
Bezpečnostní obuv
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Inovativní ochrana nohou. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele.
Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a�prvotřídního pohodlí: tento inovativní produktový systém je 
dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a�vyznačuje se vynikající absorpcí nárazu, nízkou hmotností a�optimální regulací 
teploty. Stání a�chůze v�bezpečnostní obuvi je znatelně pohodlnější�– po celý den.

Sportovní vzhled�– se znatelně větším pohodlím pod chodidly  
Moderní bezpečnostní obuv uvex�1 sport je charakteristická nejen svým módním 
vzhledem, ale také prvotřídním pohodlím. Toho je dosaženo, mimo jiné, díky nově 
vyvinutému kopytu a�extrémně prodyšnému high-tech materiálu�– pro zcela novou 
úroveň uvolněného komfortu při nošení.

uvex i-gonomics

uvex 1 sport
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Relief Index se vypočítá jako průměr tří 
hodnot indexů (HI) síly, hmotnosti a�teploty�– 
v�rozsahu od�0 (= špatné) do 5 (= ideální).

hmotnost�4,2 
Pocit lehkosti při nošení snižuje 
nástup únavy

• Zkušební metoda: 
vážení boty vč.�stélky

• Výsledek zkoušky: 
hmotnost�= 475�g

4,30 síla�4,1 
Menší zátěž, větší pohodlí 
pod nohama

• Zkušební metoda: pevnost v�ohybu 
v�oblasti polštářku chodidla 

• Výsledek zkoušky: 
námaha�= 11�N

klima�4,6
Snížené pocení pro lepší klima nohou 

• Zkušební metoda: propustnost vodních 
par v�oblasti svršku

• Výsledek zkoušky: 
prodyšnost�= 11,00�mg�/ (cm²h)

Relief Index

0

650 g

5

440 g

0

30 N

5

7 N

0

0 mg/(cm2h)

5

12 mg/(cm2h)
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Bezpečnostní obuv
Přehled piktogramů

uvex climazone je inovativní systém regulace teploty od hlavy až k�patě. 
 Společnost uvex zkombinovala své odborné znalosti v�oblasti výzkumu a�vývoje 
produktů s�využitím inteligentních materiálů a�technologií zpracování, aby vyvinu-
la jedinečnou řadu ochranných produktů schopných optimalizovat klima, k�nimž 
patří i�bezpečnostní obuv. Podrobnější informace viz strana�259.

ESD označuje řízený výboj elektrostatické energie, která může v�případě neříze-
ného výboje způsobit poškození elektronických součástí nebo spustit výbuch. 
Bezpečnostní obuv označená symbolem ESD splňuje specifikaci ESD se svodo-
vým odporem menším než 35�megaohmů. 
Podrobné vysvětlení naleznete na straně�262.

Některé materiály, například silikony, změkčovadla a�podobné látky, mohou 
 narušit  lakování povrchů. Materiály podešve obuvi s�tímto symbolem byly odpoví-
dajícím způsobem ozkoušeny a�schváleny automobilovým průmyslem. 

Systém uvex xenova®

Systém uvex xenova® je komplexní ochranný systém, který neobsahuje žádné 
kovy a�který chrání nohu uvnitř bezpečnostní obuvi. 
Bezpečnostní tužinka uvex xenova ® nové generace: nekovová bezpečnostní 
tužinka dokonale sedí bez tlakových bodů. Tím se zvyšuje pohodlí uživatele při 
klečení či nárazech do překážek.
Mezipodešev uvex xenova® odolná proti propíchnutí: flexibilní nekovová mezipo-
dešev xenova® je odolná proti propíchnutí a�přesně odpovídá rozměru stélky. 
 Pokrývá 100% plochu chodidla a�chrání před vniknutím chladu, a�tím zvyšuje 
komfort při nošení.

uvex medicare
uvex medicare označuje ochrannou obuv, která byla certifikována pro ortopedic-
kou úpravu a�ortopedickou obuv v�souladu s�nařízením 112-191 Německého ústa-
vu pro bezpečnost a�ochranu zdraví při práci (DGUV) a/nebo rakouskou normou 
ÖNORM Z�1259.

Dámské a�pánské kopyto uvex
Je nutné zajistit dobře padnoucí obuv pro muže i�ženy, a�proto se i�kopyto musí 
lišit podle pohlaví. Bezpečnostní obuv  označená těmito symboly byla vyrobena 
ve velikostech 35–40 s�využitím kopyta, které kopíruje tvary dámské nohy.
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VÝZKUM
A�VÝVOJ

DOPORUČENÍ

MATERIÁLY VÝROBA

KONCEPCE PRODUKTŮ

 uvex climazone
Inovativní řízení teploty

Aby bylo možné účinně zlepšit klima ochranných pracovních 
prostředků, je nutné analyzovat relevantní faktory a�pro-
zkoumat a�pochopit, jak společně působí. 

Společnost uvex již řadu let zkoumá dopad problematiky 
 klimatu. Ve spolupráci s�renomovanými instituty�– jako napří-
klad PFI (Zkušební a�výzkumný ústav Pirmasens), Univerzita 
aplikovaných věd Kaiserslautern či institut Hohenstein�– jsou 
vyvíjeny zkušební metody a�přístroje, které umožňují komplexní 
a�osvědčené měření vlastností teploty. 

Je vám zima nebo horko na nohy? Necítíte se dobře kvůli 
nadměrnému pocení? Účinná regulace teploty je obzvláště 
důležitá u�bezpečnostní obuvi. 

Faktor komfortu díky systému uvex climazone:
• Regulace individuální tělesné teploty
• Práce s�trvalým pocitem pohody
• Déle trvající schopnost výkonu
•  Optimální pohodlí uživatele v�každé situaci

Během intenzivní fyzické aktivity vyprodukují nohy množství 
potu, které by na konci dne naplnilo sklenici.
Systém uvex climazone odvádí tuto vlhkost pryč, a�tím 
snižuje riziko nepohodlí způsobené puchýři, plísňovými 
infekcemi nebo dokonce mírným podchlazením a�také 
riziko poškození obuvi či ponožek.

Naši partneři v�oblasti 
výzkumu a�technologií

Všechny produkty, které jsou vybaveny inovativní 
funkcí řízení klimatu, mají v�tomto katalogu uveden 
symbol uvex climazone.

uvex climazone je inovativní systém regulace 
teploty od hlavy až po paty. Společnost uvex 
zkombinovala své odborné znalosti v�oblasti 
výzkumu a�vývoje s�využitím inteligentních ma-
teriálů a�technologií zpracování, aby vytvořila 
jedinečnou řadu produktů schopných optimali-
zovat klima.
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Bezpečnostní obuv
Normy · Značení

Základní požadavky�/ doplňkové požadavky�/ kategorie 
např. pro koženou obuv

Bezpečnostní obuv
EN ISO�20345

Pracovní obuv
EN ISO�20347

Základní požadavky na obuv a�odolnost tužinky proti nárazu SB
200�joulů

OB 
žádný požadavek

Doplňkové požadavky:
uzavřená pata
antistatické vlastnosti
absorpce energie patní části
odolnost proti pohonným hmotám

S1
O1

(bez odolnosti proti 
pohonným hmotám)

Doplňkové požadavky: viz výše, plus průnik a�absorpce vody S2 O2

Doplňkové požadavky: viz výše, plus
Odolnost proti propíchnutí*
podešev s�profilem

S3 O3

Základní požadavky�/ doplňkové požadavky�/ kategorie 
např. pro obuv z�PVC nebo PU

Základní požadavky na obuv a�odolnost tužinky proti nárazu SB 
200�joulů

OB 
žádný požadavek

Doplňkové požadavky:
antistatické vlastnosti
absorpce energie patní části
odolnost proti pohonným hmotám
odolnost proti propíchnutí*
podešev s�profilem

S5 O5

Výběr konkrétní obuvi závisí na druhu pracovních rizik. U�každé obuvi mohou být vyžadovány doplňkové požadavky (např. požadavek na izolaci 
proti teplu nebo chladu, odolnost proti propíchnutí nebo elektrický odpor u�ESD). Tato obuv je pak odpovídajícím způsobem označena.
Zásady zkoušení všech základních i�doplňkových požadavků jsou stanoveny normou EN ISO�20344.

Symbol CE

Velikost

Číslo modelu

Datum výroby

Identifikační značka výrobce 

Označení typu výrobcem

Číslo evropské normy

Značení

Symboly�– obuv pro průmyslové použití

U�obuvi musí být splněn a vyznačen jeden z�následujících tří požadavků.

Označení Zkoušené vlastnosti Zkušební podmínky Koeficient tření

SRA Odolnost proti sklouznutí na podkladu z�keramické dlažby s�rozto-
kem laurylsíranu sodného (SLS)

sklouznutí dopředu na patě
sklouznutí na rovném povrchu

ne méně než 0,28
ne méně než 0,32

SRB Odolnost proti sklouznutí na ocelovém podkladu s�glycerínem sklouznutí dopředu na patě
sklouznutí na rovném povrchu

ne méně než 0,13
ne méně než 0,18

SRC Odolnost proti sklouznutí na podkladu z�keramické dlažby s�rozto-
kem laurylsíranu sodného a�na ocelovém podkladu s�glycerínem

Zahrnuje všechny zkušební podmínky 
uvedené pro A. a�B.

Symbol kategorie ochrany
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Bezpečnostní obuv
Normy · Značení

Dodatečné požadavky na speciální použití s�odpovídajícími symboly

OZNA-
ČENÍ 

KRYTÉ NEBEZPEČÍ EN ISO�20345 EN ISO�20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Základní

P Odolnost proti propíchnutí*

A Antistatická obuv

E Absorpce energie v�oblasti paty

HI Izolace proti teplu

CI Izolace proti chladu

WRU Odolnost svršku proti vodě

HRO Odolnost podešve proti teplu (+300�°C�/�min)

WR Nepromokavost celé boty

M Ochrana nártu

FO Odolnost proti olejům a�benzínu

* Odolnost proti propíchnutí
Pozor�– Pamatujte, že odolnost proti propíchnutí obuvi je v�laboratoři 
zkoušena tupým hřebíkem o�průměru 4,5�mm při tlakové síle 1100�N. 
Vyšší síla nebo slabší hřebík zvyšují riziko propíchnutí. V�takovém přípa-
dě je nutné zvážit ještě alternativní preventivní opatření.
V�současnosti jsou pro bezpečnostní obuv dostupné dva základní typy 
stélek odolných proti propíchnutí. Jedná se o�typy stélek z�kovových 
a�nekovových materiálů. Oba tyto typy splňují minimální požadavky na 
odolnost proti propíchnutí dle normy vyznačené na této obuvi, ale každý 
má odlišné další výhody a�nevýhody, a�to zejména:

Kovové: Odolnost proti propíchnutí je méně ovlivněna tvarem ostrého 
předmětu (tj. průměrem, geometrickým tvarem, ostrostí), ale z�důvodu 
omezených možností výroby obuvi nezakrývají celou oblast chodidla 
uvnitř obuvi.
Nekovové: Jsou lehčí, flexibilnější a�pokrývají větší oblast ve srovnání 
s�kovovou stélkou, ale odolnost proti propíchnutí je více ovlivněna tva-
rem ostrého předmětu (tj. průměrem, geometrickým tvarem, ostrostí).
Další informace o�typu stélky odolné proti propíchnutí, která je součástí 
vaší obuvi, vám poskytne výrobce nebo dodavatel uvedený v�těchto po-
kynech.

Splňuje uvedený požadavek Požadavky mohou být splněny, ale nejsou stanoveny



Ohm   109108105 3,5 × 107
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Bezpečnostní obuv
 ESD

Elektrostatika
Kontrola nežádoucího elektrostatického výboje hraje v�prů-
myslu stále důležitější roli. Stále více zaměstnanců přichází 
do kontaktu s�elektrostaticky citlivými procesy, materiály či 
předměty. Na těchto pracovištích je často nutné používat 
ochrannou obuv jako součást systému odvodu elektrosta-
tického náboje.

Nezávisle na jednotlivých měřicích metodách stále platí, že 
ke splnění různých relevantních norem (např. EN ISO�20345, 
EN�61340) je vyžadován svodový odpor v�rozsahu od 
100� kiloohmů (1,0�×�105�ohmů) do�35�megaohmů 
(3,5�×�107�ohmů).

Všechny produkty s�certifikací ESD jsou v�tomto katalogu 
označeny symbolem ESD.

Tyto produkty jsou také vhodné v�souladu se specifikací pro 
vodivou obuv stanovenou německými technickými předpisy 
pro nebezpečné látky (TRGS)�727 „Předcházení riziku vzní-
cení v�důsledku elektrostatického náboje“.

1�×�105�Ω�≤�R�≤�1�×�109�Ω
(100�kiloohmů až 1�gigaohm) 

ESD obuv 
dle normy EN�61340-4-3

1�×�10⁵�Ω�≤�R�≤�1�×�108�Ω
(100�kiloohmů až 100�megaohmů)

Nízký odpor (vodivé)

Vodivý odpor dle

Vysoký odpor (izolující)Antistatické dle EN ISO�20345

R�>�1�×�10⁹�Ω (1�gigaohm)R�<�1�×�10⁵�Ω (100�kiloohmů) R�<�3,5�×�10⁷�Ω (35�megaohmů)

ESD dle EN�61340-5-1

R�= elektrický odpor
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Bezpečnostní obuv
Flexibilní systém vnitřního objemu obuvi uvex

Flexibilní systém vnitřního objemu obuvi uvex
V�rámci flexibilního systému vnitřního 
objemu bezpečnostní obuvi je tentýž 
model obuvi nabízen ve stejné velikosti, 
ale v�řadě různých tvarů. Jednotlivé 
tvary vycházejí z�měření nejširší části 
chodidla. Měří se buď obvod chodidla 
v�místě základního kloubu palce a�zá-
kladního kloubu malíčku, nebo se měří 
šíře chodidla v�tomto místě (viz obrá-
zek).
 
Klasifikace velikostí a�odpovídající hod-
noty jsou uvedeny v�následující tabulce 
(všechny hodnoty jsou uvedeny v�mm):

Objednací číslo uvex Šíře Certifikace Rozsah velikostí

XXXX.1 10

EN ISO�20345: 2011 S1�P 
nebo S3

dle modelu

XXXX.2 11 (standardní)

XXXX.3 12

XXXX.4 14

XXXX.7 10

EN ISO�20345: 2011 S1 
nebo S2

XXXX.8 11 (standardní)

XXXX.9 12

XXXX.0 14

  V�případě dotazů kontaktujte 
zákaznický servis uvex na 
adrese info@uvex.cz.

Základní kloub palce

Anatomický obvod chodidla

Základní kloub malíčku

Velikost obuvi uvex Délka chodidla Šíře�10 Šíře�11 (standardní) Šíře�12 Šíře�14

Obvod Obvod Obvod Obvod

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 221 227 233 245

37 232 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 230 236 242 254

39 247 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 239 245 251 263

41 262 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 248 254 260 272

43 277 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 257 263 269 281

45 292 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 266 272 278 290

47 307 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 275 281 287 299

49 322 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 284 290 296 308

51 337 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 293 299 305 317

Požadovaná šíře může být stanovena 
z�tabulky dle délky chodidla uživatele. 
Následující tabulka uvádí odpovídající 
objednací číslo pro různé šíře:

Všechny míry jsou uvedeny v�mm.



264

uvex�1 sport
Trendy. Ryzí sport.

Sportovní design se snoubí s�propraco-
vanou funkčností: obuv uvex�1 sport je 
mladá a�stylová a�současně poskytuje 
prvotřídní pohodlí�– díky lehkému desig-
nu, high-tech materiálům s�optimalizací 
teploty a�ergonomicky tvarované pode-
švi. 

uvex�1 sport – ideální společník pro kaž-
dodenní pracovní život a�mnohem více.

Prodyšný svršek
Prodyšný svršek ze síťoviny za-
jišťuje optimalizovanou regulaci 
teploty. Sportovní vzhled obuvi 
uvex�1 sport přispívá k�vyšší při-
jatelnosti nošení bezpečnostní 
obuvi.

Podešev uvex�1�sport
• Ergonomicky tvarovaná podešev z�dvousložkového 

polyuretanu pro lehké práce
• Extrémní pohodlí nohou
• Vhodná pro všeobecné použití na téměř jakémkoli 

povrchu

• Vynikající protiskluzové vlastnosti (SRC)
• Odolnost proti otěru
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem 

<35�megaohmů
• Neobsahuje látky poškozující lak

SPORTY. 
 YOUTHFUL.
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 sport

uvex�1 sport · Polobotka S1�SRC�/ S3�SRC
Obecné vlastnosti: 
• Moderní, ultralehká a�flexibilní bezpečnostní obuv S1 a�S3
• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné pro alergiky na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev z�dvousložkového polyuretanu s�vyni-

kající odolností proti uklouznutí
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších bez-

pečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi (polobotka�S3)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech materiálů zamezuje tvorbě otla-

ků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 sport Polobotka S3 SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6596.1 6596.2 6596.3 6596.4 6598.7 6598.8 6598.9 6598.0
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur textil
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

6596.1
6596.2
6596.3
6596.4

6598.7
6598.8
6598.9
6598.0
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uvex�1�– nová definice výkonu

Lehká konstrukce.
Snížený pocit únavy.

Vynechat, ale nepostrádat. Nižší 
hmotnost redukuje zatížení těla, 
a�tím snižuje opotřebení a�riziko 
úrazu. To se odráží i�v�odlehčené 
konstrukci bezpečnostní obuvi 
uvex�1. Model uvex�1 je nejlehčí 
bota uvex ve své třídě�– je přibliž-
ně o�100�g lehčí než náš bestseller 
uvex motion style. 

Tlumení nárazů zvýšené o�100�%.
Komfort ve třech dimenzích

Vícevrstvý tlumicí systém uvex�1 
složený z�dvojvrstvé polyuretano-
vé podešve uvex�1 a�pohodlné 
stélky s�optimálním útlumem v�ob-
lasti špičky a�paty chrání celý po-
hybový aparát. Absorpce energie 
v�patní části je dvakrát vyšší než 
vyžaduje norma EN ISO�20345. 
To zaručuje dokonalý komfort při 
chůzi.

Vynikající flexibilita
Optimální pohodlí uživatele

Ergonomický design podešve 
podporuje přirozený pohyb 
a�flexibilitu chodidla.

Vynikající stabilita
Spolehlivá opora a�bezpečnost

Stálá a�spolehlivá stabilita je nezbyt-
ná pro bezpečnou práci bez úrazů, 
při níž se můžete spolehnout na své 
nohy. Viditelná, do podešve integro-
vaná konstrukce paty zajišťuje stabili-
tu a�poskytuje dodatečnou ochranu 
proti bočnímu nárazu. Model s�tech-
nologií opory x-tended support navíc 
nabízí dodatečnou příčnou oporu 
a�zvýšenou ochranu proti podvrtnutí 
kotníku či�nárazu. Obě varianty pro-
vedení podešve bezpečně obepínají 
chodidlo bez omezení jeho flexibility.

Design svršku uvex monoskin
Pohodlné nošení bez otlaků

Svršek vyrobený z�jednoho kusu 
materiálu (monoskin) z�high-tech 
mikrovláken, kompletně bez kovo-
vých prvků, poskytuje uživateli vy-
nikající pohodlí, a�díky bezešvé 
konstrukci také delší životnost.

Optimální tvar v�oblasti klenby pro 
optimální torzi a�vysokou flexibilitu.

Prvek pod klenbou pro 
bezpečnost na žebřících.

Samočisticí a�protiskluzově opti-
malizovaný profil vzorku (označení 
SRC).

Rotační prvek odlehčuje tlak na 
klouby při otáčení a�obracení.

Části podešve z�TPU jsou vysoce odolné 
proti oděru, zajišťují bezpečný nášlap 
a�pomáhají předcházet úrazům.

1
2
3
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*�Dříve německý předpis BGR�191 **�Pouze u�některých modelů ***�U�textilního svršku

Podrobnější informace o�zkušebních kritériích OEKO-TEX® Standard�100 naleznete na webových stránkách 
uvex-safety.com/certificates.

Anatomicky navržený tvar�– 
dokonale sedí a�poskytuje 
maximální pohodlí.

• Flexibilní systém více šířek pro 
spolehlivou oporu a�pohodlí

• Flexibilní systém více šířek uvex 
(šíře�10–14**) optimálně sedí

• Individuálně nastavitelný systém 
rychloupínání (IAS)**

• Anatomicky tvarovaná tužinka 
pro naprostou bezpečnost

• Speciálně navržené dámské ko-
pyto pro modely obuvi uvex�1 ve 
velikostech�35 až�40

Standard uvex climazone
Regulace teploty a�mikroklimatu

Velkoplošná perforace, vysoce 
prodyšný svršek z�high-tech mikro 
veluru a�podšívka ze síťoviny spolu 
s�pohodlnou stélkou vybavenou 
systémem regulace vlhkosti brání 
přehřívání a�snižují pocení.

Kompletně bez obsahu kovu

Ortopedické řešení dle němec-
kého nařízení DGUV�112-191 
a�rakouské normy 
ÖNORM�Z�1259

Bezpečnostní obuv uvex�1 podporuje přirozený 
 pohyb lidského těla, snižuje zátěž a�maximalizuje 
 pohodlí.
Nepřetržitý vývoj probíhá na základě nejmoderněj-
ších fyziologických výzkumů�a technologií, což 
 zaručuje maximální výkon s�kvantifikovatelnými 
 výhodami produktu.

***

14121110
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Bezpečnostní obuv
 uvex�1

uvex�1 • Polobotka S3 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Velmi lehká a�všestranná bezpečnostní obuv S3
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších bez-

pečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�obzvláště měkké hovězí kůže zamezuje 

tvorbě otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Polobotka S3 SRC
Obj.�číslo 8553.1 8553.2 8553.3 8553.4
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek voděodolná, hladká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8553.1
8553.2
8553.3
8553.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Velmi lehká a�všestranná bezpečnostní obuv S3
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších 

ochranných norem, nenarušuje flexibilitu obuvi
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového polyure-

tanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�obzvláště měkké hovězí kůže zamezuje 

tvorbě otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická stélka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obj.�číslo 8554.1 8554.2 8554.3 8554.4
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek voděodolná, hladká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8554.1
8554.2
8554.3
8554.4
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Bezpečnostní obuv
 uvex�1

uvex�1 · Sandál S1 SRC · Perforovaná polobotka S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní sandály a�perforované bezpeč-

nostní polobotky s�třídou ochrany S1
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandály) nebo pružné tkaničky 

pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotky)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového polyure-

tanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 8542.7 8542.8 8542.9 8542.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�1 Perforovaná polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 8543.7 8543.8 8543.9 8543.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8542.7
8542.8
8542.9
8542.0

8543.7
8543.8
8543.9
8543.0
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Polobotka S2 SRC · Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv 

s�třídou ochrany S2
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky (polobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového polyure-

tanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce  

uvex�1 Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 8544.7 8544.8 8544.9 8544.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�1 Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obj.�číslo 8545.7 8545.8 8545.9 8545.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8544.7
8544.8
8544.9
8544.0

8545.7
8545.8
8545.9
8545.0
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Sandál S1 SRC · Polobotka S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní sandály s�třídou ochrany S1 

nebo bezpečnostní polobotky s�třídou ochrany S2
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandály)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům s�perforací (pouze sandály) zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická stélka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk (sandály) nebo límec a�jazyk proti 

vniknutí prachu (polobotky)
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 8530.7 8530.8 8530.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�1 Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 8534.7 8534.8 8534.9 8534.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8534.7
8534.8
8534.9
8534.0

8530.7
8530.8
8530.9
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Perforovaná polobotka S1 SRC · Perforovaná šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpečnostní polobotka, nebo 

kotníčková obuv s třídou ochrany S1 
• Ultralehká a všestranná perforovaná bezpečnostní polobotka nebo 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S1 nebo kotníčková obuv s�třídou 
ochrany S1

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 
na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné 
 látky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům s�perforací zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk 
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Perforovaná polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 8531.7 8531.8 8531.9 8531.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�1 Perforovaná šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obj.�číslo 8532.7 8532.8 8532.9 8532.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0
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Bezpečnostní obuv
uvex�1

uvex�1 · Perforovaná polobotka S1 SRC · Perforovaná šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpečnostní polobotky nebo 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S1
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky (polobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům s�perforací zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 Perforované polobotky s�třídou ochrany S1 SRC Perforovaná šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S1 SRC
Obj.�číslo 8546.7 8546.8 8546.9 8547.7 8547.8 8547.9
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8546.7
8546.8
8546.9

8547.7
8547.8
8547.9
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 x-tended support

uvex�1 x-tended support · Polobotka S1 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpečnostní polobotky s�třídou 

ochrany S1
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená z�dvousložkového poly-

uretanu s�vynikající odolností proti uklouznutí
• Podpora ve střední a patní části chodidla díky speciálně navrženému 

postrannímu rámu x-tended support k ochraně proti zraněním v 
 důsledku podvrtnutí a nárazu

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům s�perforací zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikroveluru zamezuje tvorbě 

otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk 
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 x-tended support Polobotka S1 SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 8512.7 8512.8 8512.9 8511.7 8511.8 8511.9
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8512.7
8512.8
8512.9

8511.7
8511.8
8511.9
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 x-tended support

uvex�1 x-tended support · Polobotka S1 P SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpeč-

nostní polobotky s�třídou ochrany S1�P
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 

tomu vhodné pro alergiky na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 
• Přetažená špice z pěnového polyuretanu 

 pomáhá prodloužit životnost svršku
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-

stavení, k�dispozici také běžné tkaničky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�vynikající 
odolností proti uklouznutí

• Podpora ve střední a patní části chodidla díky 
speciálně navrženému postrannímu rámu 
x-tended support k ochraně proti zraněním v 
důsledku podvrtnutí a nárazu

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům s�per-
forací zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk 
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí 

dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 x-tended support Polobotky s�třídou ochrany S1 P SRC Polobotky s�třídou ochrany S1 P SRC
Obj.�číslo 8514.1 8514.2 8514.3 8519.1 8519.2 8519.3
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
8519.2
8519.3
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Bezpečnostní obuv
 uvex�1 x-tended support

 uvex�1 x-tended support · Sandál S1 P SRC · Polobotka S3 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti: 
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní sandá-

ly s�třídou ochrany S1�P nebo bezpečnostní 
polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou ochrany 
S3

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

• Přetažená špice z pěnového polyuretanu 
 pomáhá prodloužit životnost svršku

• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandá-
ly)

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-
stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá příčná 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�vynikající 
odolností proti uklouznutí

• Podpora ve střední a patní části chodidla díky 
speciálně navrženému postrannímu rámu 
x-tended support k ochraně proti zraněním v 
důsledku podvrtnutí a nárazu

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům s�per-
forací (pouze sandály) zajišťujícím optimální 
klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí 

dámského kopyta

Oblasti použití:
• Lehké práce

 uvex�1 x-tended support Sandály s�třídou ochrany S1 P SRC Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S3 SRC
Obj.�číslo 8536.1 8536.2 8536.3 8516.1 8516.2 8516.3 8517.1 8517.2 8517.3
Šíře 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345: 2011 S1 P SRC EN ISO�20345: 2011 S3 SRC EN ISO�20345: 2011 S3 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

8536.1
8536.2
8536.3
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 ladies

Všechny ostatní modely řady uvex�1 jsou dostupné i�pro ženy (od velikosti 35).
Popis produktů na stranách�268 až�277.

uvex�1 ladies · Sandál S1 SRC · Polobotka S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné bezpečnostní sandá-

ly s�třídou ochrany S1 a�bezpečnostní polo-
botky s�třídou ochrany S2

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandá-
ly)

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-
stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�vynikající 
odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí: 
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům s�per-
forací (pouze sandály) zajišťujícím optimální 
klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk (sandály) 
nebo límec a�jazyk proti vniknutí prachu (po-
lobotky)

Oblasti použití:
• Lehké práceuvex�1 ladies Sandály s�třídou ochrany S1 SRC Polobotka S2 SRC

Obj.�číslo 8560.7 8560.8 8562.7 8562.8
Šíře 10 11 10 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43

8560.7
8560.8

8562.7
8562.8
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Bezpečnostní obuv
uvex�1 ladies

uvex�1 ladies · Perforovaná polobotka S1 SRC · 
Perforovaná šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Ultralehké a�všestranné perforované bezpeč-

nostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou 
ochrany S1

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-
stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�vynikající 
odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům s�per-
forací zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex�1 ladies Perforované polobotky s�třídou ochrany S1 SRC Perforovaná šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S1 SRC
Obj.�číslo 8561.7 8561.8 8563.7 8563.8
Šíře 10 11 10 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43

8561.7
8561.8

8563.7
8563.8
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Lepší výkon ve všech oblastech
Inovativní řada ochranné obuvi uvex�2 ve třídě ochrany 
S3 a�S1�P se nebojí výzvy: poskytuje optimální tlumení 
nárazů, ergonomický tvar, nízkou hmotnost a�vynikající 
klimatické vlastnosti, zajišťuje maximální výkon a�defi-
nuje nová měřítka ochranné obuvi.

Ergonomický lehký design
Pomáhá předcházet únavě
Systém tlumení nárazů 
pro profesionály
Uvolňuje napětí při každém kroku.
Spolehlivá stabilita 
S�maximální volností pohybu.

Pohodlné nošení bez otlaků 
Díky konstrukci svršku uvex monoskin.
Anatomicky navržený tvar�– 
dokonale sedí a�poskytuje maximální 
pohodlí.
Pohodlí s�regulací teploty 
Vysoce prodyšné díky systému uvex 
climazone.

Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2
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Ultralehká 
Řada uvex�2 patří ve svém oboru 
k�nejlehčí bezpečnostní obuvi s 
 třídou ochrany S3 a�S1 P pro ro-
bustní použití. 1

1  Pohodlná stélka
2  Polyuretanová 

mezipodešev
3   Polyuretanová nebo 

gumová podešev

Podešve uvex�2 PU/PU�– optimální 
přilnavost s�každým krokem
• Outdoorová podešev s�vynikající 

přilnavostí a�optimálním tlumením 
nárazů

• Části podešve z�TPU jsou odolné 
proti oděru, zajišťují bezpečný 
nášlap a�pomáhají předcházet 
úrazům

• Robustní, samočisticí podešev 
zajišťuje maximální přilnavost při 
náročných podmínkách použití, 
dokonce i�na nerovném či znečiš-
těném podkladu (značení SRC)

• Účinná ochrana kotníku zajišťuje 

bezpečnost při práci na žebřících
• Neobsahuje škodlivé látky naru-

šující funkci smáčedel
• Odolnost proti olejům a�benzínu 
• Splňuje požadavky ESD: svodový 

odpor <35�megaohmů
• Krátkodobá odolnost proti tep-

lotám až do +120�°C
• Jsou přípustné ortopedické úpra-

vy dle německého nařízení 
DGUV�112-191 a�rakouské normy 
ÖNORM Z�1259

O�100�% lepší než norma

Oblast paty absorbuje energii až 
40�joulů�– obuv uvex�2 tak snižuje zátěž 
těla. 

Ačkoliv má obuv mezipodešev odolnou 
proti propíchnutí, absorpce energie 
v�patní části je dvakrát vyšší, než vyžadu-
je norma EN ISO�20345. 

Vícevrstvý systém tlumení nárazů uvex�2 
a�pohodlná antistatická vložka s�doda-
tečnými prvky pro tlumení otřesů vpředu 
a�na patě: toto vše chrání pohybový sys-
tém na tvrdém či nerovném terénu.

1 Měřené údaje se vztahují k�perforované polobotce velikosti 42.

Winners at Work – uvex 2
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Bezpečnostní obuv
uvex�2

Vysoce flexibilní 
Vychutnejte si neomezenou volnost pohybu, zejména při klečení, díky 
flexibilní nekovové mezipodešvi odolné proti propíchnutí.
Systém rychloupínání uvex nevyžaduje zavazování a�umožňuje snadné 
přizpůsobení po celý den, a�tím udržuje nohy v�pohodlí 2.

Výborná stabilita
Přímo lisované přetažení špičky z�PU zajišťuje spolehlivou ochranu svrš-
ku a�pomáhá předcházet opotřebení při klečení. Viditelná, do podešve 
integrovaná konstrukce paty zajišťuje stabilitu a�poskytuje dodatečnou 
ochranu kotníku, aniž by narušila pohodlí.

Gumová podešev uvex VIBRAM®3�– Inspirováno horolezectvím
Gumová směs vyvinutá výhradně pro společnost uvex je optimalizována pro středně 
těžké práce na náročném podkladu, a�kromě základních charakteristik 
podešve uvex�2 PU/PU obsahuje další vlastnosti:

• Lehká jako polyuretanová podešev
• Podešev je krátkodobě tepelně 

odolná až do +300�°C (značení 
HRO)

•  Zvýšená odolnost proti proříznutí
•  Vyšší chemická odolnost ve srov-

nání s�polyuretanovou podešví
•  Vysoce flexibilní v�chladu

•  Tepelně izoluje (značení HI, 
zkoušeno při teplotě +150�°C)

•  Jsou přípustné ortopedické 
úpravy dle německého nařízení 
DGUV�112-191 a�rakouské normy 
ÖNORM Z�1259

2 Funkce závisí na modelu. Dle vlastní volby lze použít také standardní tkaničky (součástí dodávky).
3 gumová podešev VIBRAM® neobsahuje látky narušující funkci smáčedel.

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.P.A.
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Ochranná tkanina

Svršek

Podšívka

Membrána GORE-TEX®

uvex�2 GTX VIBRAM®

100% nepromokavost. 100% pohodlí.

Gumová podešev uvex VIBRAM®1�– inspiruje se horolezectvím  
• Stejně lehká jako PU
• Tepelná odolnost při krátkodobé expozici 

do +300�°C (symbol HRO)
• Zvýšená odolnost proti proříznutí
• Tepelně izoluje (značení HI, zkoušeno při 

teplotě +150 °C)
• Zvýšená flexibilita při nízkých teplotách

• Vyšší chemická odolnost ve srovnání 
s�polyuretanovou podešví

• Jsou přípustné ortopedické úpravy dle naří-
zení 112-191 Německého ústavu pro bezpeč-
nost a�ochranu zdraví při práci (DGUV) 
a�normou ÖNORM Z�1259.

Obuv se zvýšeným pohodlím GORE-TEX®2
• Trvale nepromokavá a�vysoce prodyšná
• Maximální rozptyl tepla 

Suché a�pohodlné při vysokých teplotách.

1 Gumová podešev VIBRAM® obsahuje látky poškozující laky. VIBRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates.

Spolehlivá ochrana pro více oblastí 
použití kombinovaná s�výjimečným 
pohodlím uživatele: vyrobeno 
s�použitím materiálu GORE-TEX®: 
sportovní obuv uvex�2 GTX VIBRAM® 
je nepromokavá a�vysoce prodyšná�– 
dokonce i�při vysokých teplotách 
v�letních měsících a�při úkolech 
vyžadujících vysokou fyzickou námahu.
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Bezpečnostní obuv
uvex�2 GTX VIBRAM®

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates. | VIBRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.P.A.

uvex�2 GTX VIBRAM® · Polobotka S3 WR HI HRO SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 WR HI HRO SRC
Obecné vlastnosti: 
• Lehké a�flexibilní nepromokavé bezpečnostní 

polobotky / kotníčková obuv s�třídou ochrany 
S3 WR

• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 
pro alergiky na chrom

• Přetažená špice z pěnového olyuretanu 
 pomáhá prodloužit životnost svršku

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-
stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (polo-
botka)

Ochranné vlastnosti:
• 100% nepromokavost díky podšívce GORE-

-TEX® (značení WR)
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ultralehká kombinace polyuretanové mezipo-
dešve, která optimálně tlumí nárazy, a�pode-
šve z�gumy VIBRAM® s�vynikajícími protisklu-
zovými vlastnostmi

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spod-
ku (testováno dle normy při teplotě +150�°C)

• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Prodyšné a�současně nepromokavé
• Podšívka GORE-TEX®: vynikající pohodlí uživa-

tele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 
materiálům zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu

• Zvýšená flexibilita gumové podešve VIBRAM® 
při nízkých teplotách 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dám-
ského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex�2 GTX Vibram® Polobotka S3 WR HI HRO SRC Šněrovací kotníčková obuv s�S3 WR HI HRO SRC
Obj.�číslo 6526.1 6526.2 6526.3 6527.1 6527.2 6527.3
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN�ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN�ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka Laminát GORE-TEX® Laminát GORE-TEX®

Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

6526.1
6526.2
6526.3

6527.1
6527.2
6527.3



286

Bezpečnostní obuv
uvex�2 VIBRAM®

uvex�2 VIBRAM® · Sandál S1 P HRO SRC · Perforovaná polobotka S1 P HRO SRC
Obecné vlastnosti: 
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní sandály�/ per-

forované bezpečnostní polobotky s�třídou 
ochrany S1 P

• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 
pro alergiky na chrom

• Přetažená špice z pěnového polyuretanu 
 pomáhá prodloužit životnost svršku

• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandály) 
nebo pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 
nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky 
(polobotky)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ultralehká kombinace polyuretanové mezipo-
dešve, která optimálně tlumí nárazy, a�pode-
šve z�gumy VIBRAM® s�vynikajícími protisklu-
zovými vlastnostmi

• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným, perforovaným ma-
teriálům zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části

• Zvýšená flexibilita gumové podešve VIBRAM® 
při nízkých teplotách 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dám-
ského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex�2 VIBRAM® Sandál S1 P HRO SRC Perforovaná polobotka S1 P HRO SRC
Obj.�číslo 6520.1 6520.2 6520.3 6520.4 6521.1 6521.2 6521.3 6521.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN�ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC EN�ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

6520.1
6520.2
6520.3
6520.4

6521.1
6521.2
6521.3
6521.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2 VIBRAM®

uvex�2 VIBRAM® · Polobotka S3 HI HRO SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 HI HRO SRC
Obecné vlastnosti: 
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní polobotky / 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S3
• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 

pro alergiky na chrom
• Přetažená špice z pěnového polyuretanu 

 pomáhá prodloužit životnost svršku
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-

stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (polo-
botka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ultralehká kombinace polyuretanové mezipo-
dešve, která optimálně tlumí nárazy, a�pode-
šve z�gumy VIBRAM® s�vynikajícími protisklu-
zovými vlastnostmi

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci 
spodku (testováno dle normy při teplotě 
+150�°C)

• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:

• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-
tému kopytu a�prodyšným materiálům zajišťu-
jícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu

• Zvýšená flexibilita gumové podešve VIBRAM® 
při nízkých teplotách 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dám-
ského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex�2 VIBRAM® Polobotka S3 HI HRO SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 HI HRO SRC
Obj.�číslo 6528.1 6528.2 6528.3 6528.4 6529.1 6529.2 6529.3 6529.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN�ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN�ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.P.A.

6528.1
6528.2
6528.3
6528.4

6529.1
6529.2
6529.3
6529.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2 VIBRAM®

uvex�2 Polobotka S3 HI HRO SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 HI HRO SRC
Obj.�číslo 6522.1 6522.2 6522.3 6522.4 6523.1 6523.2 6523.3 6523.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN�ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN�ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Svršek voděodolná, hladká kůže voděodolná, hladká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�2 · Polobotka S3 HI HRO SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 HI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou 

ochrany S3
• Přetažená špice z�pěnového polyuretanu pomáhá prodloužit životnost 

svršku
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální nastavení, k�dispozici také 

běžné tkaničky (polobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Ultralehká kombinace mezipodešve, která optimálně tlumí nárazy, 

a�podešve z�gumy VIBRAM® s�vynikajícími protiskluzovými vlastnostmi
• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spodku (testováno dle 

normy při teplotě +150�°C)
• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci spodku při krátkodobé 

expozici do +300�°C
• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku díky stabilizační opoře klenby
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších bez-

pečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinutému kopytu a�prodyšným 

materiálům zajišťujícím optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�obzvláště měkké hovězí kůže zamezuje 

tvorbě otlaků
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 

a�zvýšeným tlumením nárazů v�přední a�patní části
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu
• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dámského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

6522.1
6522.2
6522.3
6522.4

6523.1
6523.2
6523.3
6523.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2

uvex�2 · Polobotka S3 SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní polobotky�/ 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S3
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 
• Přetažená špice z�pěnového polyuretanu 

 pomáhá chránit svršek a�prodloužit jeho 
 životnost

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 
nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky 
(polobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá příčná 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�hrubým, sa-
močisticím vzorkem a�vynikající odolností 
proti uklouznutí

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům zajiš-
ťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�obzvláště měk-
ké hovězí kůže zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí 
dámského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex�2 Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S3 SRC
Obj.�číslo 6502.1 6502.2 6502.3 6502.4 6503.1 6503.2 6503.3 6503.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek voděodolná, hladká kůže voděodolná, hladká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2

uvex�2 Sandál S1 P SRC Perforovaná polobotka S1 P SRC
Obj.�číslo 6500.1 6500.2 6500.3 6500.4 6501.1 6501.2 6501.3 6501.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�2 · Polobotka S1 P SRC · Perforovaná polobotka S1 P SRC
Obecné vlastnosti: 
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní sandály�/ per-

forované bezpečnostní polobotky s�třídou 
ochrany S1 P

• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 
pro alergiky na chrom

• Přetažená špice z�pěnového polyuretanu 
 pomáhá prodloužit životnost svršku

• Dva nastavitelné pásky na suchý zip (sandály) 
nebo pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 
nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky 
(polobotky)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�hrubým, 
 samočisticím vzorkem a�vynikající odolností 
proti uklouznutí

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová stélka odolná proti propíchnutí dle 
nejnovějších bezpečnostních norem, nenaru-
šuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným, perforovaným ma-
teriálům zajišťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-
veluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části 

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí dám-
ského kopyta

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

6500.1
6500.2
6500.3
6500.4

6501.1
6501.2
6501.3
6501.4
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Bezpečnostní obuv
uvex�2

uvex�2 Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obj.�číslo 6508.1 6508.2 6508.3 6508.4 6509.1 6509.2 6509.3 6509.4
Šíře 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52

uvex�2 · Polobotka S3 SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké a�flexibilní bezpečnostní polobotky�/ 

kotníčková obuv s�třídou ochrany S3
• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné 

pro alergiky na chrom
• Přetažená špice z�pěnového polyuretanu 

 pomáhá prodloužit životnost svršku
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální na-

stavení, k�dispozici také běžné tkaničky (po-
lobotka)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Ergonomicky tvarovaná podešev vyrobená 
z�dvousložkového polyuretanu s�hrubým, 
 samočisticím vzorkem a�vynikající odolností 
proti uklouznutí

• Spolehlivá přilnavost při stoupání po žebříku 
díky stabilizační opoře klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Vynikající pohodlí uživatele díky nově vyvinu-

tému kopytu a�prodyšným materiálům zajiš-
ťujícím optimální klima

• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mik-
roveluru zamezuje tvorbě otlaků

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlu-
mením nárazů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknu-
tí prachu

• Velikosti�35 až�40 byly vyrobeny pomocí 
dámského kopyta 

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4
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Měkký polstrovaný 
límec a�jazyk

Měkký, prodyšný textilní svršek

Individuálně nastavitelné rychlozapínání

Nekovová mezipodešev odolná 
proti propíchnutí

Přetažení špice z�TPU

Nekovová tužinka

Vysoce prodyšný
materiál podšívky

Klenba pro optimální stabilitu na žebříku

Podešev DUO PU a�vyjímatelná 
vložka pro optimální absorpci

uvex sportsline

Bezpečnost nepřipouští kompromisy

Bezpečnostní obuv by měla být funkční 
a�poskytovat správnou úroveň ochrany.
Chceme svým nohám zajistit pohodlí, 
ale styl je také důležitý. Nedělejte kom-
promisy jen proto, že jste v�práci. 

Řada uvex sportsline kombinuje 
všechny tyto vlastnosti s�lehkým, 
štíhlým a�flexibilním designem.

Ideální pro práci v�lehkém průmyslu 
a�logistice nebo pro řemeslníky. 
Ideální pro práci i�volný čas.

A step up in …
  Functionality,
     Comfort and
         Design
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Bezpečnostní obuv
uvex sportsline

uvex sportsline · Polobotka S1 P SRC
Obecné vlastnosti:
• Sportovní lehká bezpečnostní polobotka 

s�třídou ochrany S1 P
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 

tomu vhodné pro alergiky na chrom
• Přetažená špice pomáhá chránit svršek 

a�prodloužit jeho životnost
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 

 nastavení, k�dispozici také běžné tkaničky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka
• Podešev vyrobená z�polyuretanu DUO se 

 samočisticím vzorkem a�dobrou odolností 
proti uklouznutí

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Dobré pohodlí uživatele s�prodyšnými materi-

ály zajišťujícími optimální klima
• Téměř bezešvá konstrukce z�textilního mate-

riálu zamezuje tvorbě otlaků
• Vyjímatelná pohodlná antistatická vložka se 

systémem odvodu vlhkosti 
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk 

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex sportsline polobotka S1 P SRC
Obj.�číslo 8470.3 8472.3 8473.3
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek textil
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 48 35 až 48 35 až 48

8470.3

8473.3

8472.3
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uvex business casual
Elegantní styl, výjimečná ochrana

Optimální regulace klimatu
Vysoce prodyšný kožený svršek 
a�textilní podšívka regulují teplotu 
chodidla a�udržují uvnitř obuvi op-
timální klima. Pohodlné klimatické 
vložky uvex odvádějí vlhkost 
a�přes noc dokonale uschnou.

Pohodlné nošení
Nové, anatomicky tvarované kopy-
to poskytuje zvýšenou stabilitu 
a�podporuje přirozený pohyb cho-
didla, aniž by omezil flexibilitu.

9510 
Poddajná, vysoce kvalitní kůže 
a�prvotřídní textilie utvářejí trvalý 
moderní vzhled s�vysokou úrovní 
pohodlí a�hygieny pro zdravé nohy.

9511 
Kombinace nejlepší měkké kůže, 
našitého semiše a�vysoce kvalitní 
funkční textilní podšívky vytváří 
lehkou obuv a�ryzí pohodlí.

Tlumení nárazů
Lehká podešev z�dvousložkového 
polyuretanu a�vyjímatelná pohodl-
ná vložka mají vynikající charakte-
ristiky tlumení nárazů, a�díky tomu 
pomáhají snížit únavu a�riziko po-
škození pohybového aparátu.

Ochrana při každém kroku
Ergonomicky vytvarovaná pode-
šev a�označení SRC poskytují vy-
nikající odolnost proti uklouznutí.

Polyuretanová podešev
• Ergonomicky navržený vzorek
• Extrémně flexibilní s�vynikajícím tlumením nárazů
• Velmi lehká díky jedinečnému systému PU podešve
• Dvouvrstvý systém s�podešví odolnou proti oděru a�proříznutí
• Znatelně lepší odolnost proti uklouznutí
• Samočisticí vzorek
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Nešpinivé
• Krátkodobá tepelná odolnost do přibližně +120�°C

Od klasické elegance až po sportovní neformálnost: z�řady uvex busi-
ness casual si vždy vyberete ochrannou obuv, která dokonale doplní váš 
oděv. Optimální celodenní ochrana, ať už v�kanceláři nebo ve výrobě.

9512 
Tato polobotka s�ozdobnou perfo-
rací v budapešťském stylu kombi-
nuje svršek z�měkké a�poddajné 
kůže a�vysoce kvalitní funkční tex-
tilie�– výsledkem je pohodlný 
a�elegantní styl a�zdravé nohy.
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Bezpečnostní obuv
uvex business casual

uvex business casual · Polobotka S1 SRC a�S1 P SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehká bezpečnostní obuv s�třídou ochrany S1 a�S1 P je ideální pro kan-

celářské prostředí: od klasické elegance až po sportovní či neformální 
styl

• Polobotka s�ozdobnou perforací v budapešťském stylu (9512.2 a�9512.8)
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné látky 

poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Robustní ocelová tužinka 
• Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí (modely s�třídou ochra-

ny S1 P�– 9510.2, 9511.2 a�9512.2)
• Lehká samočisticí podešev z�polyuretanu DUO poskytuje optimální 

odolnost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouz-
nutí 

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: textilní 

podšívka pohlcující vlhkost, prodyšný kožený svršek a�pohodlná klima-
tická vložka se systémem odvodu vlhkosti

• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka s�dodatečným tlumením nára-
zů v�přední a�patní části

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex business casual Polobotka S1 P SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 9510.2 9510.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek kůže kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

uvex business casual Polobotka S1 P SRC
Obj.�číslo 9511.2
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek kůže, semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48

uvex business casual Polobotka S1 P SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 9512.2 9512.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek kůže kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion sport

Bezpečnostní obuv řady uvex motion 
sport kombinuje styl se sportovním 
 designem.

Řada uvex motion sport je navržena ve 
stylu pěší turistiky�– je lehká a�poskytuje 
výjimečnou regulaci teploty díky ultralehké 
polyuretanové podešvi a�vyjímatelné po-
hodlné stélce uvex 3D hydroflex® foam.

Reflexní prvky na svršku a�šněrování 
 zvyšují viditelnost uživatele.

uvex motion sport · Sandál S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Sportovní bezpečnostní sandály s�třídou ochrany S1 mají turistický 

vzhled a�jsou dostupné v�širším provedení
• Dokonale padnou díky dvěma nastavitelným páskům na suchý zip 

(6957.7 až 6957.9)
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální přizpůsobení 

(6954.7 až 6954.9)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Obzvláště nízká hmotnost a�vynikající tlumení nárazů�– optimální tlume-

ní nárazů v�patní a�přední části spolu s�pohodlnou klimatickou vložkou 
uvex�3D hydroflex® foam

• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 
klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat teplotu 
nohy pro optimální pohodlí uživatele�– ještě vyšší ventilace s�rozsáhlou 
perforací

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk
 

uvex motion sport Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 6954.7 6954.8 6954.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion sport Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 6957.7 6957.8 6957.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

*  Šíře�10 a�12 jsou vybaveny pohodlnou klimatickou stélkou (popis na straně�322).

6954.7
6954.8
6954.9

6957.7
6957.8
6957.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion sport

uvex motion sport · Perforovaná polobotka S1 SRC · Polobotka S2 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Sportovní perforované bezpečnostní polobotky s�třídou ochrany S1 

a�polobotky a�kotníčková obuv s�třídou ochrany S2 mají sportovní 
vzhled a�jsou dostupné v�širším provedení

• Systém šněrování s�poutky a�reflexními pásky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Obzvláště nízká hmotnost s�vynikajícím tlumením nárazů�– optimální tlu-

mení nárazů v�patní a�přední části se vložkou uvex�3D hydroflex® foam
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 

klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat tep-
lotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Zvýšená prodyšnost s�rozsáhlou perforací (6958.7 až 6958.9)
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk (perforované polobotky) nebo límec 

a�jazyk proti vniknutí prachu (modely s�třídou ochrany S2)

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion sport Perforovaná polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6958.7 6958.8 6958.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion sport Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 6955.7 6955.8 6955.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion sport Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obj.�číslo 6956.7 6956.8 6956.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek nubuk a�semiš
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

*  Šíře�10 a�12 jsou vybaveny pohodlnou klimatickou stélkou (popis na straně�322).

6958.7
6958.8
6958.9

6955.7
6955.8
6955.9

6956.7
6956.8
6956.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style · Sandál S1�P�SRC�/ S1�SRC · Šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečností sandály s�třídou ochrany 

S1 P a�S1 a�perforovaná bezpečností kotníč-
ková obuv s�třídou ochrany S1 ve sportovním 
designu

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

• Dokonale padnou díky dvěma nastavitelným 
páskům na suchý zip (sandály)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 

poskytuje optimální odolnost proti oděru, tlu-
mení nárazů a�vynikající odolnost proti uk-
louznutí 

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka 
a�patní stabilizátor uvex anti-twist předchází 
podvrtnutí kotníku

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi (pouze sandály 
s�třídou ochrany S1 P)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ide-

ální klima nohou: vysoce prodyšná podšívka 
a�perforovaný svršek spolu s�pohodlnou kli-
matickou vložkou se systémem odvodu vlh-
kosti 

• Pohodlná, měkká a�převážně bezešvá kon-
strukce bez tlakových bodů�– s�měkkým pol-
strovaným límcem a�jazykem

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style Sandál S1 P SRC Sandál S1 SRC Šněrovací kotníčková obuv S1 SRC
Obj.�číslo 6975.2 6975.8 6967.8
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek high-tech mikrovelur high-tech mikrovelur high-tech mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 48 36 až 48

6975.2
6975.8

6967.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style · 
Polobotka S1�SRC�/ S1�P�SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní polobotky ve sportovním designu s�třídou ochrany 

S1 P a�S1
• Vyrobené z�textilních materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky na 

chrom (nejsou ohnivzdorné)
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka, přetažení špice uvex 

 topshield a�patní stabilizátor uvex anti-twist pomáhají předcházet podvrt-
nutí kotníku

• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších 
bezpečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi (pouze polobotky 
s�třídou ochrany S1 P)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: vysoce 

prodyšné materiály podšívky a�svršku a�pohodlné klimatické vložky 
se systémem odvodu vlhkosti 

• Pohodlný a�měkký pocit bez tlakových bodů�– s�měkkým polstrovaným 
límcem a�jazykem a�převážně bezešvou konstrukcí 

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení ná-
razů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style · 
Polobotka S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké perforované bezpečnostní polobotky ve sportovním designu 

s�třídou ochrany S1 a�perforované kancelářské polobotky bez tužinky 
s�třídou ochrany O1

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 
na chrom

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-
ky poškozující laky 

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální přizpůsobení

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD s�objemovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka (kromě modelu 6997.8) 

a�patní stabilizátor uvex anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: vysoce 

prodyšná podšívka a�perforovaný svršek spolu s�pohodlnou klimatic-
kou stélkou se systémem odvodu vlhkosti 

• Pohodlná, měkká a�převážně bezešvá konstrukce bez tlakových bodů�– 
s�měkkým polstrovaným límcem a�jazykem

• Antistatická stélka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nára-
zů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style Polobotka S1 P SRC Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6999.2 6999.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek textil textil
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 48 36 až 48

uvex motion style Perforovaná polobotka Perforovaná polobotka
S1 SRC S1 SRC

Obj.�číslo 6989.8 6998.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek high-tech mikrovelur high-tech mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50

6998.8

6989.8

6999.2
6999.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style · Polobotka S2 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní polobotky/kotníčková obuv 

ve sportovním designu s�třídou ochrany S2
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 

tomu vhodné pro alergiky na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální při-

způsobení (pouze polobotky)

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 

poskytuje optimální odolnost proti oděru, 
tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti 
uklouznutí 

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka 
a�patní stabilizátor uvex anti-twist pomáhají 
předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální 

klima nohou: vysoce prodyšná podšívka a�per-
forovaný svršek spolu s�pohodlnou klimatickou 
stélkou se systémem odvodu vlhkosti 

• Materiál high-tech mikrovelur
• Pohodlná, měkká a�bezešvá konstrukce bez 

tlakových bodů�– s�měkkým polstrovaným lím-
cem a�jazykem

• Antistatická stélka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style Polobotka S2 SRC Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obj.�číslo 6978.8 6979.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek high-tech mikrovelur high-tech mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50

6978.8

6979.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion black

uvex motion black · Polobotka S1 P SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S1 P SRC
Obecné vlastnosti:
• Moderní bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou ochrany S1 

navržené ve sportovním stylu
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist předchází podvrtnutí kotníku
• Nekovová mezipodešev odolná proti propíchnutí dle nejnovějších bez-

pečnostních norem, nenarušuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Velmi nízká hmotnost a�vynikající tlumení nárazů�– optimální tlumení ná-

razů v�patní a�přední části se vložkou uvex�3D hydroflex® foam
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 

klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat tep-
lotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion black · 
Polobotka S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní polobotky s�třídou ochrany S2 
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky  

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Velmi lehká obuv s�vynikajícím tlumením nárazů�– poskytuje optimální 

tlumení nárazů v�patní a�přední části s vložkou uvex�3D hydroflex® foam
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 

klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat tep-
lotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí prachu

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion black Polobotka Šněrovací kotníčková obuv
S1 P SRC S1 P SRC

Obj.�číslo 6968.2 6969.2
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRC EN ISO�20345:2011 S1 P SRC
Svršek semiš s�textilními vložkami semiš s�textilními vložkami
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 48 36 až 48

uvex motion black Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 6977.8
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 48

6968.2

6969.2

6977.8



302

Bezpečnostní obuv
uvex motion classic�2.0

uvex motion classic�2.0 · Sandál S1 SRC · Perforovaná polobotka S1 SRC

Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní sandály s�třídou 

ochrany S1 a�perforované bezpečnostní polo-
botky s�třídou ochrany S1

• Tradiční kovová spona pro individuální přizpů-
sobení (sandály)

• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 
změkčovadla ani jiné látky poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 

poskytuje optimální odolnost proti oděru, 
tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti 
uklouznutí 

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka 
a�patní stabilizátor uvex anti-twist pomáhají 
předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Obzvláště lehká obuv s�vynikajícím tlumením 

nárazů�– optimální tlumení nárazů v�patní 
a�přední části s vložkou uvex�3D hydroflex® 
foam

• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek 
a�vyjímatelná pohodlná klimatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat 
teplotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Zvýšená prodyšnost s�rozsáhlou perforací 
(6958.7 až 6958.9)

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk (perforované 
polobotky) nebo límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu (modely s�třídou ochrany S2)

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion classic�2.0  Sandál S1 SRC
Obj.�číslo 6913.7 6913.8 6913.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek měkká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion classic�2.0  Perforovaná polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6919.7 6919.8 6919.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek měkká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

6913.7
6913.8
6913.9

6919.7
6919.8
6919.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion classic�2.0

uvex motion classic�2.0 · Polobotka S2�SRC�/ S3�SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S2�SRC�/ S3�SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní polobotky/kotníčková 

obuv s�třídou ochrany S2 a�S3 
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 
 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 

poskytuje optimální odolnost proti oděru, 
tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti 
uklouznutí 

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-
podešev odolná proti propíchnutí (modely 
s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní 
stabilizátor uvex anti-twist pomáhá předchá-
zet podvrtnutí kotníku

• Ochrana svršku nad tužinkou díky přetažení 
špice měkká kůže uvex topshield (u�modelů 
S3)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Velmi lehká obuv a�vynikající tlumení nárazů�– 

optimální tlumení nárazů v�patní a�přední části 
se stélkou uvex�3D hydroflex® foam

• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek 
a�vyjímatelná pohodlná klimatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat 
teplotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion classic�2.0 Polobotka S3 SRC Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 6914.1 6914.2 6914.3 6914.7 6914.8 6914.9
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek měkká kůže měkká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50

uvex motion classic�2.0 Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S2 SRC
Obj.�číslo 6917.1 6917.2 6917.3 6917.7 6917.8 6917.9
Šíře 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek měkká kůže měkká kůže
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50 36 až 50

6914.1
6914.2
6914.3

6914.7
6914.8
6914.9

6917.1
6917.2
6917.3

6917.7
6917.8
6917.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion light

uvex motion light · podešev 
• Ergonomicky navržený vzorek
• Extrémně flexibilní
• Unikátní systém polyuretanové podešve pro ultralehkou obuv
• Vynikající tlumení nárazů
• Dvouvrstvý systém s�podešví odolnou proti oděru a�proříznutí
• Znatelně lepší odolnost proti uklouznutí
• Samočisticí vzorek
• Antistatické
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Nešpinivé
• Standardně splňuje požadavky ESD (svodový odpor 

<35�megaohmů)
• Odolává krátkému vystavení teplu cca 120�°C
• Neobsahuje inhibitory poškozující lak jako silikon, ftaláty atd.

uvex motion light · Sandál S1 SRC · 
Perforovaná polobotka S1 SRC · 
Polobotka S1 SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní sandály a�polobotky s�třídou ochrany S1
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné 

látky poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Široký sportovní tvar pro optimální pohodlí uživatele
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná 

klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat tep-
lotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion light Sandál S1 SRC Perforovaná polobotka Polobotka S1 SRC
S1 SRC

Obj.�číslo 6980.8 6981.8 6982.8
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345: 2011 EN ISO�20345: 2011 EN ISO�20345: 2011

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Svršek nubuk nubuk nubuk
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48 38 až 48

6980.8

6981.8

6982.8
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Bezpečnostní obuv
uvex motion light

uvex motion light · Polobotka S2 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou ochra-

ny S2
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné 

látky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor 

uvex anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Široký sportovní tvar pro optimální pohodlí uživatele
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodl-

ná klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržo-
vat teplotu nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion light · Polobotka 
S3�SRC / S2�SRC · Šněrovací kotníčková 
obuv S3�SRC / S2�SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní bezpečnostní polobotky�/ kotníčková obuv s�třídou ochrany S2 a�S3
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné látky 

poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�megaohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odolnost 

proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti propích-

nutí (modely s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 
anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Široký sportovní tvar pro optimální pohodlí uživatele
• Technologie uvex climazone: podšívka, svršek a�vyjímatelná pohodlná kli-

matická vložka se systémem odvodu vlhkosti pomáhá udržovat teplotu 
nohy pro optimální pohodlí uživatele

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex motion light Polobotka S2 SRC Šněrovací kotníčková obuv
S2 SRC

Obj.�číslo 6983.8 6984.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek nubuk nubuk
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

uvex motion light Polobotka Polobotka Šněrovací kotníčková obuv Šněrovací kotníčková obuv
S3 SRC S2 SRC S3 SRC S2 SRC

Obj.�číslo 6985.2 6985.8 6986.2 6986.8
Šíře 11 11 11 11
Norma EN ISO�20345: EN ISO�20345: EN ISO�20345: EN ISO�20345:

2011 S3 SRC 2011 S2 SRC 2011 S3 SRC 2011 S2 SRC
Svršek kůže kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48 38 až 48 38 až 48

6983.8

6984.8

6985.2
6985.8

6986.2
6986.8
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Sandál Sling s 
 patním páskem SB A E FO SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní sandály s�patním páskem s�třídou ochrany SB
• Svršek vyrobený z�mikrovlákna odolného proti postřiku se snadno čistí, 

přední část je zcela uzavřená a�chrání proti vniknutí vlhkosti
• Minimální počet švů pro snížení kontaminace
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Lehká obuv a�vynikající tlumení nárazů�– optimální tlumení nárazů v�pat-

ní a�přední části se stélkou uvex�3D hydroflex® foam
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální teplotu nohou: ob-

zvláště prodyšná podšívka a�svršek a�pohodlná klimatická vložka se 
systémem odvodu vlhkosti

• Měkký polstrovaný konec svršku

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex xenova® hygiene · Polobotka S1 SRC

Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní sandály bez obsahu kovu s�třídou ochrany S1
• Svršek vyrobený z�mikrovlákna odolného proti postřiku se snadno čistí, 

přední část je zcela uzavřená a�chrání proti vniknutí vlhkosti
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Plastové rychloupínání s�páskem na suchý zip pro individuální přizpů-

sobení

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kompaktní design, anatomický 

tvar, dobrá boční stabilita, tepelně nevodivá
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Lehká obuv a�vynikající tlumení nárazů�– optimální tlumení nárazů v�pat-

ní a�přední části s vložkou uvex�3D hydroflex® foam
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální teplo nohou: obzvláště 

prodyšná podšívka a�svršek a�pohodlná klimatická vložka se systémem 
odvodu vlhkosti

• Boční otvory zvyšují prodyšnost obuvi
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Středně těžké práce 

uvex xenova® hygiene Sandál s�patním páskem SB A E FO SRC
Obj.�číslo 6960.8
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 SB A E FO SRC
Svršek mikrovlákno
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50

uvex xenova® hygiene Polobotka S1 SRC
Obj.�číslo 6927.8
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRC
Svršek mikrovlákno
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50

6960.86927.8
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Polobotka S2 SRC

Obecné vlastnosti:
• Lehké bezpečnostní polobotky a�nazouvací po-

lobotky bez obsahu kovu s�třídou ochrany S2
• Svršek vyrobený z�mikrovlákna odolného pro-

ti postřiku se snadno čistí
• Minimální počet švů pro snížení kontaminace
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 

tomu vhodné pro alergiky na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, 

změkčovadla ani jiné látky poškozující laky 

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů
• 100% nekovová tužinka uvex xenova®�– kom-

paktní design, anatomický tvar, dobrá boční 
stabilita, tepelně nevodivá

• Lehká samočisticí polyuretanová podešev 
poskytuje optimální odolnost proti oděru, tlu-
mení nárazů a�vynikající odolnost proti uk-
louznutí 

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Nízká hmotnost a�vynikající tlumení nárazů�– 

optimální tlumení nárazů v�patní a�přední části 
spolu se stélkou uvex�3D hydroflex® foam

• Systém uvex climazone neustále udržuje ide-
ální teplo nohou: vysoce prodyšná podšívka 
a�svršek a�pohodlná klimatická vložka se sys-
témem odvodu vlhkosti

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu (polobotky)

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex xenova® hygiene Polobotka S2 SRC Polobotka S2 SRC Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 6962.8 6964.8 6965.8
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovlákno mikrovlákno mikrovlákno
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 36 až 50 36 až 50 36 až 50

6965.8

6962.8

6964.8
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uvex xenova® atc
Nová dimenze v�ochraně nohou 

3D vložka s�tlumením nárazů v�patní/
přední části chodidla a�systémem odvo-
du vlhkosti

Systém šněrování 3D (pružné 
tkaničky nebo tkaničky safelock)

100% nekovová bezpečnostní 
tužinka nové generace uvex 
 xenova® 

Nekovová stélka dle nejnovějších bez-
pečnostních norem.

Patní stabilizátor uvex anti-twist význam-
ně zvyšuje stabilitu a�nabízí zvýšenou 
ochranu proti podvrtnutí kotníku. 

Podšívka ze síťoviny 3D zvyšuje prodyš-
nost (modely 9500.2 a�9501.8), podšívka 
GORE-TEX® (modely 9502.2 a�9503.2)

uvex xenova® atc podešev 
Třísložkový systém podešve obsahuje gumovou podešev, ultralehkou 
mezipodešev z�materiálu EVA odolnou proti olejům a�benzínu a�samo-
statnou stabilizační část. 
• Odolná vůči většině chemikálií 
• Vysoce odolná proti otěru
• Ergonomický design vzorku
• Extrémně flexibilní 
• Výjimečné tlumení nárazů přispívá ke snížení únavy
• Vynikající odolnost proti uklouznutí
• Samočisticí vzorek
• Antistatické
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Nešpinivé
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® atc

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates.

uvex xenova® atc · Polobotka S3 WR SRC · Polobotka S3 SRC · Polobotka S2 SRC
Obecné vlastnosti:
• Mimořádně sportovní multifunkční bezpeč-

nostní polobotka s�třídou ochrany S2, S3 a�S3 
WR (model 9502.2 a�9503.2) 

• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky 
tomu vhodné pro alergiky na chrom

• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální při-
způsobení

Ochranné vlastnosti:
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka nové 

generace uvex xenova®

• Patní stabilizátor uvex anti-twist pro zvýšenou 
stabilitu a�ochranu proti podvrtnutí kotníku

• Prodyšná a�100% nepromokavá podšívka 
GORE-TEX® (pouze modely 9502.2 a�9503.2)

• Přetažení špice z�TPU uvex topshield posky-
tuje dodatečnou ochranu prstů 

• Třísložkový systém podešve obsahuje gumo-
vou podešev, ultralehkou mezipodešev z�mate-
riálu EVA odolnou proti olejům a�benzínu a�sa-
mostatnou stabilizační část v�oblasti klenby

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi (kromě modelu 
9501.8) 

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální při-

způsobení, součástí balení jsou také tkaničky 
uvex safelock

• Prodyšný voděodolný svršek z�high-tech mik-
roveluru

• Pohodlná vyjímatelná 3D vložka se systémem 
odvodu vlhkosti, která neustále udržuje ideál-
ní klima nohou a�poskytuje optimální tlumení 
nárazů v�oblasti paty a�přední části

Oblasti použití:
• Středně těžké práce

uvex xenova® atc Polobotka S3 WR SRC Polobotka S3 WR SRC Polobotka S3 SRC Polobotka S2 SRC
Obj.�číslo 9502.2 9503.2 9500.2 9501.8
Šíře 11 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 WR SRC EN ISO�20345:2011 S3 WR SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S2 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur mikrovelur mikrovelur
Podšívka Laminát GORE-TEX® Laminát GORE-TEX® podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 50 35 až 50 35 až 50 35 až 50

9502.2
9500.2

9503.2
9501.8
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uvex quatro GTX
Extrémně robustní. 
Dokonce i�ve vlhkém prostředí.

1 | GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates.

Nohy zůstávají suché i�za 
 extrémních podmínek: 
obuv uvex quatro GTX spoleh-
livě brání pronikání vody po-
mocí membrány GORE-TEX® 
a�současně zajišťuje vynikající 
klima nohou díky vysoké úrovni 
prodyšnosti�– ideální kombina-
ce ochrany a�pohodlí uživatele.

Obuv se zvýšeným pohodlím 
GORE-TEX®1
• Trvale nepromokavá a�vysoce prodyšná
• Maximální rozptyl tepla 

Suchý a komfortní i při 
vysokých teplotách

uvex quatro GTX podešev 
• Dvousložková podešev z�polyu-

retanu/gumy pro venkovní použití
• Vynikající komfort při nošení díky 

ultra měkké mezipodešvi tlumící 
nárazy a�protiskluzové gumové 
podešvi

• Extrémní odolnost proti proříznutí 

• Tepelná odolnost podešve při 
krátkodobé expozice do 300�°C

• Vhodné pro všeobecné použití 
na téměř jakémkoli povrchu a�ve 
velmi širokém rozmezí teplot od 
–20�°C až po krátkodobou expo-
zici do +300�°C

• Odolná vůči většině chemikálií
• Vynikající odolnost proti uklouz-

nutí i�na vlhkém či�olejnatém po-
vrchu

• Antistatická
• HI, CI, HRO, SRC

Ochranná tkanina

Svršek

Podšívka

Membrána 
GORE-TEX®
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro GTX

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka společnosti W.�L.�GORE & Associates.

uvex quatro GTX · Polobotka S3 WR CI HI HRO SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 WR CI HI HRO SRC 
Obecné vlastnosti:
• Robustní, moderní nepromokavé polobotky�/ 

šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany 
S3 WR s�extra širokým tvarem

• Praktický systém šněrování odolný vůči ne-
čistotám

Ochranné vlastnosti:
• Svršek z�vysoce odolné, vodovzdorné kůže, 

pěnové přetažení špice pomáhá chránit svr-
šek

• 100% nepromokavost díky podšívce 
 GORE-TEX® (značení WR)

• Dvousložková podešev obsahuje polyureta-
novou mezipodešev tlumící nárazy a�odolnou 
protiskluzovou gumovou podešev

• Podešev je do značné míry odolná vůči 
 chemikáliím, vysoce odolná proti proříznutí 
a�nabízí optimální ochranu proti teplu a�chladu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-
podešev odolná proti propíchnutí, ocelová 
tužinka a�patní stabilizátor předchází podvrt-
nutí kotníku

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci 
spodku (testováno dle normy při teplotě 
+150�°C)

• Značení CI pro konstrukci obuvi izolující proti 
chladu

• Značení HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje klima 

nohou: prodyšná textilní podšívka GORE-TEX® 
a�pohodlná klimatická vložka se systémem 
odvodu vlhkosti 

• Prodyšné a�současné nepromokavé díky pod-
šívce GORE-TEX®

• Měkký, polstrovaný límec (kotníčková obuv), 
měkký, polstrovaný límec (polobotky) a�polst-
rovaný jazyk proti vniknutí prachu

• Vyjímatelná antistatická vložka pro optimální 
oporu nohy

Oblasti použití:
• Použití v�průmyslu

uvex quatro GTX Polobotka S3 WR CI HI HRO SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 WR CI HI HRO SRC
Obj.�číslo 8404.2 8405.2
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO�20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Svršek robustní voděodolná kůže Nappa robustní voděodolná kůže Nappa
Podšívka Laminát GORE-TEX® Laminát GORE-TEX®

Velikosti 38 až 48 38 až 48

8404.2

8404.2
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro pro

  Společnost uvex doporučuje obuv 
s�ocelovou mezipodešví pro nároč-
né práce v�oblastech, jako je sta-
vební průmysl a�související odvětví.

uvex quatro pro · Polobotka S3 SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní moderní polobotky a�šněrovací kot-

níčková obuv s�extra širokým tvarem
• Praktický systém šněrování odolný vůči ne-

čistotám

Ochranné vlastnosti:
• Svršek z�vysoce odolné, hydrofobní kůže, 

 pěnové přetažení špice pomáhá chránit 
 svršek

• Outdoor konstrukce podešve zajišťuje vyso-
kou stabilitu s�patní výztuhou, oporou v�oblas-
ti klenby a�hrubým protiskluzovým samočisti-
cím vzorkem

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-
podešev odolná proti propíchnutí (modely 
s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní 
stabilizátor uvex anti-twist předchází podvrt-
nutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ide-

ální klima nohou: prodyšná textilní podšívka 
a�pohodlná klimatická vložka se systémem 
odvodu vlhkosti 

• Měkký, polstrovaný límec (polobotka), měkký, 
polstrovaný límec (kotníčková obuv) a�polst-
rovaný jazyk proti vniknutí prachu

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Těžké práce

uvex quatro pro Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obj.�číslo 8400.2 8401.2
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek Svršek z�robustní voděodolné kůže Svršek z�robustní voděodolné kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 50 38 až 50

uvex quatro pro · podešev 

• Outdoorová podešev z�dvousložkového poly-
uretanu

• Extrémní pohodlí při nošení díky obzvláště 
měkké vložce a�stabilní polyuretanové podešvi

• Vysoce účinné protiskluzové vlastnosti díky 
speciálnímu vzorku

• Opora v�oblasti klenby při šplhání
• Integrované přetažení špice z polyuretanu 

a�polyuretanová patní tužinka pro ochranu ko-
ženého svršku

• Boční stabilizátory brání podvrtnutí kotníku
• Podešev je odolná proti teplu do +120�°C
• Antistatické
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Bez obsahu silikonu
• Samočisticí vzorek

podešev uvex quatro pro

8400.2

8401.2
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro pro

 Společnost uvex doporučuje obuv s�ocelovou mezipodešví pro náročné práce v�oblastech, jako je stavební průmysl a�související odvětví.

uvex quatro pro · Šněrovací kotníčková zimní poloholeňová obuv S3 CI SRC · 
Zimní holeňová obuv se zipem S3�CI�SRC�/ S2�CI�SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní, moderní šněrovací zimní polohole-

ňová obuv a�holeňová obuv se zipem s�třídou 
ochrany S2�/ S3 CI s�extra širokým tvarem

• Praktický systém šněrování odolný vůči ne-
čistotám (8402.2)

Ochranné vlastnosti:
• Svršek z�vysoce odolné, vodovzdorné kůže, 

pěnové přetažení špice pomáhá chránit 
 svršek

• Outdoorová konstrukce podešve zajišťuje 
 vysokou stabilitu s�patní výztuhou, oporou 
v�oblasti klenby a�hrubým protiskluzovým 
 samočisticím vzorkem

• Spolehlivá ochrana lidí a�materiálu: ocelová 
mezipodešev odolná proti propíchnutí (mode-
ly s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�pat-
ní stabilizátor uvex anti-twist pomáhá před-
cházet podvrtnutí kotníku

• Konstrukce obuvi izolující proti chladu (znače-
ní CI dle normy EN ISO�20345)

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ide-

ální klima nohou: prodyšná textilní podšívka 
a�pohodlná klimatická stélka se systémem 
odvodu vlhkosti 

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 
prachu (model 8402.2)

• Snadné obouvání a�zouvání díky zipu na vnitř-
ní straně (modely 8403.2, 8403.9)

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Těžké práce

uvex quatro pro Šněrovací zimní poloholeňová obuv S3 CI SRC Zimní holeňová obuv se zipem S3 CI SRC Zimní holeňová obuv se zipem S2 CI SRC
Obj.�číslo 8402.2 8403.2 8403.9
Šíře 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 CI SRC EN ISO�20345:2011 S3 CI SRC EN ISO�20345:2011 S2 CI SRC
Svršek Svršek z�robustní voděodolné kůže Svršek z�robustní voděodolné kůže Svršek z�robustní voděodolné kůže
Podšívka fleecová podšívka fleecová podšívka fleecová podšívka
Velikosti 38 až 50 38 až 50 38 až 50

8402.2

8403.2 8403.9
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Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin · Polobotka S3 CI HI HRO SRC�/ S2 CI HI HRO SRC · 
Šněrovací kotníčková obuv S3 CI HI HRO SRC�/ S2 CI HI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní polobotky a�šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany 

S2�CI�HI HRO a�S3 CI HI HRO s�gumovou podešví a�extra širokým 
tvarem

• Univerzální tradiční systém šněrování

Ochranné vlastnosti:
• Velmi robustní svršek z�voděodolné kůže 
• Dvousložková podešev složená z�polyuretanové mezipodešve 

a�gumové podešve�– podešev má tvar skořepiny, která obklopuje 
a�chrání polyuretanové jádro proti vnějším vlivům

• Podešev je vysoce odolná proti chemikáliím a�proříznutí a�zároveň 
poskytuje optimální ochranu proti chladu a�teplu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti 
propíchnutí (modely s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní 
stabilizátor uvex anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

• Značení CI pro konstrukci spodku izolující proti chladu (testováno dle 
normy při teplotě –17�°C)

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spodku (testováno dle 
normy při teplotě +150�°C)

• Symbol HRO pro tepelně odolnou konstrukci spodku při krátkodobé 
expozici do +300�°C

• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v�oblasti 
paty a�přední části chodidla

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: prodyšná 

textilní podšívka a�pohodlná klimatická stélka se systémem odvodu 
vlhkosti 

• Měkký, polstrovaný límec (kotníčková obuv), měkký, polstrovaný límec 
(polobotky) a�polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení 
 nárazů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Těžké práce

uvex origin Polobotka S3 CI HI HRO SRC Polobotka S2 CI HI HRO SRC
Obj.�číslo 8450.2 8450.9
Šíře 11 11
Norma EN�ISO 20345:2011 EN�ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Svršek kůže Nappa kůže Nappa
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

uvex origin Šněrovací kotníčková obuv Šněrovací kotníčková obuv
S3 WR HI HRO SRC S2 WR HI HRO SRC

Obj.�číslo 8451.2 8451.9
Šíře 11 11
Norma EN�ISO 20345:2011 EN�ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Svršek kůže Nappa kůže Nappa
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

8450.2 8450.9 8451.2 8451.9
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Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin · podešev

• Dvousložková podešev složená z�mezipode-
šve z�materiálu uvex softcell pro vynikající tlu-
mení nárazů a�komfort při nošení a�podešve 
uvex ultragrip vyrobené z�nově vyvinuté gu-
mové směsi 

• Podešev uvex ultragrip má tvar skořepiny, 
která téměř obklopuje mezipodešev softcell 
a�poskytuje optimální ochranu proti vnějšímu 
teplu, chladu a�chemikáliím 

• Podešev je odolná proti teplu do +300�°C
• Vhodná pro všeobecné použití na téměř ja-

kémkoli povrchu ve velmi širokém rozmezí 
teplot od –20 až po +300�°C 

• Odolná vůči většině chemikálií
• Velmi dobrá odolnost proti uklouznutí i�na vlh-

kém či�olejnatém povrchu 
• Bez obsahu silikonu
• Extrémní odolnost proti proříznutí
• Velmi nízký oděr
• Antistatické
• Samočisticí vzorek

uvex origin · 
Zimní šněrovací kotníčková obuv S3 HI CI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní zimní obuv s�třídou ochrany S3 CI 

HI HRO s�gumovou podešví a�kombinovaným 
systémem zapínání se šněrováním a�zipem

Ochranné vlastnosti:
• Velmi robustní svršek z�voděodolné kůže 
• Dvousložková podešev složená z�polyuretano-

vé mezipodešve a�gumové podešve�– podešev 
má tvar skořepiny, která obklopuje a�chrání po-
lyuretanové jádro proti vnějším vlivům

• Podešev je vysoce odolná proti chemikáliím 
a�proříznutí a�zároveň poskytuje optimální 
ochranu proti chladu a�teplu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-
podešev odolná proti propíchnutí, ocelová 
tužinka a�patní stabilizátor uvex anti-twist 
předchází podvrtnutí kotníku

• Ochrana svršku na tužince díky přetažené 
špici uvex topshield 

• Značení CI pro konstrukci spodku izolující proti 
chladu (testováno dle normy při teplotě –17�°C)

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spod-
ku (testováno dle normy při teplotě +150�°C)

• Symbol HRO pro tepelně odolnou konstrukci 
spodku při krátkodobé expozici do +300�°C

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Ideální klima nohou díky systému uvex clima-

zone: prodyšná textilní podšívka z�materiálu 
uvex PTR pro vyváženou teplotu a�pohodlná 
klimatická vložka se systémem odvodu 
 vlhkosti 

• Kombinace tradičního šněrování s�vnitřním zi-
pem zajišťuje snadné nazouvání a�zouvání obuvi

• Měkký polstrovaný límec a�polstrovaný jazyk 
proti vniknutí prachu

• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v�oblasti paty 
a�přední části chodidla

Oblasti použití: 
• Těžké práce

uvex origin Zimní šněrovací kotníčková obuv
S3 CI HI HRO SRC

Obj.�číslo 8454.2
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Svršek kůže Nappa
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48

8454.2
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Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin ·
Kotníčková obuv S2 CI HI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní kotníčková obuv s�třídou ochrany S2�CI�HI HRO s�gumovou 

podešví a�extra širokým tvarem

Ochranné vlastnosti:
• Velmi robustní svršek z�voděodolné kůže 
• Dvousložková podešev složená z�polyuretanové mezipodešve a�gumo-

vé podešve�– podešev má tvar skořepiny, která obklopuje a�chrání po-
lyuretanové jádro proti vnějším vlivům

• Podešev je vysoce odolná proti chemikáliím a�proříznutí a�zároveň po-
skytuje optimální ochranu proti chladu a�teplu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 
anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

• Ochrana svršku na tužince díky krytu špičky uvex topshield 
• Značení CI pro konstrukci spodku izolující proti chladu (testováno dle 

normy při teplotě –17�°C)
• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spodku (testováno dle nor-

my při teplotě +150�°C)
• Symbol HRO pro tepelně odolnou konstrukci spodku při krátkodobé 

expozici do +300�°C

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: prodyšná 

textilní podšívka a�pohodlná klimatická vložka se systémem odvodu 
vlhkosti 

• Tradiční šněrování překryté kůží na ochranu proti poškození odletující-
mi jiskrami

• Měkký polstrovaný límec
• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení ná-

razů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití: 
• Těžké práce

uvex origin · Kotníčková obuv S2 CI HI HRO 
SRC · Poloholeňová obuv S2 CI HI HRO SRC
Obecné vlastnosti:
• Robustní obuv s�třídou ochrany S2�CI�HI HRO s�gumovou podešví, 

rychlozapínáním a�extra širokým tvarem
• Tepelně odolné švy pro delší životnost

Ochranné vlastnosti:
• Velmi robustní svršek z�voděodolné kůže 
• Dvousložková podešev složená z�polyuretanové mezipodešve a�gumo-

vé podešve�– podešev má tvar skořepiny, která obklopuje a�chrání po-
lyuretanové jádro proti vnějším vlivům

• Podešev je vysoce odolná proti chemikáliím a�proříznutí a�zároveň po-
skytuje optimální ochranu proti chladu a�teplu

• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 
anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

• Rychlozapínání znamená, že obuv lze v�nebezpečných situacích rychle 
nazout i�vyzout

• Značení CI pro konstrukci spodku izolující proti chladu (testováno dle 
normy při teplotě –17�°C)

• Značení HI pro tepelně izolační konstrukci spodku (testováno dle nor-
my při teplotě +150�°C)

• Symbol HRO pro tepelně odolnou konstrukci spodku při krátkodobé 
expozici do +300�°C

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: prodyšná 

textilní podšívka a�pohodlná klimatická vložka se systémem odvodu 
vlhkosti 

• Měkký polstrovaný límec
• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení ná-

razů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Těžké práce

uvex origin Kotníčková obuv S2 CI HI HRO SRC
Obj.�číslo 8463.9
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Svršek robustní voděodolná kůže
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48

uvex origin Kotníčková obuv S2 CI HI HRO SRC Poloholeňová obuv S2 CI HI HRO SRC
Obj.�číslo 8464.9 8465.0
Šíře 11 11
Norma EN�ISO 20345:2011 EN�ISO 20345:2011

S2 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Svršek voděodolná, voděodolná, 

robustní kůže robustní kůže
Podšívka kožená podšívka kožená podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48

8463.9

8464.9

8465.0
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Bezpečnostní obuv
uvex office

uvex office · podešev 
z�nitrilkaučuku
• Extrémní pohodlí nohou
• Protiskluzová
• Odolnost proti otěru
• Vysoce odolná proti proříznutí
• Podešev je tepelně odolná při 

krátkodobé expozici teplotám do 
+300�°C

• Antistatická
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Vysoce odolná proti kyselinám 

a�zásadám

uvex office · podešev 
z�polyuretanu
• Extrémní pohodlí nohou
• Protiskluzová
• Odolnost proti otěru
• Vysoce odolná proti proříznutí
• Podešev je tepelně odolná při 

krátkodobé expozici teplotám do 
+120�°C

• Antistatická
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• S�ocelovou mezipodešví

uvex office · Polobotka S1 SRA
Obecné vlastnosti:
• Kancelářské polobotky v�klasickém anglickém stylu v�třídě ochrany S1, 

design s budapešťským vzorem

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 

35�megaohmů (pouze model 9541.4)
• Tepelně odolná podešev z�nitrilkaučuku snáší krátkou expozici tep-

lotám do 300�°C  
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Pohodlné nošení
• Ideální klima nohou díky prodyšné podšívce a�svršku z�flexibilní  lícové 

kůže
• Měkký polstrovaný límec
• Pohodlná vložka

Oblasti použití: 
• Lehké práce

uvex office · Polobotka S1 P SRA
Obecné vlastnosti:
• Kancelářské polobotky v�klasickém anglickém stylu v�třídě ochrany 

S1�P, design s budapešťským vzorem

Ochranné vlastnosti:
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti pro-

píchnutí (modely s�třídou ochrany S1 P), ocelová tužinka a�patní stabili-
zátor uvex anti-twist pomáhají předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Pohodlné nošení
• Ideální klima nohou díky prodyšné podšívce a�svršku z�flexibilní  lícové 

kůže
• Měkký polstrovaný límec
• Polyuretanová podešev tlumící nárazy 
• Pohodlná vložka

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex office Polobotka S1 P SRA
Obj.�číslo 9542.2
Šíře 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 P SRA
Svršek kůže
Podšívka syntetická podšívka
Velikosti 38 až 47

uvex office Polobotka S1 SRA Polobotka S1 SRA
Obj.�číslo 9541.9 9541.4
Šíře 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRA EN ISO�20345:2011 S1 SRA
Svršek kůže kůže
Podšívka syntetická podšívka syntetická podšívka
Velikosti 38 až 47 38 až 47

9541.9

9541.4
9542.2
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Bezpečnostní obuv
uvex performance

uvex performance · 
Přirozeně tvarovaná pode-
šev z�mono-polyuretanu
• Extrémní pohodlí nohou
• Protiskluzová
• Odolnost proti otěru
• Podešev je odolná proti teplu do +120�°C
• Antistatická
• Odolnost proti olejům a�benzínu
• Samočisticí vzorek

uvex performance · Polobotka S2 SRA · 
Šněrovací kotníčková obuv S2�/ S3 SRA

Obecné vlastnosti:
• Široké, funkční a�přirozeně tvarované polo-

botky a�šněrovací kotníčková obuv s�třídou 
ochrany S2 a�S3

Ochranné vlastnosti:
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezi-

podešev odolná proti propíchnutí (modely 
s�třídou ochrany S3), ocelová tužinka a�patní 
stabilizátor uvex anti-twist pomáhá předchá-
zet podvrtnutí kotníku

• Odolné proti poškrábání, uhlíkem zesílená 
přetažená špice pro delší životnost

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Extra široký tvar
• Ideální klima nohou díky prodyšné textilní 

podšívce a�voděodolnému semiši
• Měkký polstrovaný límec a�jazyk proti vniknutí 

prachu
• Pohodlná vyjímatelná antistatická vložka se 

systémem odvodu vlhkosti a�zvýšeným tlume-
ním nárazů v�přední a�patní části

• Systém šněrování s�poutky pro optimální 
 přizpůsobení obuvi noze uživatele

• Mono-polyuretanová podešev tlumí nárazy 

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex performance Polobotka S2 SRA Šněrovací kotníčková obuv S3 SRA Šněrovací kotníčková obuv S2 SRA
Obj.�číslo 9581.9 9582.2 9582.9
Šíře 12 12 12
Norma EN ISO�20345:2011 S2 SRA EN ISO�20345:2011 S3 SRA EN ISO�20345:2011 S2 SRA
Svršek kůže kůže kůže
Podšívka textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 47 38 až 48

9581.9

9582.2
9582.9
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Bezpečnostní obuv
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Polobotka S3 SRC · Šněrovací kotníčková obuv S3 SRC
Obecné vlastnosti:
• Extrémně široké inovativní polobotky a�šněro-

vací kotníčkové boty s�třídou ochrany S3
• Vyrobené ze syntetických textilií, a�díky tomu 

vhodné pro alergiky na chrom
• Variabilní polyuretanovou podešev lze indivi-

duálně přizpůsobit celé řadě ochranných 
úprav

• Dostatečný prostor pro individuálně přizpůso-
benou vložku pro diabetiky

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odpo-

rem menším než 35�megaohmů 
• 100% nekovová tužinka uvex xenova® zname-

ná, že obuv jako celek není tepelně vodivá ani 
magnetická

• Nekovová mezipodešev odolná proti propích-
nutí dle nejnovějších bezpečnostních norem, 
nenarušuje flexibilitu obuvi

• Prodloužený patní stabilizátor uvex anti-twist 
významně zvyšuje stabilitu a�nabízí zvýšenou 
ochranu proti podvrtnutí kotníku

• Vysoký límec stabilizuje kotník a�současně 
chrání vazy

• Stabilizační prvky v�oblasti kotníku lze indivi-
duálně nastavit

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Téměř bezešvá konstrukce z�high-tech mikro-

veluru zamezuje tvorbě otlaků
• Měkký polstrovaný límec a�polstrovaný jazyk 

proti vniknutí prachu
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální 

 přizpůsobení (model 6496.3)
• Individuálně vyměnitelná antistatická vložka 

z�materiálu EVA

uvex motion 3XL Polobotka S3 SRC Šněrovací kotníčková obuv s�třídou ochrany S3 SRC
Obj.�číslo 6496.3 6496.5
Šíře >15 >15
Norma EN ISO�20345:2011 S3 SRC EN ISO�20345:2011 S3 SRC
Svršek mikrovelur mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny podšívka ze síťoviny
Velikosti 35 až 50 35 až 50

6496.3

6496.5
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Bezpečnostní obuv
uvex motorsport

uvex motorsport · Polobotka S1 SRA
Obecné vlastnosti:
• Moderní bezpečnostní polobotky s�třídou ochrany S1 ve sportovním 

stylu motorsport
• Flexibilní gumová protiskluzová podešev odolná proti oděru

Ochranné vlastnosti:
• Spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a�patní stabilizátor uvex 

anti-twist předchází podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Textilní podšívka, svršek z�kůže Nappa (semiš u�modelu�9495.9) 

a�vyjímatelná pohodlná klimatická vložka se systémem odvodu vlhkosti 
zajišťují optimální klima díky systému uvex climazone

• Extra dlouhé šněrování umožňuje lepší přizpůsobení individuálním 
tvarům nohy

• Optimální tlumení nárazů v�oblasti paty se systémem tlumení nárazů 
uvex hydroflex® GEL

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motorsport Polobotka S1 SRA
Obj.�číslo 9494.9 9495.9 9496.9 9497.9
Šíře 11 11 11 11
Norma EN ISO�20345:2011 S1 SRA EN ISO�20345:2011 S1 SRA EN ISO�20345:2011 S1 SRA EN ISO�20345:2011 S1 SRA
Svršek kůže Nappa a�semiš semiš kůže Nappa a�semiš kůže Nappa

textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48 38 až 48 38 až 48 38 až 48

9497.9

9494.9 9496.9

9495.9



321

Pracovní obuv
 Obuv bez ocelové tužinky

uvex motion style · Polobotka O1 FO SRC
Obecné vlastnosti:
• Lehké perforované pracovní polobotky ve sportovním designu s�třídou 

ochrany O1 
• Vyrobené ze syntetických materiálů, a�díky tomu vhodné pro alergiky 

na chrom
• Žádný materiál podrážky neobsahuje silikony, změkčovadla ani jiné lát-

ky poškozující laky 
• Pružné tkaničky pro rychlé a�individuální přizpůsobení

Ochranné vlastnosti:
• Splňuje specifikaci ESD se svodovým odporem menším než 35�mega-

ohmů
• Lehká samočisticí polyuretanová podešev poskytuje optimální odol-

nost proti oděru, tlumení nárazů a�vynikající odolnost proti uklouznutí 
• Spolehlivá ochrana uživatele: patní stabilizátor uvex anti-twist pomáhá 

předcházet podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Systém uvex climazone neustále udržuje ideální klima nohou: vysoce 

prodyšná podšívka a�perforovaný svršek s�pohodlnou klimatickou 
vložkou se systémem odvodu vlhkosti 

• Materiál high-tech mikrovelur
• Pohodlné a�měkké bez otlaků otlaků�– měkký polstrovaný límec a�jazyk
• Antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení 

nárazů v�oblasti paty a�přední části chodidla

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motorsport · Polobotka O1 FO SRA
Obecné vlastnosti:
• Moderní pracovní polobotky bez tužinky s�třídou ochrany O1 FO ve 

sportovním stylu motorsport
• Flexibilní gumová protiskluzová podešev odolná proti oděru

Ochranné vlastnosti:
• Spolehlivá ochrana uživatele: patní stabilizátor uvex anti-twist brání 

podvrtnutí kotníku

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Textilní podšívka, svršek z�kůže Nappa a�vyjímatelná pohodlná klimatic-

ká vložka se systémem odvodu vlhkosti zajišťují optimální klima díky 
systému uvex climazone

• Extra dlouhé šněrování umožňuje lepší přizpůsobení individuálnímu 
tvaru nohy

• Optimální tlumení nárazů v�oblasti paty se systémem tlumení nárazů 
uvex hydroflex® GEL a�vnitřním patním klínem tlumícím nárazy

• Měkký polstrovaný límec a�jazyk

Oblasti použití:
• Lehké práce

uvex motion style Perforovaná polobotka O1 FO SRC
Obj.�číslo 6997.8
Šíře 11
Norma EN ISO�20347:2012 O1 FO SRC
Svršek mikrovelur
Podšívka podšívka ze síťoviny
Velikosti 36 až 50

uvex motorsport Polobotka O1 FO SRA
Obj.�číslo 9496.1
Šíře 11
Norma EN ISO�20347:2012 O1 FO SRA
Svršek kůže Nappa
Podšívka textilní podšívka
Velikosti 38 až 48

9496.16997.8
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Bezpečnostní obuv
Příslušenství · Vložky do bot

  Přesné informace o�certifikaci konkrétních kombinacích náhradních vložek a�bezpečnostní 
obuvi najdete v�podrobném přehledu na stranách�326 až 329.

Pohodlná klimatická vložka uvex�1 · uvex�2
• Tlumení nárazů po celé ploše chodidla 
• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny podporují přirozený pohyb 

nohou
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá 

s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

 Pohodlná klimatická vložka 
uvex motion sport
• Tlumení nárazů po celé ploše chodidla 
• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny podporují přirozený pohyb nohou
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

Pohodlná klimatická vložka
uvex 3D hydroflex® foam
• Plné tlumení nárazů chodidla s�doplňkovými prvky tlumícími nárazy 

v�oblasti paty a�přední části chodidla pro zajištění pohodlí v�exponovaný 
tlakových zónách

• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny podporují přirozený pohyb nohou
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

Pohodlná klimatická vložka uvex�1 a�uvex�2
Obj.�číslo 9534.7 9534.8 9534.9 9534.0
Velikosti 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Provedení pro uvex�1 a�uvex�2 pro uvex�1 a�uvex�2 pro uvex�1 a�uvex�2 pro uvex�1 a�uvex�2, šíře�14

Šíře�10 Šíře�11 Šíře�12 není vhodné pro následné
úpravy, k�dispozici pouze
pro obuv šíře�14

Pohodlná klimatická stélka uvex motion sport
Obj.�číslo 9593.7 9593.9
Velikosti 36 až 50 36 až 50
Provedení pro uvex motion sport, šíře�10 pro uvex motion sport, šíře 12

Pohodlná klimatická stélka uvex 3D hydroflex® foam
Obj.�číslo 9595.4 9595.6
Velikosti 38 až 50 35 až 50
Provedení pro uvex origin a�uvex quatro pro pro řadu uvex xenova®, uvex atc pro

a�uvex motion, šíře�11

9534.7

9534.8

9534.9

9534.0

9593.7 9595.4
9595.6

9593.9
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Bezpečnostní obuv
Příslušenství · Vložky do bot

Pohodlná klimatická vložka 
uvex hydroflex® GEL
• Velmi vysoká schopnost absorpce a�odvodu vlhkosti pro vyvážené 

klima obuvi
• Shora viditelný uvex hydroflex® GEL pro ještě účinnější tlumení nárazů
• Systém tlumení nárazů přímo pod patní kostí
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

Pohodlná klimatické vložka 
• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti (model 9595.5)
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby (model 9595.5)

Pohodlná klimatické vložka 
• Tlumení nárazů po celé ploše chodidla 
• Vysoce prodyšné materiály s�absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny podporují přirozený pohyb nohou
• Pohodlná povrchová úprava vysoce snášenlivá s�pokožkou
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

 Pohodlná klimatická vložka 
uvex hydroflex® GEL
• Velmi vysoká schopnost absorpce a�odvodu vlhkosti pro vyvážené 

klima obuvi
• Shora viditelný uvex hydroflex® GEL pro ještě účinnější tlumení nárazů
• Systém tlumení nárazů přímo pod patní kostí
• Antistatické vlastnosti
• Podpora klenby

Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL
Obj.�číslo 9595.7 9595.9
Velikosti 35 až 50 35 až 50
Provedení pro uvex xenova® a�uvex motion, pro uvex xenova® a�uvex motion,

šíře�10 šíře�12

Pohodlná klimatické vložka
Obj.�číslo 9595.5 9537.0
Velikosti 38 až 48 35 až 48
Provedení pro uvex motion light pro uvex sportsline

Pohodlná klimatické vložka
Obj.�číslo 9598.0 9538.8
Velikosti 38 až 48 38 až 48
Provedení pro uvex naturform pro uvex business casual

Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL
Obj.�číslo 9595.0
Velikosti 36 až 48
Provedení schváleno pro produktovou řadu uvex motorsport

9595.7
9595.9

9595.5

9537.0

9598.0

9595.0

9538.8
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Svrchní materiál obuvi

Vlhkost a�teplo

Impregnace nano shoe add on

VodaOleje atd.

Bezpečnostní obuv
Systém péče uvex

Impregnace obuvi uvex nano shoe add on
Impregnace obuvi k�ochraně proti vlhkosti a�skvrnám 
Princip
Impregnace na vodní bázi uvex 
nano shoe add on vytváří na kože-
ném či textilním povrchu bezbarvý 
průhledný film, který chrání obuv 
proti pronikání vlhkosti a�vytváření 
mastných skvrn. 
Ačkoli výroba impregnace vychází 
z�odborných znalostí chemických 
nanotechnologií, produkt žádné 
skutečné nanočástice neobsahuje. 
Díky impregnaci uvex nano shoe 
add on se povrch obuvi vyhladí 
a�tekutiny z�něj snadno stečou. Ap-
likace přípravku nemá vliv na 
vzhled ani prodyšnost materiálu 
bez ohledu na to, zda jde o�semiš, 

kůži nebo textilii. Neobsahuje žád-
né agresivní příměsi, které by moh-
ly poškodit povrch obuvi. 

Jak to funguje
• Chrání proti pronikání vlhkosti:

Znatelně snižuje rychlost, kterou 
vlhkost proniká do ošetřených 
kožených či textilních povrchů. 
Voda i�olej snadno stečou. 

• Zachovává prodyšnost:
impregnace uvex nano shoe add 
on neovlivňuje prodyšnost svrch-
ních materiálů obuvi. 

• Usnadňuje čištění:
povrch impregnovaný uvex nano 
shoe add on se snáze udržuje, 
protože impregnace nepropustí 
vodu ani olej hlouběji do materiálu.

• Dlouhotrvající ochrana proti skvr-
nám:
správná pravidelná aplikace vý-
razně snižuje riziko opakovaného 
znečištění svršku tekutinami na 
bázi vody a�oleje.

• Nemění vzhled ani strukturu po-
vrchu:
díky neutrálnímu složení im-
pregnace uvex nano shoe add 
on zůstává zachován vzhled 
i�struktura povrchu.
Impregnace uvex nano shoe add 
on neobsahuje formaldehydy, fe-
noly ani nanočástice.

Aplikace
• Před použitím důkladně vyčistěte 

kožené a�textilní povrchy.
• Před použitím impregnaci dů-

kladně protřepejte a�následně 
nastříkejte na materiál tak, aby 
se na povrchu vytvořil tenký film 
(vyhněte se tvoření kapek).

• Pokud je třeba, přebytečnou te-
kutinu otřete hadříkem a�rovno-
měrně ji rozetřete.

• Nechte nejméně 12�hodin 
oschnout při pokojové teplotě.

• Pokud je to k�dosažení požado-
vaného efektu nutné, opakujte 
výše uvedené ošetření.

Desinfekce obuvi uvex nano shoe add in
Brání tvorbě zápachu a�plísní 
Princip
Desinfekce uvex nano shoe add in 
využívá speciálně vyvinuté tech-
nologie postupného uvolňování 
účinných aktivních látek pro dlou-
hotrvající efekt. 
Desinfekce obsahuje účinné látky, 
které dlouhodobě eliminují bakte-
rie a�zabraňují tvorbě plísní. Ačkoli 
výroba desinfekce uvex nano 
shoe add in vychází z�odborných 
znalostí chemických nanotechno-
logií, produkt žádné skutečné na-
nočástice neobsahuje. 

Receptura obsahuje pouze účinné 
aktivní látky, které jsou již řadu let 
schváleny pro použití a�lze je najít 
v�kosmetických produktech (neob-
sahuje formaldehydy ani fenoly). 

Jak to funguje
• Prevence proti zápachu:

Správná pravidelná aplikace des-
infekce uvex nano shoe add in 
do nových bot zabraňuje tvorbě 
zápachu již od počátku užívání 
obuvi. Na rozdíl od deodorantů, 
které zápach pouze překryjí, de-
sinfekce ničí příčinu jeho vzniku�– 
bakterie.

• Průběžná eliminace zápachu:
díky aplikaci desinfekce uvex 
nano shoe add budou i�nošené 
boty opět pachově neutrální.

• Zabíjí plísně:
Vláknité nebo kvasinkové houby 
patří mezi nejčastější příčiny kož-
ních onemocnění postihujících 
nohy (jako jsou například mykózy 
nohou). Desinfekce uvex nano 
shoe add in zabíjí stávající plísně 
a�brání jejich opětovnému výsky-
tu. 

Aplikace
• Pro použití uvnitř obuvi.
• Nastříkejte desinfekci uvex nano 

shoe add in do obuvi (cca 
5–10�dávek)�– neprovádějte 
v�uzavřených prostorách. Po 
15�minutách obuv uschne a�je 
připravena k�použití.

• Doporučení pro použití na již 
zápachem postiženou obuv: 
aplikujte přípravek 3× týdně.

• Pravidelné používání desinfekce 
dlouhodobě zabraňuje tvorbě 
zápachu a�plísní.

Princip působení impregnace 
nano shoe add on

Vnitřní povrch obuvi 

Mikroorganismy 
(obsažené např. v�potu) jsou 
zničeny cíleným působením 
desinfekčního činidla.

Princip působení desinfekce uvex nano shoe add in 
Řízené uvolňování desinfekčního činidla chrání před vznikem zápachu a�plísní

uvex nano shoe add on
Obj.�číslo 9698.100
Obsah 100�ml

uvex nano shoe add in
Obj.�číslo 9698.300
Obsah 125�ml

nano shoe add in
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Bezpečnostní obuv
Holínky · Příslušenství

Bezpečnostní holínky NORA S5 SRC

Obecné vlastnosti:
• Vysoké bezpečnostní holínky z�PVC

Ochranné vlastnosti:
• Bez obsahu změkčovadel, která jsou na 

seznamu SVHC nařízení REACH
• Odolné proti olejům, tukům, pohonným 

hmotám, zásadám, kyselinám a�dezinfekčním 
prostředkům

• Ocelová tužinka a�mezipodešev
• Zesílená špička a�pata, ochrana kotníku
• Antistatické

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
• Anatomický tvar kopyta snižuje únavu nohy
• Výška límce holínky 33�cm (u�velikosti 42)
• Možnost individuálního zkrácení délky holínky
• Anatomicky tvarovaná stélka
• Prvek pro snadnější vyzutí

Ponožky s�pleteným 
základem uvex
• Dobrá snášenlivost s�pokožkou
• Extrémně vysoká úroveň absorpce vlhkosti
• Možnost praní do 30�°C
• Elastické

Bezpečnostní holínky NORA S5 SRC
Obj.�číslo 9475.6 9476.6
Norma EN ISO�20345:2011 S5 SRC EN ISO�20345:2011 S5 SRC
Svršek PVC PVC
Velikosti 37 až 50 36 až 47

Ponožky s�pleteným základem uvex
Obj.�číslo 9875.4
Velikosti 39/40 až 47/48

9475.6 9476.6

9875.4
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Bezpečnostní obuv
 Přehled
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6496.3 uvex motion 3XL S3 SRC 35 až 50 Polobotka –  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 319
6496.5 uvex motion 3XL S3 SRC 35 až 50 Šněrovací kotníčková obuv – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 319
6500.1 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.2 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.3 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.4 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.1 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.2 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.3 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.4 uvex�2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6502.1 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.2 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.3 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.4 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.1 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.2 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.3 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.4 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6508.1 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.2 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.3 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.4 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.1 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.2 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.3 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.4 uvex�2 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6520.1 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.2 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.3 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.4 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandál, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.1 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.2 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.3 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.4 uvex�2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6522.1 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.2 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.3 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.4 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.1 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.2 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.3 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.4 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6526.1 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6526.2 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6526.3 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.1 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.2 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.3 uvex�2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6528.1 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.2 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.3 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.4 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.1 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.2 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.3 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.4 uvex�2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6596.1 uvex�1 sport S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9579.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.2 uvex�1 sport S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9579.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.3 uvex�1 sport S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9579.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.4 uvex�1 sport S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9579.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.7 uvex�1 sport S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9579.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.8 uvex�1 sport S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9579.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.9 uvex�1 sport S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9579.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.0 uvex�1 sport S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9579.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6913.7 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6913.8 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
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6913.9 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6914.1 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.2 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.3 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.7 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.8 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.9 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.1 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.2 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.3 uvex motion classic�2.0 S3 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.7 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.8 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.9 uvex motion classic�2.0 S2 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6919.7 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6919.8 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6919.9 uvex motion classic�2.0 S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6927.8 uvex xenova® hygiene S1 SRC 35 až 50 Polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 306
6954.7 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6954.8 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 296
6954.9 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6955.7 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6955.8 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6955.9 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Polobotka, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.7 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Kotníčková obuv, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.8 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Kotníčková obuv, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.9 uvex motion sport S2 SRC 36 až 50 Kotníčková obuv, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6957.7 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6957.8 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 296
6957.9 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Sandál, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6958.7 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�10 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6958.8 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6958.9 uvex motion sport S1 SRC 36 až 50 Perforovaná polobotka, šíře�12 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6960.8 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 35 až 50 Sandál s�volnou patou 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 306
6962.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 až 50 Nazouvací polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6964.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6965.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6967.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6968.2 uvex motion black S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6969.2 uvex motion black S1 P SRC 36 až 48 Kotníčková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6975.2 uvex motion style S1 P SRC 36 až 50 Sandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6975.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Sandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6977.8 uvex motion classic S2 SRC 36 až 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6978.8 uvex motion style S2 SRC 36 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 300
6979.8 uvex motion style S2 SRC 36 až 50 Šněrovací kotníčková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 300
6980.8 uvex motion light S1 SRC 38 až 48 Sandál 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6981.8 uvex motion light S1 SRC 38 až 48 Perforovaná polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6982.8 uvex motion light S1 SRC 38 až 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6983.8 uvex motion light S2 SRC 38 až 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6984.8 uvex motion light S2 SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6985.2 uvex motion light S3 SRC 38 až 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 305
6985.8 uvex motion light S2 SRC 38 až 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6986.2 uvex motion light S3 SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 305
6986.8 uvex motion light S2 SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6989.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6997.8 uvex motion style O1 FO SRC 36 až 50 Polobotka (pracovní obuv) 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299/321
6998.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6999.2 uvex motion style S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6999.8 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
8400.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 až 50 Polobotka 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 312
8401.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 až 50 Šněrovací kotníčková obuv 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 312
8402.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 až 50 Šněrovací kotníčková zimní poloholeňová obuv 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 313
8403.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 až 50 Zimní holeňová obuv se zipem 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 313
8403.9 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 až 50 Zimní holeňová obuv se zipem 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ 313
8404.2 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 až 48 Polobotka ■ ■ ■ 311
8405.2 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 až 48 Kotníčková obuv ■ ■ ■ 311
8450.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 až 48 Polobotka 9595.4 ■ ■ 314
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8450.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 až 48 Polobotka 9595.4 ■ 314
8451.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.4 ■ ■ 314
8451.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 až 48 Šněrovací kotníčková obuv 9595.4 ■ 314
8454.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 až 48 Zimní kotníčková obuv 9595.4 ■ ■ ■ 315
8463.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 až 48 Kotníčková obuv pro svářeče 9595.4 ■ 316
8464.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 až 48 Svářecí/slévárenská kotníčková obuv 9595.4 ■ 316
8465.0 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 až 48 Slévárenská poloholeňová obuv 9595.4 ■ 316
8470.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8472.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8473.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 až 48 Polobotka 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8511.7 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8511.8 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8511.9 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.7 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.8 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.9 uvex�1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8514.1 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8514.2 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8514.3 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8516.1 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8516.2 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8516.3 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.1 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.2 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.3 uvex�1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8519.1 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8519.2 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8519.3 uvex�1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8530.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8530.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8530.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8531.0 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.0 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8534.0 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.7 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.8 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.9 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8536.1 uvex�1 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8536.2 uvex�1 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8536.3 uvex�1 S1 P SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8542.0 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Sandál, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.0 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8544.0 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.7 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.8 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.9 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.0 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.7 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.8 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.9 uvex�1 S2 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8546.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8546.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8546.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8547.7 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
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8547.8 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8547.9 uvex�1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8553.1 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.2 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.3 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.4 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Polobotka, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8554.1 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.2 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.3 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.4 uvex�1 S3 SRC 35 až 52 Šněrovací kotníčková obuv, šíře�14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8560.7 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Sandál, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8560.8 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Sandál, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8561.7 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8561.8 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8562.7 uvex�1 ladies S2 SRC 35 až 43 Polobotka, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8562.8 uvex�1 ladies S2 SRC 35 až 43 Polobotka, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8563.7 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná kotníčková obuv, šíře�10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8563.8 uvex�1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná kotníčková obuv, šíře�11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
9475.6 Příslušenství S5 SRC 37 až 50 PVC bezpečnostní holínka, žlutá – ■ 325
9476.6 Příslušenství S5 SRC 36 až 47 PVC bezpečnostní holínka, bílá – ■ 325
9494.9 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 320
9495.9 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 320
9496.1 uvex motorsport O1 FO SRA 36 až 48 Polobotka (pracovní obuv) 9595.0 ■ ■ 321
9496.9 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 320
9497.9 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 320
9500.2 uvex xenova® atc S3 SRC 35 až 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ 309
9501.8 uvex xenova® atc S2 SRC 35 až 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ 309
9502.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 až 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 309
9503.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 až 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 309
9510.2 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9510.8 uvex business casual S1 SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 295
9511.2 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9512.2 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9512.8 uvex business casual S1 SRC 38 až 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 295
9534.0 Vložky do bot 35 až 52 Pohodlná klimatická vložka, šíře�14 – ■ 322
9534.7 Vložky do bot 35 až 52 Pohodlná klimatická vložka, šíře�10 – ■ 322
9534.8 Vložky do bot 35 až 52 Pohodlná klimatická vložka, šíře�11 – ■ 322
9534.9 Vložky do bot 35 až 52 Pohodlná klimatická vložka, šíře�12 – ■ 322
9537.0 Vložky do bot Pohodlná klimatické vložka ■ 323
9538.8 Vložky do bot 38 až 48 Pohodlná klimatická vložka, šíře�11 – ■ 323
9541.4 uvex office S1 SRA 38 až 47 Polobotka – ■ ■ 317
9541.9 uvex office S1 SRA 38 až 47 Polobotka – ■ 317
9542.2 uvex office S1 P SRA 38 až 47 Polobotka – ■ ■ 317
9581.9 uvex performance S2 SRA 38 až 48 Polobotka 9598.0 ■ ■ 318
9582.2 uvex performance S3 SRA 38 až 47 Kotníčková obuv 9598.0 ■ ■ ■ 318
9582.9 uvex performance S2 SRA 38 až 48 Kotníčková obuv 9598.0 ■ ■ 318
9593.7 Vložky do bot 36 až 50 Pohodlná klimatická vložka, šíře�10 322
9593.9 Vložky do bot 36 až 50 Pohodlná klimatická vložka, šíře�12 322
9595.0 Vložky do bot 36 až 48 Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9595.4 Vložky do bot 38 až 50 Pohodlná klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam    – ■ ■ 322
9595.5 Vložky do bot 38 až 48 Pohodlná klimatické vložka – ■ 323
9595.6 Vložky do bot 35 až 50 Pohodlná klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam    – ■ ■ 322
9595.7 Vložky do bot 35 až 50 Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9595.9 Vložky do bot 35 až 50 Pohodlná klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9598.0 Vložky do bot 38 až 48 Pohodlná klimatické vložka – ■ ■ 323
9698.100 uvex nano shoe add on Impregnace na obuv – 324
9698.300 uvex nano shoe add in Desinfekce na obuv – 324
9875.4 Příslušenství 39 až 48 Ponožky s�pleteným základem – 325

Bezpečnostní kategorie dle normy EN ISO�20345
SB Základní požadavky pro ochrannou obuv pro použití v�průmyslu, tužinka odolná proti nárazu o�200�joulech
S1 Pracoviště s�nepředpokládaným výskytem vlhkosti. Antistatické vlastnosti, absorpce energie v�patní oblasti, uzavřená pata, odolnost proti olejům a�palivům. 
S2 Pracoviště s�předpokládaným výskytem vlhkosti. Vlastnosti jako S1, dále voděodolná (vodoodpudivá) kůže.
S3 Oblasti jako u�obuvi S2, kde je navíc vyžadována odolnost proti propíchnutí a�podešev se vzorkem.
S5 Oblasti s�vysokým výskytem vlhkosti, kde je navíc vyžadována odolnost proti propíchnutí a�podešev se vzorkem.
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