
Bezpečnostní přilby
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Extrémně univerzální�– maximální komfort. 
Funkční ochranná přilba uvex perfexxion je mimořádně 
všestranná: Může sloužit jako průmyslová přilba nebo jako 
přilba pro horolezectví a�cyklistiku, která splňuje platné 
 normy�– přilba je ergonomická a�poskytuje optimální regulaci 
teploty, a�díky tomu při nošení dokonale sedí a�nabízí výji-
mečné pohodlí.

Inovativní ochrana hlavy. 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 nízkou hmotností a�optimálně řízenou teplotou. Ochranná přilba je 
při nošení znatelně pohodlnější�– to znamená, že váš tým může mít neustále plnou ochranu a�pracovat se 100%�efektivitou.

uvex i-gonomics

uvex perfexxion
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hmotnost 4,7 
 Pohodlí při nošení, vyšší výkon

• Zkušební metoda: zvážení přilby / certifikace 
dle norem 

• Výsledek zkoušky: 628�g�/ 3�certifikace dle 
norem�= 209�g

4,33

klima 4,6
Snížené pocení zvyšuje 
přijatelnost pro uživatele 

• Zkušební metoda: Zkouška ventilace 
v�klimatické komoře

• Výsledek zkoušky: Hodnota odpařování�= 
65�%  

síla 3,7 
Spolehlivá ochrana hlavy, 
 optimální tlumení nárazů

• Zkušební metoda: tlumení nárazu 
v�horní a�boční oblasti

• Výsledek zkoušky: Zbytková síla 
v�horní oblasti�= 4,7�kN,
Tlumení energie nárazu v�boční 
oblasti�= 90�g

Zbytková síla

Tlumení energie nárazu

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

Relief-Index

0

600 g

5

180 g

0

10 %

5

70 %

0

10 kN

5

3 kN

0

300 g

5

0 g
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Stručný pohled na normy
EN�397 · EN�50365

EN�397�– Průmyslové ochranné přilby
Ochrana proti padajícím předmětům a�následnému zranění mozku a�fraktuře lebky

Závazné požadavky: Všechny přilby certifikované podle 
normy EN�397 musí splňovat tyto požadavky.
• Tlumení nárazu, vertikální 
•  Odolnost proti průrazu (proti ostrým a�špičatým předmětům)
• Odolnost proti plameni
•  Upevnění podbradního pásku: podbradní pásek se uvolňu-

je při síle minimálně 150�N a�maximálně 250�N

Nepovinné požadavky: Přilba certifikovaná podle normy 
EN�397 může splňovat tyto požadavky; nejedná se však 
o�závazné požadavky.
• Velmi nízká teplota (–20�°C nebo –30�°C)
• Velmi vysoká teplota (+150�°C)
• Elektrické vlastnosti, izolační (440�V)
• Postřik roztaveným kovem (MM)
• Příčná deformace

EN�50365�– Elektricky izolující přilby pro použití při instalacích nízkého napětí
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem a�zamezení průchodu nebezpečného proudu osobami přes jejich 
hlavu

Požadavky: 
•  Všechny přilby musí také splňovat požadavky podle normy 

EN�397.
•  Ochrana proti střídavému napětí do 1000�V (stř.) nebo 

stejnosměrnému napětí do 1500�V (stejn.) 
•  Izolační přilby nesmí obsahovat žádné vodivé části.
•  Větrací otvory (pokud existují) nesmí umožňovat náhodný 

kontakt se součástmi pod napětím.

Velmi nízká 
 teplota 
(–20�°C nebo 
–30�°C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Velmi vysoká 
 teplota (+150�°C)

uvex thermo boss

Elektrické 
 vlastnosti, izolační 
(440�V)

uvex airwing�E uvex thermo boss

Postřik roztave-
ným kovem (MM)

uvex pheos

Příčná deformace



uvex pheos alpine

uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Přehled norem
EN�12492 · EN�14052

EN�12492�– Přilby pro horolezce
Ochrana před riziky, která mohou nastat při činnosti horolezců

Požadavky: 
• Tlumení nárazu, vertikální, čelní, boční, zadní
• Odolnost proti průrazu
•  Upevňovací systém (podbradní pásek se uvolňuje při síle 

min. 500�N)
•  Pevnost upevňovacího systému: Podbradní pásek může 

vykazovat maximální prodloužení o�25�mm
•  Účinnost upevňovacího systému: Přilba nesmí klouzat 

z�hlavy

EN�14052�– Průmyslové přilby s�vysokým stupněm ochrany
Ochrana proti padajícím předmětům, bočním nárazům a�proti následnému poranění mozku, fraktuře lebky 
a�úrazům krku

Závazné požadavky: 
• Tlumení nárazu, vertikální a�boční
• Odolnost proti průrazu, vertikální a�boční
•  Pevnost upevňovacího systému: podbradní pásek se 

 uvolňuje při síle minimálně 150�N a�maximálně 250�N
•  Účinnost upevňovacího systému: Během zkoušky tlumení 

nárazu a�proražení nesmí dojít k�oddělení přilby od 
 zkušební hlavy

• Odolnost proti plameni

Přilba certifikovaná podle normy EN�14052 může splňovat 
tyto požadavky; nejedná se však o�závazné požadavky.

Nepovinné:
• Nízké teploty (–20�°C, –30�°C, -40�°C)
• Vyšší teploty (+150�°C)
• Sálavé teplo
• Elektrické vlastnosti, izolační
• Postřik roztaveným kovem (MM)
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uvex perfexxion
Nastavitelná ochrana hlavy pro optimální pohodlí uživatele

Dokonale sedí 
díky plynulému nastavení 
obvodu hlavy a�výšky

Bez hromadění tepla
Šest variabilních větracích 
otvorů zajišťuje optimální 
cirkulaci vzduchu.

Flexibilní použití
Upevňovací mechanizmus umožňuje 
použití jako průmyslová přilba 
(EN�14052), horolezecká přilba 
(EN�12492) nebo cyklistická přilba 
(EN�1078)

Zvýšené pohodlí
díky vnitřnímu 
 polstrování a�síťce

Přilba uvex perfexxion splňuje všechny platné 
 normy ochrany pro použití jako průmyslová  přilba 
nebo jako přilba pro horolezectví a�cyklistiku�– 
 přilba optimálně reguluje klima a�je ergonomická, 
a�díky tomu při nošení dokonale sedí a�nabízí výji-
mečné pohodlí.

Průmyslová přilba 
(EN�14052)

Cyklistická přilba 
(EN�1078)
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Bezpečnostní přilby
uvex perfexxion

uvex perfexxion
• Jedinečná kombinace norem EN�14052, 12492 a�1078
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče slu-

chu�a svítilny uvex
• Boční adaptéry Euroslot (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů slu-

chu
• Další sloty na straně k�doplnění různého příslušenství
•  Splňuje tyto normy: 

EN�14052�– Průmyslové přilby s�vysokým stupněm ochrany
EN�12492�– Přilby pro horolezce
EN�1078�– Přilby pro cyklisty

•  Šest variabilních a�praktických větracích otvorů zajišťuje maximální 
 ventilaci

• Vnitřní výbava s�nastavením výšky a�systémem plynulého nastavení 
 velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka

• Vnitřní výbava s�pohodlnou vnitřní síťkou pro větší pohodlí
• Optimálně sedí díky dvěma různým velikostem (M a�L)
• Není zapotřebí další podbradní pásek�– upevňovací mechanizmus 

zajišťuje snadnou kombinaci průmyslové přilby podle normy EN�14052 
a�přilby pro horolezce (EN�12492)�/ přilby pro cyklisty (EN�1078)

Reflexní set uvex perfexxion
• Set vysoce reflexních nálepek
• Lehce se nalepuje
• Vhodný pro ochrannou přilbu uvex perfexxion

Dostupné od 
prvního čtvrtletí 

2018

uvex perfexxion
Obj.�číslo 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Barva bílá bílá s�logem bílá bílá s�logem černá černá s�logem černá černá s�logem
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052 EN�14052

EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492
EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078 EN�1078

Velikosti M�(52–57�cm) M�(52–57�cm) L�(58–63�cm) L�(58–63�cm) M�(52–57�cm) M�(52–57�cm) L�(58–63�cm) L�(58–63�cm)
Balení 1 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 6 6 6 6 6 6 6 6

Reflexní set uvex perfexxion
Obj.�číslo 9790.083
Balení 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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 uvex pheos�IES (integrovaný systém brýlí)
Se systémem IES jsou brýle vždy ihned k�dispozici.

Při kombinaci přilby a�ochrany zraku je pozice brýlí vždy 
 závislá na pozici skořepiny přilby. Pokud se přilba při náhlém 
pohybu posune, pohne se také obličejový štít�– to může být 
nebezpečné, protože se tím mění světelné podmínky.

IES (Integrated Eyewear System) je tzv. integrovaný sys-
tém brýlí a�tento název říká vše: Tento systém umožňuje 
zasunout ochranné brýle uvex pheos do přilby, nebo vysu-
nout na nos. Posuvná část je otočná, takže se pohyby přilby 
nepřenášejí na brýle.

Integrovaný systém nošení 
brýlí
Ochranné brýle uvex pheos se 
pomocí nosníku zaklapnou do 
klipu brýlí, a�tím se připevní 
k�posuvné části v�prostoru 
uvnitř přilby.

Funkčnost přilby 
uvex pheos�IES
Brýle jsou uloženy ve vymeze-
ném prostoru uvnitř přilby. 
 Pokud je nutné ochranné brýle 
použít, lze je jednoduše a�rych-
le vysunout směrem dolů.

Zvýšená bezpečnost
Díky jedinečné konstrukci nejsou síly působící 
na přilbu přenášeny na brýle. Tím je uživateli 
 poskytnuta nejlepší možná ochrana.

Více flexibility
Ochranné brýle uvex pheos poskytují díky duo-
-sférickým zorníkům nejen široké zorné pole, ale 
také optimální tvar a�bohatou nabídku tónování 
a�polakování zorníků.

Jednoduché použití
Klipový systém s�integrovaným držákem brýlí 
umožňuje brýle snadno nasadit nebo�vyjmout při 
čištění a�výměně

2013
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Bezpečnostní přilby
 uvex pheos�IES · uvex pheos�B · uvex pheos�B-WR

uvex pheos�IES
• Ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče sluchu, svítilny a�integrova-

ný systém brýlí (IES) uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (–30�°C) a�postřik 

roztaveným kovem (MM)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Vnitřní výbava s�plynulým nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka�– 

také možnost upevnění ochranných brýlí uvex pheos, uvex pheos nebo uvex i-works  
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální nasazení a�vysoký 

komfort

 uvex pheos�B · uvex pheos�B-WR
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče sluchu�a svítilny uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty (–30�°C) a�postřik 

roztaveným kovem (MM)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí (uvex pheos�B)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka (uvex 

pheos�B-WR)
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální nasazení a�vysoký 

komfort

uvex pheos�IES
Obj.�číslo 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Barva bílá žlutá oranžová červená modrá
Provedení s�dlouhým štítkem a�integrovaným systémem brýlí IES 
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 

–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM
Velikosti 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm 55–61�cm
Balení 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25

uvex pheos�B
Obj.�číslo 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Barva bílá žlutá oranžová červená modrá černá
Provedení s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým 

štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 

–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM
Velikosti 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex pheos�B-WR
Obj.�číslo 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým s�dlouhým 

štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 

–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25 25

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

2013
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Bezpečnostní přilby
uvex pheos�B-S-WR · uvex pheos�E · uvex pheos�E-WR

 uvex pheos�B-S-WR
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče 

 sluchu�a svítilny uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty 

(–30�°C) a�postřik roztaveným kovem (MM)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci

• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 
kolečka 

• Zkrácený štítek rozšiřuje zorné pole směrem nahoru
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje  optimální 

nasazení a�vysoký komfort

uvex pheos�E · uvex pheos�E-WR
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče sluchu a 

svítilny uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Skořepina přilby je plně uzavřená�– vhodná i�pro elektrikářské práce
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty 

(–30�°C) a�postřik roztaveným kovem (MM) a�je schválena podle normy 
EN�50365 (1000�V�stř.)

• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí (uvex pheos�E)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 

kolečka (uvex pheos�E-WR)
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

uvex pheos�B-S-WR
Obj.�číslo 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Barva bílá žlutá červená modrá tmavě šedá černá
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 

–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex pheos�E
Obj.�číslo 9770.020 9770.120
Barva bílá žlutá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397

EN�50365 (1000�V�stř.) EN�50365 (1000�V�stř.)
–30�°C, MM –30�°C, MM

Velikosti 51–61�cm 51–61�cm
Balení 1 1
Množství v�kartonu 25 25

uvex pheos�E-WR
Obj.�číslo 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.) EN�50365 (100�V�stř.)
–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM

Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 5 5 5 5 5 5

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Bezpečnostní přilby
uvex pheos�E-S-WR · uvex�9780 antistatická· uvex�9780 antistatická-WR

uvex pheos�E-S-WR
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty, mušlové chrániče 

sluchu�a svítilny uvex
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Skořepina přilby je plně uzavřená�– vhodná i�pro elektrikářské práce
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkové požadavky pro velmi nízké teploty 

(–30�°C) a�postřik roztaveným kovem (MM) a�je schválena podle 
 normy EN�50365 (1000�V�AC)

• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regu-
lačního kolečka 

• Zkrácený štítek rozšiřuje zorné pole směrem nahoru
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimál-

ní nasazení a�vysoký komfort

uvex�9780 antistatická · uvex�9780 antistatická-WR
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro 

postřik roztaveným kovem (MM)
• Vhodná k�neomezenému použití v�souladu se skupinami zařízení�I a�II 

pro použití v�prostředí s�nebezpečím výbuchu 
(dle směrnice ATEX�94/9/ES)

• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí (uvex�9870 

antistatic)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulač-

ního kolečka (uvex�9870 antistatic-WR)
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje opti-

mální nasazení a�vysoký komfort

uvex pheos�E-S-WR
Obj.�číslo 9770.031 9770.131 9770.231 9770.331 9770.431 9770.531 9770.832 9770.931
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá tmavě šedá černá
Provedení s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým s�krátkým 

štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365 EN�50365
(1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.) (1000�V�stř.)
–30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM –30�°C, MM

Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 5 5 5 5 5 5 5 5

uvex�9780 antistatická uvex�9780 antistatická-WR
Obj.�číslo 9780.020 9780.030 9780.550
Barva bílá bílá nebesky modrá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

Směrnice ATEX Směrnice ATEX Směrnice ATEX
94/9/ES 94/9/ES 94/9/ES

Velikosti 51–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25

9780.0309780.020 9780.550

9770.8329770.1319770.031
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Bezpečnostní přilby
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
• Multifunkční přilba určená pro práce ve výškách a�záchranářské práce
• Kombinuje vlastnosti průmyslových přileb (EN�397) s�požadavky na 

přilby pro práci ve výškách (EN�12492)
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Možnost připevnění čelových svítilen, uzavřených brýlí a�ochrany 

 obličeje
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro velmi nízké teploty 

(–30�°C)
• Pevně nýtovaný čtyřbodový podbradní pásek pro použití dle normy 

EN�12492
• Včetně podbradního pásku (číslo�9790.005) pro použití dle normy 

EN�397
• Lehká skořepina z�ABS poskytuje vysokou ochranu a�odolnost

• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku 
 zaručuje optimální nasazení a�vynikající pohodlí

• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí 
regulačního kolečka 

• Zkrácený štítek rozšiřuje zorné pole směrem nahoru
• Standardně dodávaná s�černým potním páskem z 

 polyuretanu 
(obj.�číslo�9760.009); k�dispozici je také volitelný lehký 
potní pásek z�koženky (obj.�číslo�9760.005)

uvex pheos alpine
Obj.�číslo 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492 EN�12492
–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C

Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 6 6 6 6 6 6 6

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Bezpečnostní přilby
uvex pheos forest · Reflexní pruhy

Reflexní set�L uvex pheos 
(Výběr barvy přilby dle vlastních 
preferencí)

Reflexní set�M 
uvex pheos
• Set vysoce reflexních nálepek
• Extrémně vysoký jas díky hranolové fólii
• Lehce se nalepuje
• Vhodný pro všechny přilby uvex pheos 

a�uvex pheos alpine

Reflexní set�L uvex pheos
• Ochranná přilba s�vysoce 

 reflexním setem nálepek
• Přilby jsou dodávány již s 

 nalepenými sety
• Individualizované přilby nelze 

 vyměnit

Lesnický set uvex pheos
• Set speciálně navržený pro potřeby lesnické práce�– sestává z�bezpeč-

nostní přilby uvex pheos�B-WR�9772.230, mušlových chráničů sluchu 
uvex�dBex�3000.165 a�obličejového štítu s�kovovou mřížkou�9790.044

• Splňuje normy EN�166, 1731, 352-1 a�397 a�doplňkový požadavek pro 
velmi nízké teploty (–30�°C)

• Obličejový štít s�kovovou mřížkou, který lze uzamknout v�poloze, chrání 
před vniknutím cizích těles a�zajišťuje volný výhled 

• Mušlové chrániče sluchu doplňují univerzální ochranu hlavy
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 

kolečka 

  Upozornění:
Pokud chcete set používat bez ochrany sluchu, je nutné ke štítu 
 připojit dodatečný adaptér (Obj.�číslo�9790.042).

Reflexní set�M uvex pheos
Obj.�číslo 9790.018
Balení 1

  Kontaktujte naši servisní 
 telefonickou linku: 
+420 494 531 331.

Reflexní set�L uvex pheos
Obj.�číslo Barva Provedení
9772.026 bílá uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.126 žlutá uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.226 oranžová uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.326 červená uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.526 modrá uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.926 černá uvex pheos�B s�reflexní nálepkou
9772.035 bílá uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.138 žlutá uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.236 oranžová uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.538 modrá uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.936 černá uvex pheos�B-WR s�reflexní nálepkou
9772.038 bílá uvex pheos�B-S-WR s�reflexní nálepkou
9772.137 žlutá uvex pheos�B-S-WR s�reflexní nálepkou
9772.537 modrá uvex pheos�B-S-WR s�reflexní nálepkou
9770.026 bílá uvex pheos�E s�reflexní nálepkou
9770.126 žlutá uvex pheos�E s�reflexní nálepkou
9770.036 bílá uvex pheos�E-WR s�reflexní nálepkou
9770.136 žlutá uvex pheos�E-WR s�reflexní nálepkou

Lesnický set uvex pheos
Obj.�číslo 9774.233
Provedení Kompletní set pro lesnické práce
Norma EN�397, EN�1731, EN�352-1, EN�166

–30�°C
Barva oranžová 
Velikosti 52–61�cm
Balení 1
Množství v�kartonu 25

Jednotlivé části lesnického setu uvex pheos
Obj.�číslo Balení
9790.040 držák na přilbu 1�ks
9790.044 síťovaný štít (kovový) nebo 1�ks
9790.043 síťovaný štít (nylonový) 1�ks
3000.165 mušlové chrániče s�uchycením na přilbu 1�pár

uvex dBex�3000H
9790.042 adaptér (pro připevnění bez mušlových chráničů) 1�pár

9790.018

9774.233
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Bezpečnostní přilby
uvex airwing�B · uvex airwing�B-WR · uvex super boss

uvex airwing�B · uvex airwing�B-WR
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty a�mušlové chrániče 

sluchu uvex 
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro velmi nízké teploty 

(–30�°C)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí 

(uvex airwing�B)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 

kolečka (uvex airwing�B-WR)
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

uvex super boss
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty a�mušlové chrániče 

sluchu uvex 
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro velmi nízké teploty 

(–20�°C)
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí 
• Nastavitelné boční ventilační otvory
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

uvex airwing�B
Obj.�číslo 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá černá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Velikosti 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25 25

uvex airwing�B-WR
Obj.�číslo 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex super boss
Obj.�číslo 9750.020 9750.120 9750.520
Barva bílá žlutá modrá
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

–20�°C –20�°C –20�°C
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920

9750.020 9750.5209750.120
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Bezpečnostní přilby
 uvex airwing�B-S · uvex airwing�B-S-WR · uvex thermo boss

uvex airwing�B-S · uvex airwing�B-S-WR
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty a�mušlové chrániče 

sluchu uvex 
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek pro velmi nízké teploty 

(–30�°C)
• Tři variabilní větrací otvory zajišťují maximální ventilaci
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí (uvex 

airwing�B-S)
• Vnitřní výbava s�nastavením velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního 

kolečka (uvex airwing�B-S-WR)
• Zkrácený štítek rozšiřuje zorné pole směrem nahoru
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

 uvex thermo boss
• Bezpečnostní přilba se sloty pro obličejové štíty a�mušlové chrániče 

sluchu uvex 
• Skořepina přilby je vyrobena z�tepelně odolného polykarbonátu 

 vhodného k�použití při vysokých okolních teplotách
• Boční eurosloty (30�mm) k�připevnění mušlových chráničů  sluchu
• Splňuje normu EN�397 a�doplňkový požadavek (440�V�stř.) +150�°C
• Konvenční vnitřní výbava je nastavitelná a�pohodlně sedí 
• Šestibodové uchycení textilního podbradního pásku zaručuje optimální 

nasazení a�vysoký komfort

uvex airwing�B-S
Obj.�číslo 9762.021 9762.121 9762.221 9762.321 9762.421 9762.521
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Velikosti 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm 51–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex airwing�B-S-WR
Obj.�číslo 9762.031 9762.131 9762.231 9762.331 9762.431 9762.531
Barva bílá žlutá oranžová červená zelená modrá
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397 EN�397

–30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C –30�°C
Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25 25 25

uvex thermo boss
Obj.�číslo 9754.000 9754.100 9754.300
Barva bílá žlutá červená
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem
Norma EN�397 EN�397 EN�397 

+150�°C +150�°C +150�°C
440�V�stř. 440�V�stř. 440�V�stř.

Velikosti 52–61�cm 52–61�cm 52–61�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25

9754.000 9754.3009754.100

9762.021 9762.121 9762.221

9762.331 9762.431 9762.531
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Bezpečnostní přilby
 Systém obličejových štítů uvex pheos

 Obličejový štít uvex pheos
• Polykarbonátové obličejové štíty s�technologií 

polakování uvex supravision excellence
• Dostupný ve dvou provedeních upínání: 

 mechanická ramena nebo samosvorné 
 magnetické upínání

• Obličejové štíty�9906.002 a�9906.003 jsou 
kompatibilní s�ochrannými přilbami uvex 
pheos�E-S-WR a�uvex pheos�B-S-WR 
a�ochrannou přilbou pro práci ve výškách 
uvex pheos alpine (pro kombinaci s�přilbou 
uvex pheos alpine je nutný adaptér štítu 
obj.�číslo�9790.067)

• Obličejové štíty uvex pheos SLB�1 a�uvex 
pheos SLB�2 lze kombinovat s�ochrannou 
přilbou uvex pheos�E-S-WR

• Obličejový štít�9906.002 lze kombinovat 
s�mušlovými chrániči sluchu uvex pheos�K2H 
(mechanické), obj.�číslo. 2600.204

• Obličejový štít�9906.003 lze kombinovat 
s�mušlovými chrániči sluchu uvex pheos�K2H 
magnet, obj.�číslo 2600.205

• Zorníky lze měnit
• Splňuje normy EN�166 a�EN�170 a�je rovněž 

certifikován pro oblasti použití�3 (postřik 
 kapalinami) a�9 (postřik roztaveným kovem 
a�horkými pevnými částicemi)

• Obličejové štíty uvex pheos SLB�1 (obj.�číslo 
9906.005 a�obj.�číslo�9906.006) jsou certifi-
kovány podle GS-ET�29 jako obličejové štíty 
třídy�1 pro ochranu proti elektrickému oblouku 
(4�kA)

• Obličejové štíty uvex pheos SLB�2 (obj. číslo 
9906.007 a�obj.�číslo�9906.008) jsou certifi-
kovány podle GS-ET�29 jako obličejové štíty 
třídy�2 pro ochranu proti elektrickému oblouku 
(7�kA)

 Přilba není součástí balení!

uvex pheos uvex pheos magnetic
Obj.�číslo 9906.002 9906.003
Náhradní zorník 9906.013 9906.013
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence

s�mechanickými rameny s�magnetickými rameny
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorník PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B�9�KN�CE�0196

Balení 1 1

uvex pheos SLB�1 uvex pheos SLB�1 magnetic
Obj.�číslo 9906.005 9906.006
Náhradní zorník 9906.012 9906.012
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence

certifikace jako obličejový štít třídy�1 pro ochranu proti certifikace jako obličejový štít třídy�1 pro ochranu
elektrickému oblouku, s�mechanickými rameny proti elektrickému oblouku, s�magnetickými rameny

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorník PC čirý PC čirý

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B�8-1-0�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B�8-1-0�9�KN�CE�0196

Balení 1 1

uvex pheos SLB�2 uvex pheos SLB�2 magnetic
Obj.�číslo 9906.007 9906.008
Náhradní zorník 9906.017 9906.017
Provedení uvex supravision excellence uvex supravision excellence

certifikace jako obličejový štít třídy�2 pro ochranu certifikace jako obličejový štít třídy�2 pro ochranu
proti elektrickému oblouku proti elektrickému oblouku
s�mechanickými rameny a�ochranou brady s�magnetickými rameny a�ochranou brady

Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý

W�166�3�8-2�9�B�CE�0196 W�166�3�8-2�9�B�CE�0196
Zorník PC, modrý PC, modrý

UV�400 UV�400
2C-1,2�W�1�B 8-2-0�9�KN�CE�0196 2C-1,2�W�1�B 8-2-0�9�KN�CE�0196

Balení 1 1

9906.005
9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006
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Bezpečnostní přilby
Systém obličejových štítů uvex pheos

Systém obličejových štítů uvex pheos
Adaptér štítu Adaptér přilby

Obj.�číslo 9790.067  9790.078
Provedení pro kombinaci s: Adaptér přilby pro mušlové chrániče

ochrannou přilbou uvex pheos alpine uvex pheos�K2H magnet�(2600.205)
pro práci ve výškách
(Obličejový štít není součástí balení.)

Balení 1 1�pár

Protisluneční filtr / kryt proti dešti Pouzdro z�mikrovlákna
Obj.�číslo 9790.074 9954.326
Provedení pro ochranu proti slunci a�dešti; plátěný sáček k�ukládání a�přepravě

nelze kombinovat se štítů a�přileb uvex,
štíty uvex pheos SLB�1 a černá
štíty uvex pheos SLB�2

Balení 1 1

Obličejové štíty uvex pheos v�kombinaci s�ochrannými přilbami uvex

Obj.�číslo Rám štítu Štít Ochrana Vhodné přilby Mušlové chrániče

9906.002 mechanický polykarbonát, čirý proti mechanic-
kým vlivům 
(např. jiskrám, třís-
kám)

všechny přilby 
uvex pheos s 
 krátkým štítkem

uvex pheos alpine 
(s�adaptérem 
 štítu�9790.067)

2600.204

9906.003 magnetický polykarbonát, čirý proti mechanic-
kým vlivům 
(např. jiskrám, třís-
kám)

2600.205

9906.005 mechanický polykarbonát, čirý 
s�absorpcí UV

proti elektrickému 
oblouku do 4�kA 
(kiloampérů)

uvex pheos 
E-S-WR na vyžádání

9906.006 magnetický polykarbonát, čirý 
s�absorpcí UV

proti elektrickému 
oblouku do 4�kA 
(kiloampérů)

9906.007 mechanický polykarbonát, 
modrý 
s�absorpcí UV 
a�krytem brady

proti elektrickému 
oblouku do 7�kA 
(kiloampérů)

9906.008 magnetický polykarbonát, 
modrý 
s�absorpcí UV 
a�krytem brady

proti elektrickému 
oblouku do 7�kA 
(kiloampérů)

9790.067

9790.074

9954.362

9790.078
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Bezpečnostní přilby
Obličejové štíty uvex

 uvex�9790
• Robustní polykarbonátový obličejový štít pro průmyslové ochranné přil-

by uvex a�mušlové chrániče sluchu 2H, uvex�3H a�uvex�3200H
• Kombinace přilby a�obličejového štítu vyžaduje dodatečné adaptéry 

(obj.�číslo�9924.010)

  Přilba, držák na přilbu a�mušlové chrániče sluchu nejsou součástí 
 balení.

uvex�9725 · uvex�9726
• Obličejové štíty z�polykarbonátu a�acetátu celulózy se speciálně 

 navrženými adaptéry pro upevnění do bočních slotů přilby
• Snadná výměna zorníků
• Nelze kombinovat s�mušlovými chrániči sluchu

  Přilba není součástí balení!

Zorník
Obj.�číslo 9790.048
Provedení bez povrchové úpravy

klasifikace�8, proti účinkům elektrického oblouku
Norma EN�166, EN�170
Zorník PC, čirý, UV�400

2C-1,2�W�1�A�89�CE
Balení 1

držák na přilbu
Obj.�číslo 9790.047
Rám černý

EN�166�389�A�CE
Balení 1

Adaptér
Obj.�číslo 9924.010
Provedení adaptér pro připojení

bez mušlových chráničů sluchu
Balení 1

Obličejové štíty
Obj.�číslo 9725.514 9726.014
Náhradní zorník 9050.517 9723.017
Provedení úprava antifog na vnitřní straně bez povrchové úpravy

tloušťka materiálu: 1�mm tloušťka materiálu: 1�mm
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý

W�166�3-F�DIN�CE�0196 W�166�3-B�DIN�CE�0196
Zorník CA, čirý, UV 380 PC, čirý, UV�400

W�1�FN�DIN�CE W�1�B�DIN�CE
Balení 1 1

9790.047

9790.048
9924.010

9725.514
9726.014
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Bezpečnostní přilby
Ochrana obličeje · Uzavřené brýle s�širokým zorným polem a�držákem na přilbu

uvex�9705 · uvex�9706
• Obličejový štít z�acetátu celulózy s�integrova-

ným krytem v�oblasti čela
• Snadná výměna zorníků
• Nelze kombinovat s�ochrannými přilbami
• Polohovací mechanismus umožňuje plynulé 

nastavení
• Snadné nastavení velikosti obvodu hlavy 

 pomocí otočného regulačního kolečka

uvex�9707 · uvex�9708
• Obličejový štít z�acetátu celulózy s�integrova-

ným krytem v�oblasti čela a�dodatečnou 
ochrannou čepicí z�nárazu odolného polysty-
renu

• Snadná výměna zorníků
• Polohovací mechanismus umožňuje plynulé 

nastavení
• Snadné nastavení velikosti obvodu hlavy 

 pomocí otočného regulačního kolečka

Obličejové štíty
Obj.�číslo 9705.014 9706.514 9707.014 9708.514
Náhradní zorník 9060.017 9050.517 9060.017 9050.517
Provedení bez povrchové úpravy úprava antifog na vnitřní bez povrchové úpravy úprava antifog na vnitřní

straně straně
Norma EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170 EN�166, EN�170
Rám černý černý černý černý

W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3-F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196
Zorník CA, čirý, UV 380 CA, čirý, UV 380 CA, čirý, UV 380 CA, čirý, UV 380

W�1�F�DIN�CE W�1�FN�DIN�CE W�1�F�DIN�CE  W�1�F�DIN�CE  
Balení 1 1 1 1

Uzavřené brýle uvex s 
 držákem na přilbu

  Přilba a�mušlové chrániče sluchu nejsou 
součástí balení!

  Připevnění uzavřených brýlí bez mušlových 
chráničů sluchu vyžaduje dodatečné adap-
téry: Obj.�číslo�9924.010

uvex ultrasonic
Obj.�číslo 9302.510
Provedení uvex supravision extreme

snížená ventilace
Norma EN�166, EN�170
Rám modrý, šedý

W�166�349�B�CE
Zorník PC, čirý, UV�400

2-1,2�W�1�B�9�KN�DIN�CE
Balení 4

uvex ultravision
Obj.�číslo 9301.544
Provedení úprava antifog
Norma EN�166, EN�170
Rám transparentní šedý

W�166�34�F�CE
Zorník CA, čirý, UV 380

2-1,2�W�1�FN�DIN�CE
Balení 1

9705.014 9707.014

9706.514 9708.514

9301.544

9302.510
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Bezpečnostní přilby
Příslušenství

9790.065
s�ochrannou přilbou
(Přilba není součástí 
balení.)

Zimní čepice uvex · Kukla uvex Balaclava
• Zimní čepice pro použití se všemi přilbami uvex
• Nepromokavý a�větru odolný vnější materiál
• Reflexní pásek po obvodu
• Boční síťovina (v�oblasti ucha) zvyšuje pozornost uživatele vůči vlivům 

okolního prostředí (oblast uší)
• Teplá vnitřní podšívka z�fleecu
• Kukla uvex Balaclava je ideálním doplňkem zimní čepice�– suchý zip 

umožňuje plynulé nastavení velikosti

Ochrana krku uvex
Ochrana krku uvex s�chladícím efektem
• Ochrana krku uvex chrání proti dešti, prachu, třískám a�slunečnímu 

 záření
• Lze použít se všemi přilbami uvex
• Opatřeno upnutím�9772.002 pro připevnění ochrany krku ve skořepině 

přilby uvex pheos
• Ochrana krku s�chladícím efektem: ochrana proti slunečnímu záření, 

ochlazující efekt pomocí odpařování po dobu dvou až osmi hodin, anti-
bakteriální

Papírové čepice · Zimní čepice
Papírové čepice Zimní čepice

Obj.�číslo 9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012
Provedení Hygienické čepice vyrobené Zimní čepice pro Zimní čepice Zimní čepice Zimní čepice pro

měkkého a�pohodlného nošení pod pro nošení pro nošení nošení pod přilbou
fleecu pro obličejové štíty přilbou, pletená (WIN) pod přilbou pod přilbou pletená (Alaska)

Barva bílá černá černá černá černá
Velikosti univerzální univerzální S–M L–XL univerzální
Balení 100 10 10 10 10
Množství v�kartonu 800 10 10 10 10

9790.076
s�ochrannou přilbou
(Přilba není součástí balení.)

9790.075
s�ochrannou přilbou
(Přilba není součástí 
balení.)

Zimní čepice uvex Kukla uvex Balaclava Ochrana krku uvex Ochrana krku uvex s�chladícím efektem
Obj.�číslo 9790.065 9790.068 9790.066 9790.075 9790.076 9790.086
Provedení polyester/fleece polyester/fleece fleece polyester polyester polyester
Barva svítivě žlutá svítivě oranžová černá oranžová žlutá žlutá
Velikosti univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 10 10 10 50 50 50

9790.086
s�ochrannou přilbou
(Přilba není součástí balení.)9790.068

9790.066

9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012

9790.086
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Bezpečnostní přilby
Příslušenství

Příslušenství pro přilby uvex super boss 
a�uvex thermo boss

Vnitřní výbava pro přilby uvex Potní pásek pro přilby uvex super
super boss a�uvex thermo boss boss a�uvex thermo boss

Obj.�číslo 9790.000 9790.004
Provedení šestibodový textilní pásek kůže

s�potním páskem
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

Příslušenství pro přilbu uvex pheos�IES
Vnitřní výbava IES Potní pásek pro
pro přilbu uvex pheos vnitřní výbavu IES

Obj.�číslo 9772.001 9760.007
Provedení plastová vnitřní výbava textilní/pěnový materiál

s�upevněním uvex pheos
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

Příslušenství pro přilby uvex pheos�E-WR 
a�uvex pheos alpine

Vnitřní výbava Vnitřní výbava
pro přilbu uvex pheos�E-WR pro přilbu uvex pheos alpine

Obj.�číslo 9760.012 9760.011
Provedení šestibodový textilní pásek šestibodový textilní pásek

s�potním páskem s�potním páskem
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

Potní pásek pro přilbu uvex pheos Polstrování regulačního kolečka
alpine a uvex pheos�E-WR

Obj.�číslo 9760.009 9760.014
Provedení polyuretan, kůže polyester
Balení 1 10
Množství v�kartonu 10 10

Příslušenství pro přilby uvex pheos, uvex 
airwing a�uvex�9780 antistatická

Vnitřní výbava pro přilby Vnitřní výbava pro přilby uvex
uvex pheos a�uvex airwing pheos a�uvex airwing s�regulačním
s�konvenční výbavou kolečkem

(ne pro přilbu uvex pheos�E-WR)
Obj.�číslo 9760.000 9760.001
Provedení šestibodový textilní pásek

s�potním páskem
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

Vnitřní výbava pro přilby Potní pásek pro přilby uvex pheos,
uvex�9780 antistatická uvex pheos alpine, uvex�9780
s�regulačním kolečkem antistatic a�uvex airwing

Obj.�číslo 9780.001 9760.005
Provedení šestibodový textilní pásek koženka

s�potním páskem
Balení 1 1
Množství v�kartonu 10 10

9760.000

9760.0119760.012

9760.001

9780.001

9790.000
9790.004

9772.001

9760.007

9760.009 9760.014

9760.005
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Bezpečnostní přilby
Příslušenství

Příslušenství pro přilby uvex pheos, uvex 
pheos alpine, uvex airwing, uvex�9780 
 antistatic, uvex super boss a�uvex thermo 
boss

Kožené podbradní pásky pro přilby uvex pheos (ne pro přilby pheos IES
a�pheos�E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss
a�uvex thermo boss

Obj.�číslo 9790.005
Provedení robustní kožené provedení s�plastovými očky, nastavitelná délka
Balení 10
Množství v�kartonu 10

Větvené podbradní pásky Kožený podbradní pásek pro přilby
pro přilbu uvex airwing uvex pheos�IES a

uvex�9780 antistatická
Obj.�číslo 9790.007 9790.035
Provedení textilní pásek se stlačovacími robustní kožené provedení s

rychloupínacími plastovými očky plastovými očky,
a�polstrováním brady, nastavitelná nastavitelná délka
délka

Balení 1 10
Množství v�kartonu 10 10

Větvené podbradní pásky pro přilby uvex pheos (ne pro přilbu uvex
pheos alpine) a�uvex�9780 antistatická

Obj.�číslo 9790.021
Provedení plast
Balení 1
Množství v�kartonu 10

IES klip na brýle s�posuvnou částí Držák tužky pro přilbu uvex pheos
pro přilbu uvex pheos�IES

Obj.�číslo 9772.002 9790.023
Provedení plast plast
Balení 10 1
Množství v�kartonu 10 10

IES klip na brýle s�posuvnou částí IES klip na brýle s�posuvnou částí
uvex pheos�s pro přilbu uvex i-works pro přilbu
uvex pheos�IES uvex pheos�IES

Obj.�číslo 9790.084 9790.085
Provedení plast plast
Balení 10 10
Množství v�kartonu 10 10

Klip pro uzavřené brýle pro přilbu uvex pheos�/ klip pro podbradní pásek
pro přilbu uvex pheos alpine

Obj.�číslo 9790.022
Provedení plast
Balení 1
Množství v�kartonu 10

Taška na přilbu uvex pro Sada krytek do slotů přileb
ukládání a�přepravu
ochranné přilby uvex

Obj.�číslo 9790.071 9790.077
Provedení nylon plast
Balení 1 1
Množství v�kartonu – 50

9790.035

9790.007

9790.021

9790.005

9790.023

9790.022

9772.002

9790.085

9790.084

9790.071

9790.077
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Bezpečnostní přilby
Příslušenství: svítilny na přilby

LED svítilna KS-6001-DUO
• LED svítilna s�dvoustupňovým nastavením
• Napájecí zdroj: lithiová baterie, 

doba nabíjení <7�h
• Světelný tok: do max. 55�lumenů
• Svítivost:  pohotovostní světlo�>200�luxů,

normální světlo�>1400�luxů
• Doba svícení:  pohotovostní světlo�>80�h,

normální světlo�>11�h
• Provozní teplota: –20�°C až +60�°C
• Nabíječka je součástí balení
• Stupeň krytí IP67 (vodotěsnost do hloubky 1�m)

LED svítilna u-cap sport 
• LED svítilna s�dvěma samostatnými reflektory pro 

dálkové a�plošné světlo
• Napájecí zdroj: 3x baterie AAA 

(nejsou součástí balení)
• Světelný tok: do max. 100�lumenů
• Svítivost: 3�m až 80�m (v�závislosti na použitém svě-

telném režimu)
• Doba svícení: 30 až 150�h (v�závislosti na použitém 

světelném režimu)
• Provozní teplota: –20�°C až +45�°C
• Snadná montáž pomocí magnetického adaptéru na 

protinárazovou čepici uvex u-cap sport
• Adaptér pro nasazení na protinárazovou čepici a 

 náhlavní pásek jsou součástí balení
• Stupeň krytí IP66 (úplná ochrana proti prachu a 

 silnému proudu vody)

Adaptér na přilbu uvex pheos 
• Adaptér pro LED svítilnu u-cap sport pro kombinaci 

s�přilbami uvex pheos, uvex pheos alpine a�uvex 
perfexxion

  Všechny LED svítilny uvex 
jsou kompatibilní s  čelním 
slotem přileb uvex pheos, 
uvex pheos alpine, 
uvex�9780 antistatická 
a�uvex perfexxion.

LED svítilna pheos Lights · pheos Lights�EX 
• LED svítilna na přilbu s�dvěma samostatnými 

 reflektory pro dálkové a�plošné světlo
• Kompaktní provedení navržené pro systém 

 obličejových štítů uvex pheos
• Čtyři různé provozní režimy
• Napájecí zdroj: Li-Ion baterie, 1,7�Ah
• Světelný tok: do max. 115�lumenů

• Světelný tok: do min. 55�lumenů
• Doba svícení: 25�hodin
• Provozní teplota: –20�°C až +60�°C
• Součástí balení je nabíjecí adaptér a�micro-USB 

 nabíječka
• 9790.063: certifikace ATEX II�2G�Ex�ib�IIC�T4
• Stupeň krytí IP67 (odolnost vůči prachu a�vodě)

LED svítilna KS-6001-DUO
Obj.�číslo 9790.029
Provedení pro přilby uvex pheos, uvex pheos alpine,

uvex�9780 antistatická a�uvex perfexxion
Balení 1�ks

LED svítilna uvex u-cap sport
Obj.�číslo 9790.064
Provedení pro přilbu uvex u-cap sport
Balení 1

Adaptér na přilbu uvex pheos
Obj.�číslo 9790.069
Provedení pro LED svítilnu uvex u-cap sport pro

kombinaci s�přilbami uvex pheos,
uvex pheos alpine a�uvex perfexxion

Balení 1

LED svítilna pheos Lights LED svítilna pheos Lights�EX
Obj.�číslo 9790.062 9790.063

pro přilby uvex pheos a�uvex perfexxion pro přilby uvex pheos�– ATEX
Balení 1 1

9790.062
9790.063

9790.064

9790.029

9790.069
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Příslušenství
uvex pheos 

9760.000 Konvenční vnitřní výbava

9760.001 Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení 
 velikosti

9760.011 Vnitřní výbava pro přilbu pheos alpine

9760.012 Vnitřní výbava pro přilbu uvex pheos�E-WR 

9772.001 Vnitřní výbava IES 

9780.001 Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení 
 velikosti

9760.009 Potní pásek uvex pheos alpine a�uvex pheos�E-WR

9760.007 Potní pásek pro vnitřní výbavu IES

9760.005 Potní pásek, koženka

9790.035 Kožené podbradní pásky IES

9790.005 Kožené podbradní pásky 

9790.021 Větvené podbradní pásky

9790.023 Držák na tužku 

9772.002 Klip

9790.022 Klip pro uzavřené brýle, klip pro podbradní pásek

9790.065 Zimní čepice, svítivě žlutá

9790.066 Kukla Balaclava

9790.068 Zimní čepice, svítivě oranžová

9790.075 Ochrana krku, oranžová

9790.076 Ochrana krku, žlutá 

9790.086 Ochrana krku uvex s�ochlazujícím efektem

9906.002  Obličejový štít uvex pheos9906.003
9906.005  Obličejový štít uvex pheos SLB19906.006
9906.007  Obličejový štít uvex pheos SLB29906.008

2600.201 uvex�K1H

2600.202 uvex�K2H

9790.062 LED svítilna pheos Lights

9790.063 LED svítilna pheos Lights�EX

9790.029 LED svítilna�KS-6001�Duo 

9790.064 LED svítilna u-cap sport 

9790.069 Adaptér na přilbu uvex pheos

■ Standardně dodáváno ■ Kompatibilní – Nekompatibilní
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Příslušenství
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760.000 Konvenční vnitřní výbava

9760.001 Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení velikosti

9790.000 Vnitřní výbava pro přilby uvex super boss�/ uvex thermo boss

9760.005 Potní pásek

9790.004 Potní pásek pro přilby uvex super boss�/ uvex thermo boss

9790.005 Kožené podbradní pásky

9790.007 Větvené podbradní pásky

9790.065 Zimní čepice, žlutá

9790.066 Kukla Balaclava

9790.068 Zimní čepice, oranžová

9790.075 Ochrana krku, oranžová

9790.076 Ochrana krku, žlutá

9790.086 Ochrana krku uvex s�chladícím efektem

9790.047 Držák na přilbu uvex�9790

9790.048 Zorník pro obličejový štít, PC

2600.201 uvex�K1H

2600.202 uvex�K2H

■ Standardně dodáváno ■ Kompatibilní – Nekompatibilní
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Ochranné přilby pro vaši firemní identitu
Individuální ochranné přilby

Společnost uvex vám nabízí možnost přizpůsobit všechny přilby i�protinárazové 
čepice uvex tak, aby vybavení zaměstnanců odpovídalo požadavkům vaší firemní 
identity. 
Se svými požadavky se můžete kdykoli obrátit na servisní centrum uvex.
Tel. +420 494 531 331 · E-Mail: info@uvex.cz

Tamponový tisk na přilbu
(1�až 5�barev)
Potisknutelné oblasti u�přilby uvex pheos.

Jak individuální můžete být?
Rádi vám poradíme ohledně technických možností 
pro přizpůsobení našich ochranných přileb.

Výšivky
Oblasti, kam lze umístit výšivky u�čepice uvex u-cap sport. 

Upozorňujeme na následující podmínky:
• Minimální objem objednávky 25�čepic
• Objem opětovné objednávky: 25�ks
• Počet vyšívaných barev: nejvýše 14
• Textilní čepice ve speciální barvě: od 1000�ks
• Jako šablona je vyžadován vektorový soubor (.eps, .ai) a�obrazový 

 soubor (.jpg, .pdf)

Přizpůsobení přilby uvex pheos, uvex airwing, 
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Speciální barva od 300�ks za příplatek
od 600�ks bez příplatku

od 600�ks 
bez příplatku

Nové provedení:

–  provedení ve stávající barvě, 
elektrikář nebo chemik

od 300�ks

–  stávající barva se zkráceným 
štítkem

od 100�ks

–  stávající přilba, jiný vnitřek, 
s�podbradním páskem

od 25�ks

Povrch: potisk, nálepka, reflexní 
set

od 25�ks
objem opětovné objednávky: 25�ks

Přizpůsobení protinárazových čepic

Speciální barva od 1�000�ks

Nové provedení:

– se stávající barvou od 600�ks

Povrch: výšivky, potisk od 25�ks
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uvex u-cap sport
Spolehlivá ochrana hlavy ve sportovním designu

Integrované prvky pro tlumení nárazů 
s�voštinovou strukturou 
Speciálně vyvinutá voštinová konstrukce 
s�integrovanými prvky pro tlumení 
 nárazů zaručuje kompletní ochranu dle 
normy EN�812.

Magnetická čelová svítilna
• Jednoduchá manipulace: pomocí magnetického 

 připínání lze svítilnu snadno nasadit na čepici 
u-cap sport, a také opět jednoduše odejmout

• Pohyblivý kloub umožňuje nastavit paprsek do více 
poloh, a�tím zajistit optimální osvětlení

• Možnost přepínání různých typů paprsku

Plynule nastavitelné 
Díky nastavitelnému zapí-
nání na suchý zip lze čepici 
uvex u-cap sport rychle 
a�jednoduše přizpůsobit 
hlavě.

Spolehlivá ochrana, která skvěle vypadá: uvex u-cap sport je inovativní 
protinárazová baseballová čepice splňující normu EN�812. Ergonomicky 
tvarovaná pevná skořepina, s�integrovanými prvky pro tlumení nárazů, 
 zaručuje bezpečnost a�optimální pohodlí. Pro jednotný vzhled vašeho 
týmu je k�dispozici také jen jako textilní čepice pro zaměstnance pracující 
v�prostředí, kde ochrana hlavy není povinná.

Flexibilita díky konstrukci Armadillo
Konstrukce s�výřezy ochranné čepice 
uvex u-cap sport nabízí větší flexibilitu 

a�ergonomické přizpůsobení rozdílnému 
tvaru a�velikosti hlavy. Rozšířený výřez 

v�oblasti uší usnadňuje použití mušlových 
chráničů sluchu.
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uvex u-cap sport
Různé varianty pro různé použití

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Obj.�číslo 9794.409 9794.403 9794.404 9794.442 9794.422 9794.424
Provedení s�krátkým štítkem s�krátkým štítkem a�síťovanou vnitřní výbavou
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Barva černá černá černá černá černá černá
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60 60 60 60

Obj.�číslo 9794.400 9794.401 9794.402 9794.443 9794.423 9794.425
Provedení s�dlouhým štítkem s�dlouhým štítkem a�síťovanou vnitřní výbavou
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Barva černá černá černá černá černá černá
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60 60 60 60

vnitřní výbava uvex u-cap sport
vnitřní výbava uvex u-cap sport
Obj.�číslo 9794.415
Provedení měkká a�pohodlná síťovaná vnitřní výbava

zvýšené pohodlí uživatele protinárazových čepic uvex u-cap sport
Norma EN�812
Barva černá
Velikosti univerzální
Balení 1
Množství v�kartonu 60

baseballová čepice
baseballová čepice
Obj.�číslo 9794.110 9794.111
Provedení s�dlouhým štítkem s�krátkým štítkem

bez prvku pevné skořepiny bez prvku pevné skořepiny
Barva černá černá
Velikosti 55�až 63�cm 55�až 63�cm
Balení 1 1
Množství v�kartonu 60 60

9794.400
9794.401
9794.402

9794.443
9794.423
9794.425

9794.110

9794.409
9794.403
9794.404

9794.442
9794.422
9794.424

9794.415
9794.111
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uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Obj.�číslo 9794.407 9794.408
Provedení s�dlouhým štítkem
Norma EN�812 EN�812
Barva námořnická modrá námořnická modrá
Velikosti 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1
Množství v�kartonu 60 60

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent
Obj.�číslo 9794.430 9794.420 9794.421
Provedení s�krátkým štítkem a�síťovanou tkaninou
Norma EN�812 EN�812 EN�812
Barva černá černá černá
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60

Obj.�číslo 9794.444 9794.416 9794.417
Provedení s�krátkým štítkem, síťovanou tkaninou a�síťovanou vnitřní výbavou

pro lepší ventilaci
Norma EN�812 EN�812 EN�812
Barva černá černá černá
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
Obj.�číslo 9794.482 9794.480 9794.481 9794.492 9794.490 9794.491
Provedení s�krátkým štítkem a�textilními komponenty v�signálních barvách, v�souladu s�požadavky normy EN�471�– nabízí zvýšenou viditelnost a�bezpečnost uživatele
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Barva svítivě žlutá svítivě žlutá svítivě žlutá svítivě oranžová svítivě oranžová svítivě oranžová
Velikosti 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm 52�až 54�cm 55�až 59�cm 60�až 63�cm
Balení 1 1 1 1 1 1
Množství v�kartonu 60 60 60 60 60 60

9794.407
9794.408

9794.430
9794.420
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417

9794.490
9794.491
9794.492

9794.480
9794.481
9794.482
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic

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

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz
• špičková protinárazová čepice s�výjimečným 

designem 
• chrání proti odřeninám a�úrazům způsobe-

ných nárazem
• integrované reflexní lemování na okrajích 

a�textilních dílech
• barvy textilních dílů splňují požadavky normy 

EN�471 a�zajišťují zvýšenou viditelnost a 
 bezpečnost uživatele 
(uvex u-cap hi-viz)

• pružná plastová skořepina se přizpůsobí 
 různým tvarům a�velikostem hlavy

• vložka s�pěnovým polstrováním zvyšuje 
 pohodlí (uvex u-cap basic)

• pohodlná vnitřní výbava pro skvělou funkč-
nost a�maximální pohodlí uživatele (uvex 
u-cap premium)

• plynulé nastavení velikosti pomocí nastavitel-
ného pásku

uvex u-cap premium
Obj.�číslo 9794.300 9794.301 9794.310 9794.311
Provedení s�dlouhým štítkem s�krátkým štítkem s�dlouhým štítkem s�krátkým štítkem
Norma EN�812 EN�812 EN�812 EN�812
Barva antracitový antracitový antracitový antracitový
Velikosti univerzální univerzální univerzální univerzální
Balení 1 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25 25

uvex u-cap basic uvex u-cap hi-viz
Obj.�číslo 9794.200 9794.800 9794.900
Provedení s�dlouhým štítkem a�vložkou s�dlouhým štítkem a�textilními díly v�signálních

s�pěnovým polstrováním barvách splňujících požadavky normy EN�471
Norma EN�812 EN�812, EN�471
Barva antracitový svítivě žlutá svítivě oranžová
Velikosti univerzální univerzální univerzální
Balení 1 1 1
Množství v�kartonu 25 25 25

9794.300

9794.310
9794.200

9794.301

9794.311

9794.800

9794.900
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Obj.�číslo Název Popis Barva Strana
3000.165 držák na přilbu 107
9050.517 náhradní zorník, CA, nezamlžovací 

úprava
čirá 112/113

9060.017 náhradní zorník, CA čirá 113
9301.544 uvex ultravision uzavřené brýle s�širokým zorným polem a�držákem na 

přilbu, šedé
113

9302.510 uvex ultrasonic uzavřené brýle s�širokým zorným polem a�držákem na 
přilbu, modré, šedé

113

9705.014 obličejový štít z�acetátu celulózy čirá 113
9706.514 ochranný obličejový štít z�acetátu celulózy, úprava 

 antifog, čirý
113

9707.014 obličejový štít z�acetátu celulózy čirá 113
9708.514 ochranný obličejový štít z�acetátu celulózy, úprava 

 antifog, čirý
113

9720.020 uvex perfexxion ochranná přilba bílá 101
9720.030 uvex perfexxion ochranná přilba bílá 101
9720.120 uvex perfexxion ochranná přilba žlutá 101
9720.130 uvex perfexxion ochranná přilba žlutá 101
9720.220 uvex perfexxion ochranná přilba oranžová 101
9720.230 uvex perfexxion ochranná přilba oranžová 101
9720.920 uvex perfexxion ochranná přilba černá 101
9720.930 uvex perfexxion ochranná přilba černá 101
9723.017 náhradní zorník, PC čirý 112
9725.514 štít z�acetátu celulózy, 

úprava antifog
čirý 112

9726.014 polykarbonátový štít čirý 112
9750.020 uvex super boss ochranná přilba bílá 108
9750.120 uvex super boss ochranná přilba žlutá 108
9750.520 uvex super boss ochranná přilba modrá 108
9754.000 uvex thermo boss ochranná přilba bílá 109
9754.100 uvex thermo boss ochranná přilba žlutá 109
9754.300 uvex thermo boss ochranná přilba červená 109
9760.000 Příslušenství Konvenční vnitřní výbava 115
9760.001 Příslušenství Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení 

velikosti
115

9760.005 Příslušenství Potní pásek, koženka 115
9760.007 Příslušenství potní pásek, textilní/pěnový materiál 115
9760.009 Příslušenství potní pásek, polyuretan/kůže 115
9760.011 uvex pheos alpine Vnitřní výbava 115
9760.012 uvex pheos�E-WR Vnitřní výbava 115
9762.020 uvex airwing�B ochranná přilba bílá 108
9762.021 uvex airwing�B-S ochranná přilba bílá 109
9762.030 uvex airwing�B-WR ochranná přilba bílá 108
9762.031 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba bílá 109
9762.120 uvex airwing�B ochranná přilba žlutá 108
9762.121 uvex airwing�B-S ochranná přilba žlutá 109
9762.130 uvex airwing�B-WR ochranná přilba žlutá 108
9762.131 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba žlutá 109
9762.220 uvex airwing�B ochranná přilba oranžová 108
9762.221 uvex airwing�B-S ochranná přilba oranžová 109
9762.230 uvex airwing�B-WR ochranná přilba oranžová 108
9762.231 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba oranžová 109
9762.320 uvex airwing�B ochranná přilba červená 108
9762.321 uvex airwing�B-S ochranná přilba červená 109
9762.330 uvex airwing�B-WR ochranná přilba červená 108
9762.331 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba červená 109
9762.420 uvex airwing�B ochranná přilba zelená 108
9762.421 uvex airwing�B-S ochranná přilba zelená 109
9762.430 uvex airwing�B-WR ochranná přilba zelená 108
9762.431 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba zelená 109
9762.520 uvex airwing�B ochranná přilba modrá 108
9762.521 uvex airwing�B-S ochranná přilba modrá 109
9762.530 uvex airwing�B-WR ochranná přilba modrá 108
9762.531 uvex airwing�B-S-WR ochranná přilba modrá 109
9762.920 uvex airwing�B ochranná přilba černá 108
9770.020 uvex pheos�E ochranná přilba bílá 104
9770.026 uvex pheos�E ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9770.030 uvex pheos�E-WR ochranná přilba bílá 104
9770.031 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba bílá 105
9770.036 uvex pheos�E-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9770.120 uvex pheos�E ochranná přilba žlutá 104

Obj.�číslo Název Popis Barva Strana
9770.126 uvex pheos�E ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9770.130 uvex pheos�E-WR ochranná přilba žlutá 104
9770.131 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba žlutá 105
9770.136 uvex pheos�E-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9770.230 uvex pheos�E-WR ochranná přilba oranžová 104
9770.231 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba oranžová 105
9770.330 uvex pheos�E-WR ochranná přilba červená 104
9770.331 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba červená 105
9770.430 uvex pheos�E-WR ochranná přilba zelená 104
9770.431 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba zelená 105
9770.530 uvex pheos�E-WR ochranná přilba modrá 104
9770.531 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba modrá 105
9770.832 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba tmavě šedá 105
9770.931 uvex pheos�E-S-WR ochranná přilba černá 105
9772.001 Příslušenství Vnitřní výbava IES 115
9772.002 Příslušenství Klip 116
9772.020 uvex pheos�B ochranná přilba bílá 103
9772.026 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9772.030 uvex pheos�B-WR ochranná přilba bílá 103
9772.031 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba bílá 104
9772.035 uvex pheos�B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9772.038 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou bílá 107
9772.040 uvex pheos�IES ochranná přilba bílá 103
9772.120 uvex pheos�B ochranná přilba žlutá 103
9772.126 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9772.130 uvex pheos�B-WR ochranná přilba žlutá 103
9772.131 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba žlutá 104
9772.137 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9772.138 uvex pheos�B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou žlutá 107
9772.140 uvex pheos�IES ochranná přilba žlutá 103
9772.220 uvex pheos�B ochranná přilba oranžová 103
9772.226 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou oranžová 107
9772.230 uvex pheos�B-WR ochranná přilba oranžová 103
9772.236 uvex pheos�B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou oranžová 107
9772.240 uvex pheos�IES ochranná přilba oranžová 103
9772.320 uvex pheos�B ochranná přilba červená 103
9772.326 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou červená 107
9772.330 uvex pheos�B-WR ochranná přilba červená 103
9772.332 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba červená 104
9772.340 uvex pheos�IES ochranná přilba červená 103
9772.430 uvex pheos�B-WR ochranná přilba zelená 103
9772.520 uvex pheos�B ochranná přilba modrá 103
9772.526 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou červená 107
9772.530 uvex pheos�B-WR ochranná přilba modrá 103
9772.531 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba modrá 104
9772.537 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou modrá 107
9772.538 uvex pheos B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou modrá 107
9772.540 uvex pheos IES ochranná přilba modrá 103
9772.832 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba tmavě šedá 104
9772.920 uvex pheos�B ochranná přilba černá 103
9772.926 uvex pheos�B ochranná přilba s�reflexní nálepkou černá 107
9772.930 uvex pheos�B-WR ochranná přilba černá 103
9772.932 uvex pheos�B-S-WR ochranná přilba černá 104
9772.936 uvex pheos�B-WR ochranná přilba s�reflexní nálepkou černá 107
9773.050 uvex pheos alpine ochranná přilba bílá 106
9773.150 uvex pheos alpine ochranná přilba žlutá 106
9773.250 uvex pheos alpine ochranná přilba oranžová 106
9773.350 uvex pheos alpine ochranná přilba červená 106
9773.450 uvex pheos alpine ochranná přilba zelená 106
9773.550 uvex pheos alpine ochranná přilba modrá 106
9773.950 uvex pheos alpine ochranná přilba černá 106
9774.233 uvex pheos lesnický set oranžová 117
9780.001 Příslušenství Vnitřní výbava s�regulačním kolečkem pro nastavení 

velikosti
115

9780.020 uvex�9780 antistatická ochranná přilba bílá 105
9780.030 uvex�9780 antistatic-WR ochranná přilba bílá 105
9780.550 uvex�9780 antistatic-WR ochranná přilba nebesky modrá 105
9790.000 Příslušenství Vnitřní výbava 115
9790.004 Příslušenství potní pásek, kůže 115
9790.005 Příslušenství Kožené podbradní pásky 116
9790.006 Příslušenství Papírové čepice bílá 114
9790.007 Příslušenství Větvené podbradní pásky 116
9790.010 Příslušenství Zimní čepice černá 114

Bezpečnostní přilby
Přehled
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Obj.�číslo Název Popis Barva Strana
9790.012 Příslušenství Zimní čepice černá 114
9790.015 Příslušenství Zimní čepice černá 114
9790.016 Příslušenství Zimní čepice černá 114
9790.018 Reflexní set�M uvex 

pheos
reflexní set 107

9790.021 Příslušenství Větvené podbradní pásky 116
9790.022 Příslušenství klip pro uzavřené brýle�/ klip pro podbradní pásek 116
9790.023 Příslušenství Držák na tužku 116
9790.029 Příslušenství LED svítilna KS-6001-DUO 117
9790.035 Příslušenství Kožené podbradní pásky 116
9790.040 Příslušenství držák na přilbu 107
9790.042 Příslušenství adaptér pro připevnění bez mušlových chráničů přilby 107
9790.043 Příslušenství síťovaný štít (nylonový) 107
9790.044 Příslušenství síťovaný obličejový štít (kovový) 107
9790.047 Příslušenství držák na přilbu černá 112
9790.048 Příslušenství Zorník pro obličejový štít, PC čirý 112
9790.062 Příslušenství LED svítilna pheos Lights 117
9790.063 Příslušenství LED svítilna pheos Lights�EX 117
9790.064 Příslušenství LED svítilna u-cap sport 117
9790.065 Příslušenství Zimní čepice svítivě žlutá 114
9790.066 Příslušenství Kukla Balaclava černá 114
9790.067 Příslušenství Adaptér štítu černá 111
9790.068 Příslušenství Zimní čepice svítivě oranžová 114
9790.069 Příslušenství Adaptér na přilbu pro LED svítilnu u-cap sport 117
9790.071 Příslušenství taška na přilbu 116
9790.074 Příslušenství Protisluneční filtr / kryt proti dešti 111
9790.075 Příslušenství ochrana krku oranžová 114
9790.076 Příslušenství ochrana krku žlutá 114
9790.077 Příslušenství Sada krytek do slotů přilby 116
9790.078 Příslušenství Adaptér přilby 111
9790.083 uvex perfexxion reflexní set 101
9790.084 Příslušenství IES klip na brýle s�posuvnou částí 116
9790.085 Příslušenství IES klip na brýle s�posuvnou částí 116
9790.086 Příslušenství ochrana krku s�ochlazujícím efektem 114
9794.110 baseballová čepice s�dlouhým štítkem, 

velikost�55�– 63�cm
černá 122

9794.111 baseballová čepice s�krátkým štítkem, 
velikost�55�– 63�cm

černá 122

9794.200 uvex u-cap basic základní protinárazová čepice antracitový 124
9794.300 uvex u-cap premium protinárazová čepice s�dlouhým 

štítkem
antracitový 124

9794.301 uvex u-cap premium protinárazová čepice s�krátkým 
štítkem

antracitový 124

9794.310 uvex u-cap premium protinárazová čepice s�dlouhým 
štítkem

antracitový 124

9794.311 uvex u-cap premium protinárazová čepice s�krátkým 
štítkem

antracitový 124

9794.400 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 122

9794.401 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 122

9794.402 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 122

9794.403 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 122

9794.404 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 122

9794.407 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

námořnická 
modrá

123

9794.408 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

námořnická 
modrá

123

9794.409 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 122

9794.415 uvex u-cap sport Vnitřní výbava černá 122
9794.416 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 

velikost�55–59�cm
černá 123

9794.417 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 123

9794.420 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 123

9794.421 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 123

9794.422 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 122

9794.423 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

černá 122

9794.424 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

černá 122

Obj.�číslo Název Popis Barva Strana
9794.425 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 

velikost�60–63�cm
černá 122

9794.430 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 123

9794.442 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 122

9794.443 uvex u-cap sport protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 122

9794.444 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

černá 123

9794.480 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

svítivě žlutá 123

9794.481 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

svítivě žlutá 123

9794.482 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

svítivě žlutá 123

9794.490 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�55–59�cm

svítivě oranžová 123

9794.491 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�60–63�cm

svítivě oranžová 123

9794.492 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, 
velikost�52–54�cm

svítivě oranžová 123

9794.800 uvex u-cap hi-viz protinárazová čepice s�dlouhým 
štítkem

svítivě žlutá 124

9794.900 uvex u-cap hi-viz protinárazová čepice s�dlouhým 
štítkem

svítivě oranžová 124

9906.002 uvex pheos Štít čirá 110
9906.003 uvex pheos magnetic Štít čirá 110
9906.005 uvex pheos SLB�1 Štít čirá 110
9906.006 uvex pheos SLB�1 

magnetic
Štít čirá 110

9906.007 uvex pheos SLB�2 Štít modrá 110
9906.008 uvex pheos SLB�2 

magnetic
Štít modrá 110

9906.012 Náhradní zorník čirá 110
9906.013 Náhradní zorník čirá 110
9906.017 Náhradní zorník modrá 110
9924.010 Příslušenství Adaptér černá 112
9954.362 Příslušenství plátěný sáček na obličejové štíty 

uvex
černá 111

Bezpečnostní přilby
Přehled
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