: 9169.080
Barva:
černá
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
optidur NCH / uvex hi-res

uvex super f OTG · 9169

Obj. číslo: 9169.585
Barva:
černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH/uvex hi-res

Obj. číslo: 9169.081
Barva:
černá
Zorník:
šedý, protisluneční / UV 5-2,5
optidur NCH / uvex hi-res

Obj. číslo: 9169.260
Barva:
modrá
Zorník:
čirý / UV 2-1,2
supravision NCH/ uvex hi-res

uvex super f OTG · 9169 variomatic

Obj. číslo: 9169.586
Barva:
černá
Zorník:
PC šedý / protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH/uvex hi-res

Obj. číslo: 9169.850
Barva:
černá
Zorník:
PC /uvex variomatic /
UV 5-1,1<2,5
světle zelený
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Ochranné brýle
uvex 9161 · uvex ultraspec · uvex x-trend
uvex · 9161
Velice komfortní brýle pro použití
přes dioptrické brýle, s dobrým
periferním viděním. Jsou vhodné
přes většinu dioptrických brýlí.
Uvex duo-flex straničky zaručují
dobrý posaz brýlí bez otlaků.
Model 9161.014 v jednodušším
provedení bez povrstvení zorníku
a s polykarbonátovými straničkami.

Obj. číslo: 9161.005
Barva:
modrá/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9161.305
Barva:
modrá/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Obj. číslo: 9161.014
Barva:
čirá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
bez povrstvení

uvex ultraspec · 9165
Originální brýle s panoramatickým
celoplošným zorníkem, s extrémně
velkým překrytím obličeje. Ergonomický zorník zaručuje dobrý posaz
brýlí. Účinné nepřímé větrání zajišťuje lamelová konstrukce straniček.
Zorník z vysoce odolného polykarbonátu se 100% UV ochranou.

Obj. číslo: 9165 .005
Barva:
čirá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9165 .105
Barva:
čirá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

uvex x-trend · 9177
Brýle uvex x-trend jdou díky speciálnímu, většímu tvaru zorníku
v duchu doby a jejich trendů.
Větší tvary zorníků momentálně
opanovaly svět módy.
Ale, i když pomineme módní
aspekty brýle Uvex X-trend, díky
velké ploše zorníků poskytují také
zvýšenou úroveň bezpečnosti.
Vynikající viditelnost ve všech
směrech, větší téměř o 20%
(ve srovnání s jinými brýlemi)
ochranný povrch, 100% ochrana
před UV zářením a u modelů
9177.280 a 9177.281 změkčené
koncovky straniček díky technologii x-stream (XST) – to jsou prvky,
které je charakterizují.
Shrnutí:
S uvex XST pro dokonalý komfort nošení, plynulý přechod od tvrdých na
měkké části plastu!
• Plynulý přechod materiálu
• Vysoká flexibilita
• Protiskluzový povrch
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Obj. číslo: 9177.085
Barva:
černá,
straničky standard
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
ultradura
Obj. číslo: 9177.086
Barva:
černá,
straničky standard
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
ultradura
Obj. číslo: 9177.280
Barva:
černá, straničky XST
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9177.281
Barva:
černá, straničky XST
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
supravision HC-AF

Ochranné brýle
uvex skyguard NT · uvex skylite

uvex skyguard NT · 9175
Nové brýle uvex skyguard jsou
vytvořeny na základě brýlí skyline
a spojují v sobě výhody uzavřených
brýlí s výhodami klasických ochranných brýlí.
Nové, dokonale přizpůsobené na
tvar obličeje uživatelů ideálně chrání proti prachu a rozstřiku.
Brýle se nabízejí se dvěma typy
straniček- délkově stavitelné nebo
bez úpravy délky.

Obj. číslo: 9175.260
Barva:
modrá/šedá
nastavitelné
straničky
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9175.275
Barva:
modrá/oranžová
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9175.261
Barva:
modrá/šedá /
nastavitelné
straničky
Zorník:
PC šedý / UV 5-2,5
supravision HC-AF

uvex skylite · 9174
Svými ca 26g nejlehčí svého druhu. Moderní tvar straniček ve sportovním stylu. Straničky s nastavitelným sklonem. Vysoce odolný, polykarbonátový zorník se 100%

UV-ochranou. Do zorníku je integrovaná boční matovaná ochrana.
K dostání pouze s ultradura povrstvením.

Obj. číslo: 9174.095
Barva:
červená metalická
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
ultradura

Obj. číslo: 9174.065
Barva:
modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
ultradura
Obj. číslo: 9174.066
Barva:
modrá
Zorník:
PC šedý /
protisluneční,
UV 5-2,5, ultradura

Obj. číslo: 9174.096
Barva:
červená metalická
Zorník:
PC šedý
protisluneční,
UV 5-2,5, ultradura
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Ochranné brýle
uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor

uvex cybric · uvex cyberguard · 9188
uvex cybric, „style at work“ –
„styl při práci“
Brýle s dynamickým sportovním
designem. Jsou vybavené novým
typem zakončení straniček, tzv.
quattroflexem. Nastavitelný úhel
sklonu zorníků a nastavitelná
délka straniček v 5-ti polohách.
Zorníky z tvrzeného polykarbonátu,
v 1. optické třídě, poskytují ochranu proti UV záření, rozstřiku a mají
protisluneční filtr (šedý nebo hnědý odstín).

Obj. číslo: 9188.020
Barva:
černooranžová
Zorník:
PC amber / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9188.075
Barva:
černooranžová
Zorník:
PC čirý/ UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9188.076
Barva:
černooranžová
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH
Obj. číslo: 9188.078
Barva:
černooranžová
Zorník:
PC hnědý /
protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH

Obj. číslo: 9188.175
Barva:
černooranžová
Zorník:
PC čirý/ UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

náhradní rámeček
Obj. číslo:: 9188.001
Barva:
černá

Obj. číslo: 9188.881
Barva:
černooranžová
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
modrá zrcadlovka
optidur NCH

Rámeček lze objednat samostatně a je
vhodný pro všechny modely uvex cybric.

cyberguard
Obj. číslo: 9188.121
Barva:
černá
Zorník:
PC čirý/ UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

uvex meteor · 9134
Komfortní brýle se dvěma zorníky,
s výborným překrytím v oblasti
obočí a tváří. Délkově nastavitelné
straničky za studena tvarovatelné,
s soft-form ukončením, které
umožňuje individuální nastavení
a přizpůsobení tvaru hlavy uživatele. Anatomický tvar nosníku zaručuje bezpečný posaz i při dlouhodobém nošení. Brýle jsou velice
ploché, vhodné pro vložení do
náprsní kapsy. Lze dodávat jako
ochranné nebo dioptrické brýle.

34

Obj. číslo: 9134.005
Barva:
šedá transparentní
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9134.065
Barva:
světle modrá
transparentní
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

Ochranné brýle
uvex athletic

• Velké zorné pole
• Výborné překrytí v oblasti obočí a tváří
• Nápadný vzhled
• uvex 3D-logo

Trik s klipem!
Pomocí x-press-klipu jednoduchá
a rychlá výměna zorníku.

uvex athletic · 9185
Brýle s moderním a módním tvarem a inovativním patentovaným
systémem výměny zorníku za pomoci rotační západky. Změkčené
koncovky straniček s x-stream
Technologie (XST).
Polykarbonátové zorníky chrání
proti rozstřiku, mechanickým nebezpečím, UV záření a mají protisluneční filtr.
Razantní design vytváří z brýlí oblíbený módní doplněk.

Obj. číslo: 9185.075
Barva:
titan
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

Náhradní zorník:
Obj. číslo: 9185. 055
Zorník:
PC čirý /UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9185.175
Barva:
titan
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Obj. číslo: 9185.155
Zorník:
PC čirý /UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Obj. číslo: 9185.021
Barva:
titan
Zorník:
PC amber / UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9185. 055
Zorník:
PC amber /UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9185.076
Barva:
titan
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
optidur NC

Obj. číslo: 9185. 016
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH

Obj. číslo: 9185.885*
Barva:
titan
Zorník:
PC hnědý /
protisluneční UV 2-3
oranžová zrcadlovka

Obj. číslo: 9185. 884
Zorník:
PC hnědý /
protisluneční UV 2-3
oranžový zrcadlový

* Oranžová zrcadlovka:
Silně tónovaný zorník slunečních brýlí,
UV 2-3 (ca 83%) v příjemném hnědém
tónu, pro použití při extrémním
oslnění, ve sportovním designu.
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Ochranné brýle
uvex racer MT · uvex winner
uvex racer MT · 9153
uvex racer MT jsou sportovní brýle s vysokou kvalitou kovového
rámečku, vyrobeného z plochého, vysoce elastického profilu
o nízké hmotnosti.
Díky inovovanému systému spojení straniček s rámečkem je zabezpečen i ideální posaz na
všechny velikosti hlavy a není
třeba délkové úpravy straniček.
Individuální výškové nastavení
nosníku navíc zvyšuje komfort
nošení a užívání. Brýle osloví
zajímavým designem.

Brýle racer využívají nejnovější
designové technologie, které
omezují používání spojovacích
kovových součástí a zároveň
podporují ochranné vlastnosti.
Výsledkem je vynikající design,
vysoký komfort nošení a vysoká
uvex kvalita

uvex winner · 9159
Nové inovativní brýle uvex s kovovým rámečkem. Straničky jsou
lehce tvarovatelné za studena
a přizpůsobí se tvaru uší a hlavy.
Tenké zorníky zabezpečí velmi dobrou ochranu i velké zorné pole
vidění.

Obj. číslo: 9159.005
Barva:
kovová
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
proti poškrábání
Obj. číslo: 9159.016
Barva:
kovová
Zorník:
PC zelený / UV 2-1,7
proti poškrábání
Obj. číslo: 9159.105
Barva:
kovová
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
proti poškrábání,
nezamlžující
Obj. číslo: 9159.116
Barva:
kovová
Zorník:
PC zelený / UV 2-1,7
proti poškrábání,
nezamlžující
Obj. číslo: 9159.118
Barva:
kovová
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
proti poškrábání,
nezamlžující
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Obj. číslo: 9153.105
Barva:
kovová
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
anti-scratch,
nezamlžující
Obj. číslo: 9153.106
Barva:
kovová
Zorník:
PC šedý /
protisluneční, UV 5-2,5
anti-scratch,
nezamlžující
Obj. číslo: 9153.881
Barva:
kovová
Zorník:
PC čirý /
protisluneční, UV 5-1,7
anti-scratch,
stříbrný zrcadlový

Ochranné brýle
uvex futura · uvex cosmoflex · uvex 9115
uvex futura · 9180 · 9182
pro osoby s užším obličejem. Brýle
se zorníkem infradur PLUS lze také
požít ke sváření.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Náhr. zorník:

9180.015
hnědá
PC čirý /UV 2-1,2
optidur NCH
9180.055
PC čirý /UV 2-1,2
optidur NCH

9180.125
hnědá
PC čirý /UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
9180.155
PC čirý /UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

proveden
zké

í

ú

Brýle s ergonomickým tvarem, lehké a s velkým zorným polem. Možnost perfektního nastavení na obličej díky systému uvex duo-flex
a plynulé regulaci sklonu zorníku.
Vyměnitelné zorníky snižují provozní náklady. Model 9182 je určen

9182.005
hnědá
PC čirý /UV 2-1,2
optidur NCH
9182.055
PC čirý /UV 2-1,2
optidur NCH

uvex cosmoflex · 9130
Komfortní straničkové brýle s dobrým posazem. Horní ochrana, která
umožňuje práci v předklonu.
Straničky jsou opatřené bočními
krytkami a jsou v provedení se
4-stupňovým nastavením délky.
Možnost výměny zorníků.

Obj. číslo: 9130.305
Barva:
šedá transparentní
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9130.302
Barva:
šedá transparentní
Zorník:
tvrdosklo čirý

uvex · 9115
Klasické nylonové ochranné brýle
v robustním provedení. Výborně
padnoucí, s možností lehkého nastavení sklonu straniček, jako
i jejich délkového nastavení ve
4-stupních. Sklápěcí ergonomicky
tvarovaná boční krytka nabízí těsné
překrytí s výbornou ochrannou.
Možnost velice rychlé a jednoduché
výměny zorníků.

Obj. číslo: 9115.000
Barva:
šedá
Zorník:
vrstvené
bezpečnostní sklo
čirý
Náhradní zorník:
Obj. číslo: 9110. 050
Zorník:
vrstvené bezpečnostní sklo
čirý
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Ochranné brýle
uvex ceramic · uvex mercury · uvex classic · uvex comfort
uvex ceramic · 9137
Ochranné brýle se dvěma zorníky,
s moderními komfortními straničky. Určené speciálně pro úzké obličeje. Kombinace plastových a kovových částí rámečku dodává těmto
ochranným brýlím zvláštní charakter.

Obj. číslo: 9137.065
Barva:
modrá
Zorník: PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9137.005
Barva:
šedá
Zorník: PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH
Obj. číslo: 9137.302
Barva:
šedá
Zorník: tvrdosklo čirý
Náhradní zorník
Obj. číslo: 9137.055
Zorník: PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

uvex mercury · 9155
Moderní pánské kovové brýle
v modré barvě s komfortními straničkami. Robustní rámeček se vyznačuje optimálním tvarem. Komfortní straničky a nosník zaručují
příjemné nošení brýlí. Průhledné
boční krytky zaručují výborné boční
vidění. Brýle jsou ploché a proto
vhodné pro odkládání do náprsní
kapsy, dostupné ve dvou provedeních jako ochranné nebo dioptrické.

Obj. číslo:
Barva:
Velikost:
Zorník:

9155.005
kovová modrá
54 - 19
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

uvex classic · 9152
Kovové ochranné pracovní brýle
s klasickými liniemi a nosníkem.
Vhodné pro úzké obličeje. Průhledné boční krytky z vysoce odolného
polykarbonátu poskytují výbornou
ochranu z boku, jakož i dobré vidění do stran. Za studena tvarovatelné straničky zaručují optimální
přizpůsobení se tvaru a posazu.

uvex comfort · 9150

uvex comfort · 9151

Sportovní, moderní, kovové ochranné brýle s bočními krytkami a nosníkem. Vynikající komfort nošení.
Průhledné boční krytky z vysoce
odolného polykarbonátu poskytují
výbornou ochranu z boku, jakož
i dobré vidění do stran. Za studena
tvarovatelné straničky zaručují optimální přizpůsobení se tvaru a posazu.

Sportovní, kovové ochranné brýle
se šedými zorníky jako ideální
ochrana před odlesky. Tyto brýle
bez bočních krytek zajišťují neomezený výhled a proto jsou zvlášť
vhodné pro řidiče. Za studena
tvarovatelné straničky zaručují
optimální přizpůsobení se tvaru
a posazu.

Obj. číslo: 9150.005
Barva:
stříbrná
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

Obj. číslo: 9151.116
Barva:
stříbrná
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH

Obj. číslo: 9150.002
Barva:
stříbrná
Zorník:
tvrdosklo čirý

38

Obj. číslo:
Barva:
Velikost:
Zorník:

9152.004
kovová
50 - 18
PC čirý / UV 2-1,2
optidur NCH

Celoobličejové ochranné brýle
uvex carbonvision

uvex carbonvision · 9307
Ultra-moderní materiály a výrobní
technologie vedly k vytvoření
rámečků s nízkou hmotností
a maximální mechanickou
pevností. Kromě toho nabízí brýle
uvex carbonvision vysoký komfort
nošení.
Rámeček díky obvodové gumě
těsně přilehne k obličeji a výborně
„sedí“. Uzavřené brýle
uvex carbonvision jsou jedny
z nejlehčích na trhu, váží pouze
46 gramů.
Nejnovější technologie povrstvení
supravision extreme poskytuje
absolutní nepotivost. Brýle chrání
oči před UV zářením, nárazy částic
s energií do 120 m/s a proti roz-

střiku kapalin. Brýle uvex
carbonvision jsou doporučené jako
ochrana proti prachu, odstřikujícím
kapalinám a mechanickým rizikům.
Brýle jsou vhodné i pro kombinaci
s použitím ochranné masky
a mušlovými chrániči sluchu.

Obj. číslo: 9307.375
Barva:
černá/šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
uvex supravision
extreme
Obj. číslo: 9307.276
Barva:
černá/šedá
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
uvex supravision extreme

uvex carbonvision – nejlehčí
celoobličejové brýle na světě
Komfortní klip pro jednoduché sundání
náhlavního pásku.
Kvalitní, náhlavní pásek
s dlouhou životností.

Robustní rámečková konstrukce
s flexibilními soft – komponenty.

Výborná těsnost a vysoká
ochrana před odstřiky.

Optimální posaz pomocí flexibilních
měkkých komponentů, které se perfektně přizpůsobí tvaru obličeje.
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Celoobličejové ochranné brýle
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic · 9302
Nejnovější generace uzavřených
brýlí vyráběných technologií MCT
(Multi Component Technology).
Vyznačují se vysokým komfortem
nošení a velmi malou hmotností
(pouze 80 g). Výměnný zorník
v 1. optické třídě z tvrzeného polykarbonátu. Povrstvení zorníku
s technologií supravision HC-AF
a supravision NC má vysokou
odolnost proti poškrábání (zvenku), a proti opocení (zevnitř). Brýle
chrání oči před působením UV
záření, nárazem částic do rychlosti
120 m/s, proti rozstřiku tekutin
a tekutého kovu. Konstrukce brýlí
umožňuje tyto použít jako brýle
přes dioptrické brýle.

Obj. číslo: 9302.245
Barva:
oranžová/šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9302.285
Barva:
šedá/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9302.250
Barva:
oranžová/šedá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision NCH
Obj. číslo: 9302.247
Barva:
oranžová/šedá
Zorník:
PC hnědý /
protisluneční UV 5-2,5
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9302.600
s redukovanou
ventilací
Barva:
šedá/modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
uvex supravision extreme
Obj. číslo: 9302.601
s redukovanou
ventilací
Barva:
červená/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9302.281
s gumovým
páskem
Barva:
šedá/černá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Náhradní zorník
Obj. číslo: 9302.255
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9302.257
Zorník:
PC hnědý / protisluneční UV 5-2,5
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9302.256
Zorník:
PC šedý / protisluneční UV 5-2,5
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9302.254
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision NCH

Obj. číslo: 9302.286
Barva:
šedá/černá
Zorník:
PC šedý /
protisluneční UV 5-2,5
supravision HC-AF

Obj. číslo:
Model:
Barva:
Zorník:

9302.043
m
se sklopným zorníkem
zelená/černá
PC čirý / UV 2–1,2,
supravision HC-AF
S,
Sklopný díl: PC grau, infradur PLUS,
ochranný st. 3
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Ultrasonic – svářecí brýle
naleznete také na str. 48 - Svářecí
brýle

Obj. číslo: 9302.510
Model s redukovanou ventilací
ací
pro kombinaci s přilbou
a mušlovou ochranou sluchu
uvex 2H, uvex 3H a uvex 3200H
Barva:
šedá/modrá
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Mušlové chrániče sluchu nejsou součástí
dodávky. Pro upevnění brýlí bez mušlových
chráničů je nutné objednat přídavné
adaptéry.
Obj. číslo: 9924.010

Celoobličejové ochranné brýle
uvex ultravision

uvex ultravision · 9301
Uzavřené brýle, odvozené od sportovních tak, aby zajistily nejvyšší
úroveň pohodlí a neomezené horizontální a vertikální zorné pole.
Anatomický tvar, jemné linie, dokonalý posaz a dobré vidění zaručuje
maximální komfort používání. Efektivní ventilační systém se 30 odvětrávacími otvory a vysoká nepotivost zorníků zajišťuje vynikající
viditelnost i za obtížných podmínek. Design umožňuje jejich použití jako brýle přes korekční brýle,
výměnné zorníky snižují provozní
náklady. Dále jsou k dispozici modely s komfortní obličejovou maskou, nebo z nehořlavého PVC
v červené signální barvě.
Poznámka: PC zorníky nejsou kompatibilní s rámečky od UH zorníků
a naopak.

Obj. číslo: 9301.714
Barva:
šedá/transparentní
Zorník:
UH čirý /
nezamlžovací
Obj. číslo: 9301.716
Barva:
šedá/transparentní
Zorník:
UH čirý /
nezamlžovací
Model:
s molitanovou pěnou
po obvodu
Obj. číslo: 9301.906
Barva:
šedá/transparentní
Zorník:
UH čirý /
nezamlžovací
Model:
široký nosník, vhodný ke
kombinaci s respirátorem
Obj. číslo: 9301.105
Barva:
šedá/transparentní
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9301.815
Barva:
šedá/transparentní
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Model:
větrání shora uzavřeno
Obj. číslo: 9301.813
Barva:
šedá/transparentní
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Model:
se 2 ks odnímatelné folie
Obj. číslo: 9301.603
Barva:
červená/ utěsněná
proti plynům
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Náhradní zorník
Obj. číslo: 9300.517
Zorník:
PC čirý / nezamlžující se
Obj. číslo: 9300.956
Zorník:
UH čirý / nezamlžující se
pro širokým nosníkem
Obj. číslo: 9300.255
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF
Obj. číslo: 9300.316
Zorník:
náhr.folie pro model 9031.813
Čirá
min.objedn.množství 10 ks

Obj. číslo: 9301.317
Oblič.maska: šedá/
transparentní pro
všechny modely
9301

Obj. číslo: 9301.605
Barva:
šedá/transparentní
Zorník:
PC čirý / UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Obj. číslo:
Model:
Barva:
Zorník:

9301.555
obličejová maska
šedá transparentní
PC čirý / UV 2-1,2
supravision HC-AF

Obj. číslo: 9301.544
Model:
brýle ultravision pro použití
s přilbou a mušl. chrániči sluchu,
uvex 2H, uvex 3H a uvex 3200H
Barva:
šedá transparentní
Zorník:
PC čirý / nezamlžující se

Mušlové chrániče sluchu není součástí
dodávky. Pro upevnění brýlí ultrasonic
bez mušlových chráničů je nutné objednat
přídavné adaptery.
Obj. číslo: 9924.010
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Celoobličejové ochranné brýle
uvex HI-C · uvex 9405 · uvex 9305
uvex HI-C · 9306
Moderní uzavřené brýle, velmi lehké a flexibilní. Vzešly z potřeb požadavků mladé generace pracovníků, zohledňují jejich představy
o formě OOPP. Při tvorbě byly
akceptovány a uplatněny požadavky ze sportu:
• patentované falcovací skládání
rámečku, což umožňuje přesný posaz na obličej
• patentovaný, nepřímý odvětrávací systém
• snadná a ekonomická výměna
zorníku
• jednoduchý způsob nastavení
a uchycení gumového pásku
• možnost kombinace s korekčními
brýlemi

Patentovaný falcovací rámeček:
• Vysoká flexibilita při
zachování stability
• Optimální přizpůsobení
se tvaru obličeje
• Maximální komfort
nošení
• Perfektní absorpce otřesů

Patentovaný systém ventilace
• Přídavné boční větrání
v místě uchycení náhlavního pásku
• Prodloužený zorník
umožňuje lepší ochranu
proti odstřiku chemikálií
a kapalin

Výměna zorníku
• Jednoduchá, rychlá výměna zorníku, která šetří
náklady

Obvodové větrání
• Lepší cirkulace vzduchu
zaručena novým, systémem odvětrání.

Obj. číslo: 9306.765
Barva:
modrá
Zorník:
UH čirý / UV 2-1,2
nepotivý
Obj. číslo: 9306.714
Barva:
transparentní
Zorník:
UH čirý
nepotivý
Náhradní zorník:
Obj. číslo: 9306.517
Zorník:
UH čirý
nepotivý

Úpravy
• Rychlá možnost úpravy
délky náhlavního pásku.

Široké zorné pole
• Neomezený výhled do
stran
• Lze pohodlně nosit jako
brýle přes brýle

uvex · 9405
Velké celoobličejové brýle s obvodovým větracím systémem. Doporučené pro uživatele dioptrických
brýlí. V horní části rámečku zakomponována matová ochrana pro minimalizaci světelných odlesků.
Náhlavní pásek je lehce a jednoduše délkově nastavitelný. Možná je
kombinace s respirátory.

Obj. číslo: 9405.714
Barva:
šedá, transparentní
Zorník:
UH čirý / nepotivý
Náhradní zorník
Obj. číslo: 9400.517
Zorník:
UH čirý / nepotivý

uvex · 9305
Klasické celoobličejové brýle
s účinným odvětrávacím systémem. K dispozici s textilním nebo
gumovým náhlavním, délkově
nastavitelným páskem.
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Obj. číslo:
Barva:
Model:
Zorník:

9305.514
šedá, transparentní
gumový pásek
UH čirý /
nezamlžující se

Obj. číslo:
Barva:
Model:
Zorník:

9305.214
šedá, transparentní
textilní pásek
UH čirý

Obj. číslo:
Barva:
Model:
Zorník:

9305.714
šedá, průhledná
textilní pásek
UH čirý /
nezamlžující se

Ochrana při sváření
uvex i-vo · uvex super fit · uvex super f OTG
uvex ultrasonic flip-up
Kompletně nová generace svářecích ochranných brýlí
s šedým tónovaným zorníkem v různých stupních ochrany. Moderní technologie, která chrání spolehlivě před UV
a IR zářením a zaručuje perfektní rozeznávání barev dle
EN 172.
Speciální povrstvení infradur AF zabraňuje na vnější
straně zorníku ulpívání jisker, chrání proti poškrábání
a z vnitřní strany proti zamlžení.

uvex i-vo · 9160

uvex super fit · 9178

uvex super f OTG · 9169

uvex ultrasonic flip-up · 9302

Obj. číslo: 9160.043
Barva:
černá/zelená
Zorník:
PC šedý
ochranný st. 3
infradur AF

Obj. číslo: 9178.043
Barva:
černá/zelená
Zorník:
PC šedý
ochranný st. 3
infradur AF

Obj. číslo: 9169.543
Barva:
černá/zelená
Zorník:
PC šedý
ochranný st. 3
infradur AF

Obj. číslo: 9302.043
Barva:
černá/zelená
Zorník:
PC čirý/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Sklop.díl: PC šedá
ochranný st. 3
infradur PLUS

viz také str. 44

viz také str. 44

viz také str. 45

viz také str. 48
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Ochrana při sváření
uvex i-vo · uvex super fit

Všechna provedení s umělohmotnými zorníky, které nabízíme
jako ochranu při sváření, chrání před UV a IR zářením, jako
i před oslněním.

Bezpečnost a kompletní poradenství při výběru laserových
ochranných brýlí nabízí naši specialisté z Laservision.

Neposkytuje ochranu před laserovým zářením.

Kontaktujte nás na tel. č.: 482 737 635

uvex i-vo · 9160
uvex i-vo jako komfortní svářecí ochranné brýle v různých stupních ochrany
s šedým tónováním, perfektním rozeznáváním barev, jako i nepotivým povrstvením z vnitřní strany zorníku.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:

uvex super fit · 9178
Nejlehčí svářecí ochranné brýle s kloubem, v různých stupních ochrany,
s šedým tónováním a perfektním rozeznáváním barev, nepotivým povrstvením z vnitřní strany zorníku.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
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9178.041
černá/zelená
PC šedý
ochranný st. 1,7
infradur AF

9178.043
černá/zelená
PC šedý
ochranný st. 3
infradur AF

9160.041
černá/zelená
PC šedý
ochranný st. 1,7
infradur AF

9160.043
PC šedý
PC šedý
ochranný st. 3
infradur AF

9160.045
černá/zelená
PC šedý
ochranný st. 5
infradur AF

Ochrana při sváření
uvex super f OTG · uvex 9162
uvex super f OTG · 9169
Moderní komfortní svářecí brýle
jsou vhodné k použití přes většinu
dioptrických brýlí. Straničky se za-

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:

9169.543
černá/zelená
PC šedý
ochranný st. 3
infradur AF

končením XST a s klouby. Šedé
tónování a nepotivé povrstvení
z vnitřní strany

9169.545
černá/zelená
PC šedý
ochranný st. 5
infradur AF

uvex · 9162
Velmi jednoduché brýle, povrstvené technologií infradur PLUS, s filtrem, který chrání proti infračervenému a UV záření. Jsou vybavené
straničkami se systémem uvex
-duoflex, nastavitelnými ve 4 polohách, inklinace zorníku je stupňo-

Obj. číslo: 9162.041
Barva:
černá/černá
Zorník: PC zelený
ochranný st. 1,7
infradur PLUS

9162.044
černá/černá
PC zelený
ochranný st. 4
infradur PLUS

vá. Velmi efektivní ventilační systém s otvory v boční ochraně.
Polykarbonátové zorníky mají matovou úpravu proti odleskům a oslnění seshora. Brýle lze použít přes
dioptrické brýle. Stupně ochrany
(filtry): 1,7 - 4 – 5 - 6.

9162.045
černá/černá
PC zelený
ochranný st. 5
infradur PLUS

9162.046
černá/černá
PC zelený
ochranný st. 6
infradur PLUS
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Ochrana při sváření
uvex athletic · uvex futura · uvex astrospec
uvex athletic · 9185
Nový model svařovacích brýlí. Moderní tvar a inovativní patentované
systémy rychlé výměny zorníků
pomocí rotačního klipu. Zorníky

z polykarbonátu dokonale chrání
proti rozstřiku kapalin, infračervenému a UV záření.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:

9185.042
černá
PC zelený
ochranný st. 2
infradur PLUS

9185.043
černá
PC zelený
ochranný st. 3
infradur PLUS

9185.045
černá
PC zelený
ochranný st. 5
infradur PLUS

Náhr. zorník

9185.082

9185.083

9185.085

uvex futura · 9180
Ergonomické a lehké brýle s povrstvením infradur PLUS, s filtrem
proti infračervenému a UV záření,
s délkově stavitelnými straničkami
ve 4 polohách a koncovkami uvex-duoflex.

Inklinace zorníku je plynule stavitelná pomocí tzv. „tisícihranu“.
Vyměnitelné zorníky. Stupně
ochrany (filtry) 1,7 – 3 – 4 – 5 - 6.
Vyměnitelné zorníky snižují náklady.

Obj. číslo: 9180.041
Barva:
černá
PC zelený
Zorník:
ochranný
st. 1,7
infradur PLUS

9180.043
černá
PC zelený
ochranný
st. 3
infradur PLUS

9180.044
černá
PC zelený
ochranný
st. 4
infradur PLUS

9180.045
černá
PC zelený
ochranný
st. 5
infradur PLUS

9180.046
černá
PC zelený
ochranný
st. 6
infradur PLUS

Náhr.
zorník

9180.083

9180.084

9180.085

9180.086

9180.081

uvex astrospec · 9168
Komfortní a lehké brýle povrstvené
technologií infradur PLUS, s filtrem, který chrání proti infračervenému a UV záření. Vybavené straničkami se systémem uvex duo-
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-flex, nastavitelnými ve 4 polohách,
inklinace zorníku je ve stupních.
Vyměnitelné zorníky podstatně snižují náklady na provoz. Stupně
ochrany (filtry) 1,7 – 3 – 4 - 5.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:

9168.081
černá
PC zelený
ochranný st. 1,7
infradur PLUS

9168.082
černá
PC zelený
ochranný st. 3
infradur PLUS

9168.184
černá
PC zelený
ochranný st. 4
infradur PLUS

9168.084
černá
PC zelený
ochranný st. 5
infradur PLUS

Náhr. zorník

9168.122

9168.129

9168.124

9168.127

Ochrana při sváření
uvex 9115 · uvex 9103
uvex · 9115
Klasický model nylonových ochranných brýlí s robustní konstrukcí.
Zorník zelený,skleněný nebo z vrstveného bezpečnostního skla, je
i v modrém provedení. Je velmi

snadno vyměnitelný, ochranné
stupně 3,4,5,6.
Boční ochrana, délkově stavitelné
straničky ve čtyř polohách, plynulá
regulace inklinace.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:

9115.023
šedá
zelené sklo
ochranný st. 3

9115.024
šedá
zelené sklo
ochranný st. 4

9115.025
šedá
zelené sklo
ochranný st. 5

9115.026
šedá
zelené sklo
ochranný st. 6

9115.146
šedá
modré sklo
ochranný st. 4-6

Náhr. zorník

9010.063

9010.064

9010.065

9010.066

9010.186

uvex · 9103

Klasické, velmi odolné brýle
s pevným a sklopným dílem.
Oba díly osazeny sklem,
sklopný díl s ochrannými filtry, v zelené či modré barvě.
Stavitelná délka straniček
a plynulá inklinace.
Brýle se dodávají se zelenými nebo modrými zorníky,
které poskytují ochranu před
UV i infračerveným zářením
s ochrannými stupni 4,5
nebo 6.
uvex 9103 – zahnuté straničky
s protaženým zakončením za uši

uvex 9103 – zahnuté standardní
straničky s nastavením délky
a inklinace

K dispozici
2 provedení:

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Sklop.díl:
Zorník:

9103.544
šedá
PC čirý, optidur NCH
šedý
PC zelený, infradur PLUS
ochrannný st. 4

9103.545
šedá
PC čirý, optidur NCH
šedý
PC zelený, infradur PLUS
ochrannný st. 5

9103.546
šedá
PC čirý, optidur NCH
šedý
PC zelený, infradur PLUS
ochrannný st. 6

9103.124
šedá
vrstvené bezp.sklo
šedý
zelené sklo
ochrannný st. 4

Náhradní zorník pevný díl
Náhradní zorník sklopný díl

9010.055
9140.084

9010.055
9140.085

9010.055
9140.086

9010.050
9140.064

9103.125
šedá
vrstvené bezp.sklo
šedý
zelené sklo
ochrannný st. 5

9010.050
Ø 50 mm 9140.065

9103.126
šedá
vrstvené bezp.sklo
šedý
zelené sklo
ochrannný st. 6

9010.050
Ø 50 mm 9140.066

9103.146
šedá
vrstvené bezp.sklo
šedý
modré sklo
ochrannný st. 4-6

9010.050
Ø50 mm 9140.186

Ø50 mm
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Ochrana při sváření
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision
uvex ultrasonic flip-up · 9302
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoká mechanická pevnost.
Bezpečné sváření, vysoká ochrana
Optimální přes ochranné dioptrické brýle
Sklopný zorník s povrstvením infradur AF
Snadná kombinace s jiným OOPP
Nová technologie ochranných filtrů
Výborné vnímání barev
Ochrana před UV a IR zářením

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Sklop.díl:

Náhr. zorník
sklopného dílu
Obj. číslo:
Zorník:

uvex ultravision · 9301
Svářecí celoobličejové brýle se širokým zorným polem. Vhodné pro
nošení přes dioptrické brýle.
Robustní rámeček. Díky ergonomickému tvaru jsou absolutně těsné,
bez otlaků. Plynulé nastavení náhlavního pásku, dokonalé odvětrávání, rychlá a jednoduchá výměna
zorníku.
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Obj. číslo: 9301.245
Barva:
černá
Zorník:
PC zelený
ochranný st. 5
supravision HC-AF
Náhr. zorník:
Obj. číslo: 9301.285
Zorník:
PC zelený
ochranný st. 5
supravision HC-AF

9302.043
zelená/černá
PC čirý/UV 2-1,2
supravision HC-AF
PC šedý
ochranný st. 3
infradur PLUS

9302.045
zelená/černá
PC čirý/UV 2-1,2
supravision HC-AF
PC šedý
ochranný st. 5
infradur PLUS

9302.083
PC šedý
ochranný st. 3
infradur PLUS

9302.085
PC šedý
ochranný st. 5
infradur PLUS

Ochrana při sváření
uvex 9207 · uvex 9350
uvex · 9350
Speciální brýle pro svářeče s pevným a sklopným dílem. Zorníky
v pevné části jsou UH, snadno
vyměnitelné. Ve sklopném dílu je
osazeno zelené sklo, ochranný
stupeň 5. Systém odvětrání i široká
připevňovací guma umožňují vysoký komfort nošení.

Obj. číslo:
Barva:
Zorník:
Sklop.díl.:
Zorník:

9350.035
černá
UH čirý
černý
zelené sklo
ochranný st. 5

Náhr. zorník pro základní rámeček:
Obj. číslo: 9350.050
Zorník:
UH čirý
Náhr. zorník pro sklop.díl:
Obj. číslo: 9140.065
Zorník:
zelené sklo / ochranný st. 5

uvex · 9207
Brýlový předvěs (skřipec) k upevnění na dioptrické brýle pomocí
robustního plastového klipu.
Zorníky předvěsu jsou polykarbonátové s různým zabarvením.

Obj. číslo:
Zorník:

Obj. číslo:
Zorník:

Jdou vyklápět směrem nahoru.
V provedení infradur PLUS jako alternativa svářecích brýlí se sklopným dílem. Ochranná etue je součástí dodávky.

9207.005
předvěs
PC čirý
UV 2-1,2
optidur NCH

9207.116
předvěs
PC šedý
protisluneční UV 5-2,5
optidur NCH

9207.041
předvěs
PC zelený
ochranný st. 1,7
infradur PLUS

9207.044
předvěs
PC zelený
ochranný st. 4
infradur PLUS

9207.045
předvěs
PC zelený
ochranný st. 5
infradur PLUS

9207.046
předvěs
PC zelený
ochranný st. 6
infradur PLUS
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Příslušenství
uvex čistící příslušenství

uvex čistící boxy
uvex čistící box z plastu k zavěšení
na zeď. Umožňuje jednoduchou
manipulaci. Box je možné doplňovat uvex čistícími ubrousky bez silikonu: 9971.000, uvex čistící kapalinou: 9972.100, jako i umělohmotnou pumpičkou: 9973.100

Obj. číslo: 9970.002
Náplń:
2 x 9971.000
1 x 9972.100
1 x 9973.100

uvex 9973.100
Plastová pumpička pro čistící
kapalinu uvex 9972.100

Obj. číslo: 9973.100

uvex 9972.100
0,5 litru čistící kapaliny.
Určeno pro všechny druhy zorníků!

Obj. číslo: 9972.100

uvex 9971.000
Náhradní balení ubrousků bez
silikonu, ca. 700 ks.
Doporučeno pro všechny druhy
zorníků!

Obj. číslo: 9971.000

uvex vlhčené čistící ubrousky
Vlhčené čistící ubrousky bez silikonu, balené jednotlivě po 100 ks
v krabičce.
Určené pro všechny uvex zorníky.
Nástěnný držák krabičky včetně
montážního příslušenství.
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Obj. číslo: 9963.000

Obj. číslo: 9963.001

Příslušenství
uvex brýlové pásky a šňůrky na brýle
uvex · 9958
9958.006
Elastická tkanice s klipem pro
nastavení délky. Upevňuje se nasunutím na koncovky
straniček. Vhodná pro všechny typy
brýlí mimo koncovek uvex duoflex.
Modrá s potiskem.

Obj. číslo: 9958.006

Obj. číslo: 9958.003

9958.003
Gumový pásek s potiskem a možností regulace délky.

uvex · 9959
uvex 9959.002
Černá šňůrka s UH koncovkami
k navlečení na konce straniček.
Vhodná na všechny modely.
uvex 9959.003
Modrá tkanice s klipem pro nastavení délky. Vhodná pro všechny
typy brýlí s duo-flex straničkami,
soft straničkami, jako i pro modely
9161, 9165 se standardními straničkami.

Obj. číslo: 9959.002
pro všechny uvex
straničkové brýle
Obj. číslo: 9959.003
pro všechny uvex
duo-flex i standardní
straničkové brýle
uvex.

uvex · 9959
Šňůrka na brýle
• Bez kovových součástí
• Pro všechny modely uvex pheos/
pheos s
• Individuální možnost regulace
délky

Obj. číslo: 9959.004
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Příslušenství
uvex etue na brýle
uvex etue na brýle
Etue na brýle je určená především
pro modely brýlí s větším zaoblením, (např. i-vo).
Vysoce komfortní, kvalitní skořepina na zip. Doplněno karabinou na
zavěšení

Obj. číslo: 9954.600
Barva:
černá

uvex etue na brýle
Extrémně robustní pouzdro se zasíleným zipem, s poutkem pro připevnění na opasek a odděleným prostorem
pro náhradní zorník.Pro všechny
straničkové brýle uvex (vyjma 9169).

Obj. číslo: 9954.500
Barva:
černá

uvex etue na brýle
Klasická etue k zapínání na patent,
určená pro všechny modely straničkových brýlí (vyjma 9160, 9169,
9172, 9175, 9178 a 9179).

uvex etue na brýle
Velmi robustní etue se zipem
a páskem pro upevnění okolo pasu
i odděleným prostorem pro náhradní zorník. Vhodná pro všechny
celoobličejové i straničkové brýle.
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Obj. číslo: 9954.501
Barva:
černá

Obj. číslo: 9954.000
Barva:
černá

Příslušenství
uvex etue na brýle
uvex nylonový sáček
uvex 9954.355
Nylonový sáček se stahovací šňůrkou, možno využít na všechny
straničkové modely brýlí uvex.

Obj. číslo: 9954.355
Barva:
černá
pro straničkové
brýle

uvex 9954.360
Elegantní nylonový sáček se stahovací šňůrkou, možno využít na
všechny celoobličejové modely
a pro modely brýlí přes dioptrické
brýle.

Obj. číslo: 9954.360
Barva:
černá
pro celoobličejové
brýle

uvex pozdro na brýle · gravity zero
Toto pouzdro bylo vytvarováno speciálně pro model uvex gravity zero.
Zvlášť plochý design a páskové
poutko na opasek s připevňovací
karabinou. Rozdělení vnitřního
prostoru umožňuje přidat náhradní
zorník.

Obj. číslo: 9954.525
Barva:
tmavě modrá

uvex pouzdro na brýle · Hartbox
Robustní tuhé pouzdro pro modely
9137, 9150, 9151, 9152, 9154
a 9155

Obj. číslo: 9955.000
Barva:
modrá

uvex SECU Box
Plastový box pro pověšení na zeď
k úschově straničkových i celoobličejových brýlí.

Obj. číslo: 9957.502
Barva:
modrá
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Doporučení použití
uvex – program ochrany zraku nabízí vždy ideální řešení

Mechanická rizika
ROZSAH PRACÍ

Optická rizika

Chemická rizika

OSOBY S KOREKČNÍMI BRÝLEMI

ZORNÍKY

Typ brýlí

Broušení

Soustružení, frézování

9137

9150/52

9161

9169

9207

9301

9302

9305

9306

9137

9150/52

9155

9161

9169

Přesné práce

9150/52

9155

9169
Korekční brýle ze skla nebo plastu. Při použití „brýle přes brýle” použít čirý polykarbonát

9207

9137

9150/52

9155

9162

9207

9350

9137

9150/52

9161

9169

9207

9169

Korekční brýle ze skla nebo plastu. Při použití „brýle přes brýle” použít čirý zorník
optidur NCH

Montážní práce
9207
Bodové sváření

Korekční brýle z plastu. Při použití „brýle
přes brýle” použít zelený infradur Plus
zorník.

9169

Ochranné korekční brýle ze skla nebo
plastu. Polykarbonát čirý, optidur NCH při
použití „brýle přes brýle”.

Laboratorní práce
9207
9162

Polykarbonát
infradur PLUS

Sváření plamenem, pájení
9301

9302

9301

9302

9305

9306

9405
Čirý plast, supravision HC-AF.
Převážně nezamlžující se.

Galvanizace

Čištění slévarenských forem

9302

Čirý PC.

Odlévání kovu

9207

Infradur PLUS, ochranný st. 3,
Případně i žáruvzdorný

Slévárenské pece

Venkovní práce
(riziko oslnění)
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Korekční brýle, sklo nebo plast. Při použití
„brýlí přes brýle“ zorník optidur NCH čirý,
nezamlžující se supravision HC-AF

Korekční brýle ze skla nebo plastu,
optidur NCH čirý nebo polykarbonát čirý
zorník u závěsných zorníků

9207

9137

9405

Žáruvzdorný zorník

9169

9207
Šedý optidur NCH,
ochranný st. 5-2,5

Prašné prostředí

9301

9302

Návštěvnické brýle

9161

9169

9305

9306

9405

Čirý zorník, převážně nezamlžující se,
supravision HC-AF
Polykarbonát čirý

Osoby, které nepotřebují korekční brýle

ZORNÍKY

Typ brýlí

9115

9130

9137

9159

9160

9161

9163

9166

9168

9172

9175

9177

9178

9179

9180

9182

9185

9188

9190

9191

9195

9196

9197

9210

9301

9302

9305

9306

9307

9405

9115

9130

9137

9150/52

9153

9159

9160

9163

9165

9166

9172

9174

9175

9177

9178

9179

9180

9191

9192

9195

9196

9197

9210

9307

9130

9137

9150/52

9153

9159

9160

9174

9175

9177

9178

9179

9180

9192

9195

9196

9197

9207

9210

9130

9137

9150/52

9153

9159

9174

9175

9180/82

9188

9103

9115

9162

9130

9137

9172

9174
9192

Tvrzené sklo, polykarbonát, čiré. optidur
NCH, optidur 4C PLUS, uvex variomatic,
uvex supravision, performance plast čirý.
Převážně nezamlžující se, (celozorníkové),
supravision HC-AF.

9168
Tvrzené sklo čiré.
Polykarbonát čirý,
optidur NCH,
optidur 4C PLUS,
supravision HC-AF

9182

9185

9188

9190

9163

9165

9166

9168

9172

9182

9185

9188

9190

9191

9160

9163

9165

9166

9168

9172

9190

9191

9192

9195

9196

9197

9210

9168

9180

9185

9207

9301

9350

9150/52

9154

9155

9159

9160

9161

9163

9166

9168

9174

9175

9180/82

9188

9190

9191

9192

9195

9196

9210

9103

9115

9160

9162

9168

9169

9178

9180

9185

9207

9301

9302

9350

9301

9302

9305

9306

9307

9405

9115

9302

9307

Polykarbonát čirý.

9115

9180

9207

Polykarbonát infradur PLUS nebo sklo
zelené, svářecí ochrana, případně
i žáruvzdorné.

9103

9115

9151

9153

9159

9160

9168

9172

9174

9175

9177

9178

9179

9185

9188

9190

9191

9192

9195

9196

9197

9207

9210

9307

9175

9188

9301

9302

9305

9307

9405

9153

9161

9165

9174

9178

9179

Tvrzené sklo čiré.
Polykarbonát čirý,
optidur NCH,
optidur 4C PLUS,
supravision HC-AF

Tvrzené sklo čiré.
Polykarbonát čirý,
optidur NCH,
optidur 4C PLUS,
supravision HC-AF
Polykarbonát zelený, infradur PLUS zorník
zelený, svářecí ochrana.
Tvrzené sklo.
Polykarbonát,
optidur NCH,
supravision HC-AF.

Polykarbonát, infradur PLUS zorník zelený, svářecí ochrana, vrstvené sklo zelené,
svářecí ochrana.

Plastový zorník čirý,
převážně nezamlžující se,
polykarbonát,
supravision HC-AF,
uvex supravision extréme.

Sklo stupeň ochrany 4-6 modré,
případně i žáruvzdorné.

Polykarbonát šedý,
stupeň ochrany 5-2,5 nebo hnědý stupeň
ochrany 5-2,5.
Plastový zorník čirý, převážně nezamlžující se, PC optidur 4C PLUS, PC supravision
HC-AF.
Polykarbonát čirý.
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Značení a normy
Ochranné stupně při sváření a doporučení pro uživatele podle normy EN 169
POUŽITÍ

POUŽITÝ PLYN

RYCHLOST TOKU PLYNU (L/H)

1,7

pomocníci svářeče, záření
při vedlejších pracích

-

-

2/3

lehké svářečské práce

-

-

4

sváření a tvrdé pájení

acetylén

< 70

5

sváření a tvrdé pájení
řezání kyslíkem

acetylén
kyslík

70 - 200
900 - 2000

6

sváření a tvrdé pájení
řezání kyslíkem

acetylén
kyslík

200 - 800

sváření a tvrdé pájení
řezání kyslíkem a plamenem

acetylén
kyslík

> 800
4000 - 8000

OCHRANNÝ STUPEŇ

7

2000 - 4000

*) Dle druhu použití je možno zvolit vždy následující vyšší nebo následující nižší ochranný stupeň.

Značení zorníků
2C–1,2

W

1

FT

Stupeň ochrany
proti UV (nepovinné) s nejlepším
rozpoznáváním
barev C

Značka výrobce

Optická třída

Optická třída
Optická třída 1 = nejlepší
Optická třída 2
Optická třída 3

9

K

N

Symbol pro
Symbol odolnos- Symbol odolnos- Symbol odolnosmechanickou pev- ti proti přilnutí
ti proti povrcho- ti proti zamlžení
nost (nepovinné)
rozžhaveného
vému poškrábá(nepovinné)
v rozmezí teplot
kovu
ní (nepovinné)
+55 °C/–5 °C
(nepovinné)

CE
Symbol shody

Mechanická pevnost
bez
minimální pevnost
S
zvýšená pevnost
F
náraz o nízké energii (45 m/s)
B
náraz o střední energii (120 m/s)
A
náraz o vysoké energii (190 m/s)

Značení rámečku
W

166

34

FT

DIN

CE

0196

Značka výrobce

Číslo EN

Oblast použití
(nepovinné)

Symbol pro mechanickou pevnost
(nepovinné) v rozmezí teplot
+55 °C/–5 °C

Zkoušené s DIN
(nepovinné)

Symbol shody

Identifikace certifikačního místa

Symbol pro oblast použití
žádný
základní použití
3
kapaliny
4
hrubý prach
5
plyn a jemný prach
8
elektrický oblouk
9
roztavené kovy a horké částice
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Mechanická pevnost
bez
minimální pevnost
S
zvýšená pevnost
F
náraz o nízké energii (45 m/s)
B
náraz o střední energii (120 m/s)
A
náraz o vysoké energii (190 m/s)

