Bezpečnostné okuliare
Inovatívne v dizajne aj funkčnosti

Kompetencie

Výrobná a technologická

uvex – zdravie a bezpečnosť pri práci – poskytovateľ
systémov s odbornosťou pri výrobe na svetovej úrovni
80% našich sieťových produktov je vyrobených v našich výrobných továrňach, kde
kombinujeme najnovšiu technológiu
s účinnou inováciou a rokmi skúseností.
Náš systém manažérskej kvality spĺňa najvyššie požiadavky a všetky továrne sú certifikované v súlade so štandardmi manažérskej kvality ISO 9001:2008.
V centrále spoločnosti, bavorskom meste
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Fuerth, uvex safety group spája odbornosť
v oblasti ochranných okuliarov,
celotvárových okuliarov, dioptrických
ochranných okuliarov a laserových
okuliarov, aby vytvorili jedinečné odborné
centrum ochranných okuliarov.

Kompetencie

odbornosť

Vývojový tím spoločnosti uvex pracuje
s cieľom zrealizovať svoje nápady v praxi
a uviesť ich projekty do života. Všetky výrobky uvex prekračujú zodpovedajúce
štandardy. Mechanické a optické vlastnosti
našich výrobkov sú neustále testované
v našich laboratóriách a náš jedinečný vysokovýkonný systém povrchovej úpravy je
vyvinutý a vyrobený v rámci firmy.
Naše programové vyhlásenie týkajúce sa
životného prostredia je záväzné pre všetky
naše pôsobiská a tvorí hlavnú súčasť firemnej politiky, ako aj vzorovú a kľúčovú
súčasť štandardov kvality spoločnosti uvex
safety group.
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3D

uvex i-3 – nový rozmer ochranných okuliarov
Tieto inovatívne ochranné okuliare sú navrhnuté tak, aby perfektne sedeli
na tvári. Flexibilné straničky s nastaviteľným sklonom môžu byť individuálne
prispôsobené, zatiaľ čo zóna Softflex zabezpečuje nositeľovi vynikajúce pohodlie bez ohľadu na šírku hlavy.
Extrémne mäkké nosníky Softflex zaisťujú pohodlnosť pri dlhodobom nosení, mäkké časti sa nestláčajú a zostávajú pevne na svojom mieste. Mäkké
časti pri ušiach a zóna Softflex pri spánkoch zabezpečuje, že sedia bezpečne vo všetkých situáciách.

Nastaviteľnosť
Nastaviteľné straničky poskytujú optimálnu
ochranu očnej oblasti rovnako ako aj maximálny komfort pri nosení.

Bočné straničky Softflex
Zóna Softflex na bočných straničkách sa automaticky prispôsobí akejkoľvek šírke hlavy, a tým
okuliare sedia bez pocitu tlačenia.

Nosníky
Výnimočne mäkké a nekĺzavé: pomocou
inovatívnych nosníkov Softflex zostávajú
okuliare pohodlne a bezpečne na svojom mieste.

Pre bližšie informácie
si inštalujte
QR Code Reader,
zosnímajte kód
s použitím smartphone.
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3D

uvex 3D – inteligentná ergonómia
nový rozmer v komforte nosenia

y
x

z

uvex 3D uvádza nové kritérium pre komfort nosenia: inovatívny produktový systém sa usiluje o perfektný ergonomický dizajn, ktorý by poskytoval vysokú flexibilitu prispôsobenia sa anatómii človeka.
Najvyšší stupeň funkčnosti v kombinácii s opti-

málnym komfortom nosenia: výrobky uvex 3D
berú do úvahy individualitu a ponúkajú perfektný
komfort v každej situácii – to je ten najlepší základ profesionálneho a bezpečného ochranného
prostriedku.
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technológia

Ochranné okuliare
Technológia

Rapídny nárast pokroku v obchode aj v priemysle nás neustále vyzýva nachádzať nové riešenia, ktoré by boli úspešnou kombináciou ochrany, funkčnosti, kvality a dizajnu. To je dôvod, prečo každý deň začíname s tou najdôležitejšou otázkou: „Čo ľudia očakávajú od moderných ochranných
okuliarov?“
Odpoveďou je maximálna ochrana a optimálny komfort spolu so štýlovým
dizajnom! - a to je určite ten najlepší spôsob, ako presvedčiť ľudí, aby nosili bezpečnostné okuliare aj na dlhší čas. Okuliare musia mať schopnosť
prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru hlavy, pričom musia sedieť bez tlačenia
a zároveň poskytovať kompletnú ochranu očí. To platí pre všetky druhy okuliarov. Čo sa týka problému vlastností moderných ochranných okuliarov,
našli sme viaceré riešenia, ktoré sa snažíme neustále vylepšovať. Prečo?
Pretože naša priorita č. 1 je bezpečnosť a pohodlie ľudí pri práci.

Technológia dvojakých zložiek
Inteligentná kombinácia materiálov, ktoré uvex vyberá, spája dve rôzne
zložky, ktoré vytvárajú jednotný celok. Mäkká a flexibilná zložka sa prispôsobuje individuálnym kontúram tváre, ochraňujúc časti tváre na miestach,
kde sa vytvára napätie - na čele, nose a lícach, čím vytvára pevný nepriepustný celok. Tvrdé robustné zložky garantujú flexibilitu a stabilitu
pri nosení.

Technológia x-stream
Technológia x-stream spoločnosti uvex predstavuje jemný prechod od tvrdého k mäkkému plastu. Telo je čiastočne pokryté mäkkými, mierne zvierajúcimi zložkami. Nekĺzavý povrch garantuje flexibilitu a pohodlné stabilné
nosenie.

Individualizácia – dizajn prispôsobený vašej spoločnosti
Ak vyžadujete okuliare s individuálnymi znakmi, máme pre Vás riešenie –
vaše ochranné prostriedky môžu byť prispôsobené dizajnu vašej firmy.

Zorníky poskytujú vysokú mechanickú ochranu a absorbujú 100%
UV lúčov. Filtre vizuálneho spektra poskytujú ochranu proti oslneniu.
Zodpovedajú norme EN 166 + EN 170

Priesvitné zorníky poskytujú vysokú mechanickú ochranu a absorbujú 100% UV lúčov.
Zodpovedajú norme EN 166 + EN 170

Priesvitné

Amberové

Jemná
ambérová

Sivá

Hnedá

Oranžová
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UV zelená
Zorníky poskytujú vysokú mechanickú ochranu a absorbujú 100%
UV lúčov. Jemný žltý odtieň špeciálnym spôsobom filtruje modré
svetlo vo viditeľnom farebnom spektre a zabezpečuje väčší kontrast.
Zodpovedajú norme EN 166 + EN 170

Modrá

Zorníky poskytujú vysokú mechanickú ochranu a absorbujú 100%
UV lúčov. Veľa ľudí považuje jemný žltý odtieň za upokojujúci pre
ľudské oko. Filtre poskytujú väčší kontrast, obzvlášť v rámci
krátkovlnného spektra.

Zorníky poskytujú vysokú mechanickú ochranu a absorbujú 100%
UV lúčov. Filtre vizuálneho spektra poskytujú ochranu proti oslneniu,
sivé zorníky filtrujú oslnenie a neovplyvňujú rozoznávanie farieb.
Zodpovedajú norme EN 166 + EN 172

Zorníky poskytujú vysokú mechanickú ochranu a absorbujú 100%
UV lúčov. Filtre vizuálneho spektra, obzvlášť modrého a infračerveného svetla, poskytujú ochranu pred oslnením aj všeobecnú zvýšenú
ochranu. Hnedé zorníky sú filtrami proti oslneniu, ktoré neovplyvňujú rozoznávanie farieb.
Zodpovedajú norme EN 166 + EN 172
Zorníky poskytujú vysokú mechanickú ochranu a absorbujú 100%
UV lúčov. Posilnený filter v rámci krátkovlnného svetelného spektra
poskytuje väčší kontrast. Teplý odtieň oranžovej farby má relaxačný
účinok na oči, dokonca aj pri dlhodobom nosení.

Zelený
zváračský
filter

Sivý
zváračský
filter

Zorníky poskytujú vysokú mechanickú ochranu a absorbujú 100%
UV lúčov. Tento jemne modrý odtieň má upokojujúci účinok na ľudské oko. Pri tomto odtieni sa obzvlášť prejavuje upokojujúci efekt na
pracovisku, kde dochádza k očnému vypätiu, ako napríklad pri testovacích úlohách (s výnimkou kontroly farebnosti).
Zodpovedajú norme EN 166 + EN 170
Zorníky v ochranných okuliaroch na zváranie zachytávajú všetky typy
lúčov, ako UV lúče, infračervené lúče a oslnenie. Okuliare s rôznymi
stupňami ochrany sú k dispozícii v závislosti od oblasti využitia. Zváračské filtre vyrobené z polykarbonátu s povrchom infradur PLUS poskytujú vyššiu mieru mechanickej ochrany ako zváračské filtre vyrobené zo skla alebo vrstveného skla. Minimalizuje sa tým riziko poškodenia od iskier pri zváraní.
Zodpovedajú norme EN 166 + EN 169
Sivé ochranné zváračské okuliare sú k dispozícii v rôznych ochranných triedach, pričom filtrujú UV žiarenie, infračervené žiarenie
a chránia pred oslnením, zatiaľ čo zabezpečujú perfektné rozoznávanie farieb v súlade s EN 166 + EN 169 + EN172. Nové sivé zorníky zaisťujú vynikajúce rozoznávanie farieb, aby mohli byť používané aj
ako ochrana pred slnkom aj pri ochranných zváračských okuliaroch.
Pritom stále poskytujú ochranu proti zahmlievaniu zvnútra a sú vysoko odolné proti poškriabaniu zvonku, čím sa znižuje poškodenie
žiarením pri zváraní na absolútne minimum.
Pri zorníkoch v ochranných okuliarov uvex sú použité nasledovné materiály:

PC = polykarbonát
VG = vrstvené sklo (číre) a vrstvené sklo
pri zváračských filtroch
G = sklo
CA = celulózový acetát HG = tvrdené sklo

technológia

Ochranné okuliare
Technológia

Prispôsobiteľné straničky
Sklon a dĺžka straničiek sa dá prispôsobiť
tak, aby skvele sedeli a boli pohodlné.

Maximálny komfort pri nosení
Okuliare bezpečne sedia a netlačia
vďaka straniciam quattroflex s mäkkým obložením na štyroch miestach.

Rýchla výmena zorníkov šetrí peniaze
Rýchla a ľahká výmena zorníkov zjednodušuje prispôsobenie sa rôznym pracovným
podmienkam a zmenám svetla.

Individuálne nastaviteľný sklon straničiek
Nastaviteľný sklon straničiek garantuje, že ochranné
okuliare uvex sa prispôsobia a padnú každému tvaru
hlavy, a tým sa stávajú u ľudí veľmi obľúbenými.

Ľahká váha
Ultraľahké pre neustály komfort pri nosení.
Sú také ľahké, že ich môžete nosiť celý deň.

Individuálne nastavenie dĺžky
Keďže veľkosť hlavy každého človeka sa líši, ochranné
okuliare uvex ponúkajú nastavenie rôznej dĺžky a prispôsobiteľnosť, čím zabezpečujú komfort a to, že sedia každému.

Najvyššia optická kvalita v súlade s EN 166
Opticky neskresľujú, a preto nespôsobujú
únavu očí. Ideálne pre neustále nosenie
v práci, ktorá je pre oči vysoko namáhavá.

uvex quattroflex
Mäkké obloženie na štyroch miestach v citlivej oblasti
uší zabezpečuje pohodlie a to, že sedia bez otláčania.

Vysoká ochrana pred nárazom
Z polykarbonátu, materiálu extrémne rezistentnému voči nárazom, pre maximálnu
ochranu proti všetkým mechanickým rizikám v súlade s EN 166.

uvex duo-flex
Unikátne patentované mäkké obloženie na straniciach
priľnie k akémukoľvek tvaru hlavy, pričom zabraňuje
otláčaniu v oblasti za ušami a garantuje to, že okuliare bezpečne sedia na mieste.
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technológia

Hybridný povrchový systém
Ľahké čistenie škvŕn od oleja a vody

Pri zorníkoch s povrchovou vrstvou supravision NCH sú kombinované výhody optidur NCH a optidur 4C PLUS. Sú odolné proti poškriabaniu a zahmlievaniu zvnútra, zatiaľ čo aj vonkajší povrch je rezistentný voči poškriabaniu
a taktiež chemicky odolný a veľmi ľahký na údržbu vďaka nanotechnológii,
čo spolu vytvára povrchovú úpravu špičkovej kvality.

Zorníky s povrchovou vrstvou optidur NCH sú výmimočne odolné proti poškriabaniu a sú tiež vysoko odolné chemikáliám. Výroba povrchovej vrstvy
sa realizuje nanotechnológiou, ktorá zároveň výrazne zvyšuje jej odolnosť
proti vzniku škvŕn. Všetky olejové škvrny alebo škvrny od vody sa preto dajú
bez námahy odstrániť.
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Pre ďalšie informácie
si inštalujte QR Code Reader
a nasnímajte kód
pomocou smartphone.

technológia

Ochranné okuliare
Technológia povrchovej úpravy

Zorníky s povrchom uvex variomatic stmavnú do 10
sekúnd, pri nosení poskytujú 100% ochranu pred UV
žiarením a po 30-tich sekundách sa zmenia späť na
ich pôvodnú farbu – čo je rýchlejšia reakcia ako pri
iných povrchových úpravách. Tieto zorníky sú obzvlášť
vhodné pre pracovníkov, ktorý často striedajú prácu
v interiéri a exteriéri, alebo v osvetlenom a tmavom
prostredí.

ultradura je lacnejší druh povrchovej úpravy, ktorý zároveň poskytuje dobrú úroveň ochrany proti poškriabaniu a úplne absorbuje škodlivú UV radiáciu.

Zorníky uvex supravision extreme zabraňujú zhromažďovaniu vlhkosti, čím sa vytvára permanentný efekt
proti zahmlievaniu – zorníky sa tým pádom nikdy nezarosia. Okuliare s technológiou povrchovej úpravy
uvex supravision extreme sú špeciálne vhodné pre
prostredie s vysokou vlhkosťou a zrážanlivosťou
vzduchu.

Zváračské zorníky infradur PLUS chránia proti ultrafialovej a infračervenej radiácii rovnako ako aj proti oslneniu. Táto povrchová úprava minimalizuje poškodenie iskrami pri zváraní.

Nová vlastnosť uvex supravision performance proti zahmlievaniu je trikrát účinnejšia ako vyžadujú štandardy. Táto povrchová úprava je ideálna v prostredí so
zvýšenou kondenzáciou a v pracovnom prostredí, ktoré vyžaduje, časté čistenie zorníkov. Vlastnosti takejto
povrchovej úpravy proti zahmlievaniu sú permanentné.

Zváračské filtre infradur AF na sivých zorníkoch poskytujú ochranu proti UV a infračervenému svetlu, zatiaľ
čo neovplyvňujú dokonalé rozlišovanie farieb v súlade
s EN 172. Zabezpečujú ochranu proti zahmlievaniu
zvnútra a výnimočnú ochranu voči poškriabaniu zvonku a zároveň znižujú poškodenie iskrami pri zváraní
na absolútne mimumum.

Naša unikátna technológia supravision HC-AF umožňuje aplikovať povrchovú úpravu, ktorá spôsobuje maximálnu rezistenciu zorníkov proti poškriabaniu zvonku a zároveň bráni zahmlievaniu zvnútra. Rovnako poskytuje 100% UV ochranu.

Vhodné na nosenie spolu s okuliarmi na predpis
(dioptrickými a inými okuliarmi)
Okuliare musia sedieť bez tlačenia, keď sa zároveň nosia v kombinácii s inými okuliarmi (okuliarmi na predpis). Spĺňame túto požiadavku vďaka skvelým návrhom okuliarových dizajnov a používaniu vysoko
kvalitných materiálov.

optidur 4C PLUS kombinuje 4 vlastnosti v jednej zorníku pre zabezpečenie permanentnej ochrany proti zahmlievaniu, poškriabaniu, má antistatické vlastnosti
a navyše poskytuje 100% UV ochranu.

Okuliare uvex „easy to clean“ sú odolné voči špine
a jemným pevným alebo kvapalným časticiam.

uvex hi-res je technológia používaná pri výrobe zorníkov, ktorá znižuje
rušenie vĺn, čím poskytuje ostré videnie a zvýšený komfort pri nosení:
najnovší vývoj ochranných okuliarov pre ostré videnie.
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uvex i-3
Vyššia úroveň nosenia okuliarov

Človek by sa nemal prispôsobovať výrobku,
ale výrobok by sa mal prispôsobiť človeku!
uvex vie, že každý človek nosiaci ochranné okuliare je
výnimočný, a práve to je nosnou myšlienkou našej filozofie pri tvorbe dizajnov a vývoji produktov, ktoré by
sa mali prispôsobovať individuálnym potrebám.
uvex i-3 s jeho inovatívnymi vlastnosťami je skvelým
príkladom okuliarov pre všetkých zákazníkov, v ktorých sa spája funkčnosť a pohodlie pri nosení s vysokou úrovňou
úrov o ochrany.
Ergonomicky navrhnutý nadočnicový rám
To, že okuliare sedia pohodlne, je zabezpečené jemným
zaobleným rámom Softflex.

Nastavite
Nastaviteľný
uhol straničiek
Uhol strani
straničiek nastaviteľný do piatich pozícií umožňuje, že sa okuliare
dajú maximálne
maxim
prispôsobiť ich nositeľovi. Pos
Poskytujú individuálne nastavenie a op
optimálnu ochranu zo strán.

Nekovová konštrukcia
Pri ich výrobnom procese sa používa najnovšia technológia nástrekového odlievania. Tri materiály sa pri výrobe časti rámu nad
očami nástrekom zlejú dohromady. Pri tomto vysoko technologickom spájaní sa nepoužíva kov, čím sa okuliare stávajú úplne bezpečnými, znižuje sa ich hmotnosť a predlžuje ich životnosť.

flex zóna na straničkách
Prispôsobiteľné
P
i
straničky flex
zóny zaisťujú, že uvex i-3
budú sedieť rovnako úzkym
ako aj širokým tváram.
Mäkké nosníky
Tieto extrémne mäkké nosníky
Softflex zabezpečujú, že sa
okuliare nešmýkajú a sedia
pohodlne na nose.
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Jemné časti straničiek v oblasti za ušami
Spoľahlivé zachytenie v každej situácii, jemné časti okuliarov za ušami
Softflex garantujú bezpečnosť a stabilitu ako aj to, že sedia bez tlačenia.

Ochranné okuliare
uvex i-3

uvex i-3 · 9190
Nová dimenzia v oblasti
ochranných okuliarov
Tieto inovatívne ochranné okuliare sú navrhnuté tak, aby ideálne sadli tvári. Ich flexibilné
straničky s nastaviteľným sklonom môžu byť individuálne
prispôsobené, zatiaľ čo integrovaná zóna Softflex zabezpečuje výnimočný komfort pri nosení pre všetky veľkosti hlavy.
Extrémne mäkké nosníky Softflex zabezpečujú, že aj keď sa
okuliare nosia dlhý čas, sú pohodlné, netlačia na citlivých
miestach a zostávajú pevne na
svojom mieste. Mäkké nosníky
a zóna Softflex v časti pri spánkoch zaisťujú, že sedia
v každej situácii.

č. výrobku 9190.275
Farba
antracitová/modrá
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
supravision NCH

Č. výrobku 9190.070
Farba
antracitová/olivová
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9190.145
Farba
oranžová/svetlomodrá
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku 9190.220
Farba
antracitová/piesková
Zorník
PC amberový/UV 2C-1,2
supravision NCH

Č. výrobku 9190.286
Farba
grafitová/červená
Zorník
PC sivý/UV 5-2,5
supravision NCH

Č. výrobku 9190.315
Farba
biela/limetková
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
supravision performance
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uvex pheos blue
Ochranné okuliare priateľské k životnému prostrediu

Pohľad do budúcnosti: ochranné
okuliare uvex pheo blue poskytujú
štýl, funkčnosť a „osvedčenie o zelenom riešení“. Všetky použité materiály sú vyrobené z bioplastov, ktoré sú
priateľské k životnému prostrediu
a sú vyrobené z prírodných rastlinných látok.
„Organické vyhotovenie“ pridáva týmto vysoko výkonným ochranným okuliarom od firmy uvex nový rozmer. Vysoko pohodlná osobná ochrana a podpora nášho životného prostredia.

Mäkké časti okuliarov pri
učiach sú vyrobené z kukuričného škrobu.

Biokarbónová látka zorníkov bola
vyťazená z ricínového oleja.
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Bioplasty použité na straničky sú
vyrobené z ricínového oleja.

Ochranné okuliare
uvex pheos · uvex pheos s · uvex pheos blue

uvex pheos · 9192
uvex pheos sú viac ako bežné
ochranné okuliare. To je zrejmé na
prvý pohľad. Novodobý moderný dizajn ich robí ideálnymi na každodenné nosenie v priemyselnom
pracovnom prostredí.
Tieto ochranné okuliare v sebe
okrem atraktívnemu dizajnu zahŕňajú aj inovatívnu technológiu:
hlavnou zložkou je zorník, ktorý
umožňuje nielen širokouhlé videnie, ale ktorého unikátna povrchová
vrstva zabezpečuje vysokú úroveň
odolnosti proti poškriabaniu zvonku a neustálu ochranu proti zahmlievaniu zvnútra.

Č. výrobku 9192.225
Farba
čierna/zelená
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
supravision HC-AF

uvex pheos s · 9192

uvex pheos blue · 9192

uvex pheos s je menšia verzia pre
užšie tváre a ponúka rovnaké
vlastnosti ako štandardné uvex
pheos.

uvex pheos blue sú ochranné okuliare priateľské k životnému prostrediu, založené na prírodných organických materiáloch s vlastnosťami typickými pre štandardné
uvex pheos a verziu uvex pheos s.

Č. výrobku 9192.385
Farba
čierna/žltá
Zorník
PC amberový/UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9192.285
Farba
čierna/sivá
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
supravision HC-AF
Č. výrobku 9192.881
Farba
svetlosivá/sivá
Zorník
PC číry/
filter proti oslneniu
UV 5-1,7
sivá zrkadlovka
supravision HC-AF
Č. výrobku 9192.215
Farba
svetlosivá/sivá
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9192.245
Farba
čierna/oranžová
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
supravision HC-AF

Č. výrobku 9192.725
Farba
biela/zelená
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9192.785
Farba
antracitová/sivá
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9192.745
Farba
biela/oranžová
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
supravision HC-AF

ia verzia
u žš

Č. výrobku 9192.765
Farba
piesková/modrá
Zorník
PC číry/UV 2C-1,2
supravision HC-AF

ia verzia
u žš

ia verzia
u žš

Pre ďalšie informácie
si inštalujte QR Code Reader
a nasnímajte kód
pomocou smartphone.
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Ochranné okuliare
uvex racer SP

• ľahké a pevné pracovné ochranné okuliare
so športovým dizajnom
• polykarbonátový zorník optickej triedy 1
so širokým videním
• vysoká úroveň ochrany s uchytením v okolí
zorníka a integrovanou bočnou ochranou
• maximálny komfort poskytujú mäkké flexibilné nosníky
• výborné na celodenné nosenie

Uchytenie v okolí zorníka s posilnenou bočnou
ochranou
• videnie bez prekážok podporuje bezpečnosť pri
práci
• širokouhlé videnie
• vysoká úroveň všeobecnej ochrany

Mäkké flexibilné nosníky
•
•
•
•

pohodlné pri nosení a stabilita pri nosení
sedia bez tlačenia na citlivú časť nosa
dlhotrvajúci komfort pri nosení
obľúbené nositeľmi

uvex racer SP · 9210

Č. výrobku 9210.515
Farba
sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
ultradura
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Č. výrobku 9210.565
Farba
svetlomodrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku 9210.586
Farba
čierna
Zorník
PC sivý/UV 5-2,5
ultradura

Ochranné okuliare
uvex i-fit

Aktuálny športový dizajn s výrazným nastavením sklonu straničiek. Straničky môžu byť nastavené do piatich uhlov, aby
skvele sedeli v prípade nosenia
s ochrannými prilbami alebo
respirátormi.
Model uvex i-fit používa pri straničkách osvedčenú XST technológiu, aby umožňovali výnimočné pohodlie a stabilitu, a aby
sedeli bez tlačenia aj pri celodennom nosení.

Päťstupňový sklon

Široký povrch zorníkov pre extra ochranu

Široký zorník umožňuje šrokouhlové
videnie

Č. výrobku 9179.076
Farba
antracitová/limetková
štandardné straničky
Zorník
PC sivý/UV 5-2,5
optidur NCH

Art.no.
Farba

Rozšírená plocha polykarbonátového zorníka poskytuje
výnimočné pokrytie očí, zatiaľ
čo si udržiavajú štýlový vzhľad.
uvex i-fit ponúka množstvo povrchových úprav a odtieňov
zorníkov a teda výber, ktorým
si vždy zabezpečíte prvotriedne videnie bez prekážok.

uvex i-fit · 9179

Č. výrobku 9179.275
Farba
antracitová/limetková
štandardné straničky
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Zorník

9179.375
antracitová/sivá
Straničky XST
PC číry/UV 2-1,2
uvex supravision performance

Č. výrobku 9179.048
Farba
mocca/krémová
Straničky XST
Zorník
PC hnedý/UV 5-2,5
optidur NCH
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uvex super g · super fit
Najľahšie ochranné okuliare na svete!

Skvelé
vlastnosti
proti skĺzaniu

uvex super fit s kĺbovými stranicami

Unikátka technológia x-stream (XST) pre
maximálny komfort vďaka jemnému prechodu
od tvrdého k jemnému plastu

uvex super fit · 9178 variomatic
uvex variomatic
– žiadne povrstvenie
nereaguje tak rýchlo
Zorníky s povrchovou úpravou uvex
variomatic stmavnú v prípade jasných UV lúčov do 10 sekúnd, aby
zabezpečili úplnú ochranu. Zorník
zmení farbu na pôvodnú pri pohybe z jasného do mierne svetlého
prostredia po 30-tich sekundách.
Žiadna iná povrchová úprava nereaguje tak rýchlo
• Perfektné videnie v často sa meniacich svetelných podmienkach
vďaka rýchlym reakčným časom
(reakčný čas zo svetlého do tmavého prostredia a naopak)
• Široké možnosti odtieňov zorníkov v závislosti od svetelných
podmienok
• 100% UV ochrana do 400nm
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Č. výrobku 9178.850
Farba čierna/priesvitná
Zorník PC/uvex variomatic
UV 5-1,1<2,5/
svetlozelený
Č. výrobku 9178.851
Farba čierna/priesvitná
Zorník PC/uvex variomatic
UV 5-2<3,1/sivý

Ochranné okuliare
uvex super g · uvex super fit · uvex super fit ETC
uvex super g · 9172
Toto výnimočné prevedenie okuliarov spája inovatívne technológie
s modernými materiálmi.
Zorník:
Pri takmer umeleckom výrobnom
procese sa vyrába extrémne tenký
zorník s výnimočnou optickou čírosťou. Zorníky majú ideálnu aerodynamiku a ich sklon je nastavený
tak, aby umožňovali vynikajúcu
priedušnosť a podporili pohodlie
v oblasti očného okolia.
Rám:
Rám je vyrobený z ultraľahkých,
moderných polymérov zabezpečujúcich maximálnu flexibilitu. Inovatívna technológia vlastností straničiek x-stream zabezpečuje, že okuliare výborne sedia a poskytujú výnimočnú stabilitu a široké
možnosti využitia.
Výsledok:
Super g boli vyrobené bez použitia
kovov a poskytujú najvyššiu úroveň
ochrany a to pri váhe iba
18 gramov!
Špeciálna edícia climazone
Č. výrobku 9172.281
Farba
antracitová/limetková
Zorník

PC sivý/filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
supravision NCH

Náhradný zorník
Č. výrobku 9172.255
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

uvex super fit · 9178
Ultraľahké ochranné okuliare s kĺbovými straničkami – ich prevedenie spája inovatívny dizajn a športovú dynamiku. Ponuka okuliarov
uvex super fit kombinuje vlastnosti
pokrokových ochranných okuliarov
uvex s výhodami technológie spracovania najmodernejších materiálov. Extra tenké uchytenie v okolí
zorníka so základným zakrivením
6.5 poskytuje výnimočnú ochranu
proti mechanickému
nebezpečenstvu.

Č. výrobku 9172.210
Farba
kryštálová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9172.881
Farba
kryštálová
Zorník
PC číry/filter proti oslneniu
filter UV 5-1,7
strieborná zrkadlovka
Č. výrobku 9172.110
Farba
kryštálová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Č. výrobku 9172.085
Farba
titánová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9172.065
Farba
námornícka modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9172.086
Farba
titánová
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
optidur NCH
Č. výrobku 9172.265
Farba
námornícka modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9172.220
Farba
titánová
Zorník
PC amberový/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9172.260
Farba
námornícka modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision NCH

uvex super fit ETC · 9178
Č. výrobku
Farba
Zorník

9178.065
námornícka modrá
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku
Farba
Zorník

9178.185
čierna
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku
Farba
Zorník

9178.265
námornícka modrá
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku
Farba
Zorník

9178.385
čierna
PC amberový/
UV 2-1,2
supravision performance

Č. výrobku
Farba
Zorník

9178.365
námornícka modrá
PC číry/UV 2-1,2
supravision
performance

Č. výrobku
Farba
Zorník

9178.315
biela/limetková
PC číry/UV 2-1,2
supravision performance

Č. výrobku
Farba
Zorník

9178.286
čierna
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
supravision HC-AF

Tieto ultraľahké kĺbové okuliare sú
taktiež vhodné na použitie v rôznych podmienkach. Sú obzvlášť
vhodné pri veľmi vlhkom vzduchu
a prostredí s extrémnymi zmenami
teploty. Ultra efektívna povrchová
vrstva proti zahmlievaniu eliminuje
zahmlievanie zorníkov.

Č. výrobku
Farba
Zorník

Vhodné na nosenie pri meniacich
sa svetelných podmienkach (napr.
na vysokozdvižnom vozíku a vozidlách prevážajúcich materiál)

9178.415
biela/sivý
PC číry/UV 2-1,2
posilnené
na oboch stranách

Č. výrobku 9178.064
Farba
modrá
Zorník
PC modrá/UV 2-1,2
supravision HC-AF
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Ochranné okuliare
uvex i-vo

uvex i-vo · 9160
uvex i-vo je revolúciou v oblasti
ochranných okuliarov. Čo sa týka
pohodlia a vzhľadu, okuliare i-vo
nerobia kompromisy, čoho výsledkom je ich veľká obľúbenosť. Nie
sú len nekompromisne bezpečné,
ale aj skvelé čo sa týka pohodlia
a dizajnu. To je garantované dvojzložkovou technológiou uvex, ktorá
zaisťuje, že okuliare sú nielen odolné, ale aj vkusné. Mäkké zložky
v okolí citlivých častí tváre (nos,
čelo, uši) zabezpečujú neustály
a maximálny komfort.
K dispozácii sú aj straničky:
Štyri mäkké podušky (vankúšiky,
časti) na straniciach quattroflex redukujú tlak v oblasti citlivej oblasti
okolo uší, čím je zabezpečené pohodlie pri nosení.

K dispozícii aj so šnúrkou okolo
hlavy:
Šnúrka okolo hlavy namiesto straničiek zaisťuje to, že okuliare priliehavo sadnú aj v ťažkých pracovných podmienkach.
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Č. výrobku 9160.064
Farba
modrá/oranžová
Zorník
PC modrá/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9160.265
Farba
modrá/oranžová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9160.055
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9160.520
Farba
modrá/oranžová
Zorník
PC amberový/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9160.275
Farba
čierna/sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9160.318
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu UV 5-2,5
optidur NCH

Č. výrobku 9160.065
Farba
modrá/oranžová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9160.285
Farba
modrá/sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9160.255
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9160.068
Farba
modrá/oranžová
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
optidur NCH

Č. výrobku 9160.268
Farba
modrá/oranžová
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
supravision HC-AF

Č. výrobku 9160.076
Farba
čierna/sivá
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
optidur NCH

Č. výrobku 9160.365
Farba
modrá/oranžová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision NCH

Č. výrobku 9160.085
Farba
modrá/sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9160.120
Farba
modrá/sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9160.185
Farba
modrá/sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku 9160.052
Zorník
PC amberový/UV 2-1,2
optidur NCH

Ochranné okuliare
uvex gravity zero

uvex gravity zero 9191 s tlmičom nárazu

bez tlmiča nárazu, s krátkymi straničkami

Je to práve ľahkosť, ktorá robí okuliare uvex gravity zero také unikátne?
Alebo je to inovatívna kombinácia
materiálov, dizajnu a technológie?
Veľa rôznych faktorov robí naše okuliare uvex gravity zero presne tým,
čím sú – skutočné umelecké dielo,
poskytujúce štýl, ochranu a komfort
v produkte, ktorý je taký ľahký, že si
nebudete uvedomovať ich váhu. Budete ich iba cítiť.

Okuliare uvex gravity zero sú
takmer beztiažové - ľahké ako vánok, pričom sedia všetkým tvarom
hlavy.

Predná časť rámu a krátke straničky
týchto modelov sa nedajú zložiť do tvaru
„Z“. Tieto okuliare sa ideálne hodia na
nosenie s bezpečnostnými prilbami
a respirátormi.

Č. výrobku
Farba
Zorník

Č. výrobku 9191.086
Farba
titánová
Zorník
PC sivý/filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
optidur NCH

Nové okuliare uvex gravity zero boli
testované v extrémnych podmienkach
a sú využiteľné aj inak, ako len v rámci pracovného prostredia. Revolučná
technológia výroby straničiek týchto
okuliarov ich robí ideálnymi na využitie v širokom spektre pracovného prostredia a na rôzne iné druhy využitia.
Vďaka viacerým kontaktným častiam
okuliarov, dotýkajúcich sa tváre, v porovnaní s bežnými okuliarmi, tieto
okuliare sedia samozrejme lepšie
a pritom zaručujú maximálne
pohodlie.

9191.265
kráľovská modrá
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9191.263
Farba
kráľovská modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9191.280
Farba
titánová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision NCH
uvex hi-res
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Ochranné okuliare
uvex skyper · uvex skyper s
uvex skyper · 9195
Extrémne ľahké a moderné ochranné okuliare zachytávajúce výnimočne široké zorné pole a sú veľmi prispôsobivé. Sklon straničiek sa dá
jemne prispôsobiť, zatiaľ čo ich
dĺžka môže byť nastavená a pevne
zaistená do 5-tich pozícií. Mäkkosť
straničiek zabezpečuje komfort bez
tlačenia. Zorníky a rám sú vytvorené z plastu extrémne odolného
proti nárazu. Zorníky sa vymieňajú
veľmi ľahko. Okuliare poskytujú
100% UV ochranu. Nepriehľadná
bočná ochrana poskytuje dodatočnú ochranu proti oslneniu.

Č. výrobku 9195.065
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9195.265
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9195.075
Farba
čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9195.275
Farba
čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9195.020
Farba
čierna
Zorník
PC amberový/UV 2-1,2
optidur NCH

Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9195.055
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9195.255
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9195.118
Zorník
PC hnedý/filter proti oslneniu
UV 5-2,5
optidur NCH

uvex skyper s · 9196
uvex skyper sú menšou verziou
uvex skyper 9195 a sú špeciálne
navhnuté tak, aby sedeli užším tváram, pričom majú rovnaké vlastnosti ako uvex skyper 9195.
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Č. výrobku 9196.065
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9196.265
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9195.078
Farba
čierna
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu
5-2,5 UV
optidur NCH
Č. výrobku 9195.278
Farba
čierna
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu
5-2,5 UV
supravision HC-AF

Ochranné okuliare
uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2 · uvex skybrite s
uvex skyper sx2 · 9197
Extrémne ľahké a moderné ochranné okuliare zachytávajú výnimočne
široké zorné pole a sú veľmi prispôsobivé. Sklon straničiek sa dá
jemne prispôsobiť, zatiaľ čo ich
dĺžka môže byť nastavená a pevne
zaistená do 5-tich pozícií. Mäkké
straničky zabezpečujú komfort bez
tlačenia. Zorníky a rám sú vytvorené z plastu extrémne odolného
proti nárazu. Zorníky sa vymieňajú
veľmi ľahko. Okuliare poskytujú
100% UV ochranu.

Č. výrobku 9197.020
Farba
modrá
Zorník
PC amberový/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9197.065
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9197.075
Farba
čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9197.078
Farba
čierna
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
optidur NCH
Č. výrobku 9197.265
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9197.266
Farba
modrá
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
supravision HC-AF
Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9197.055
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

uvex skybrite sx2 · 9197
uvex skyper sx2 je taktiež k dispozícii v štýlových transparentných
farbách – uvex skybrite sx2.

Č. výrobku 9197.260
Farba
modrá
Zorník
PC číry/
UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9197.880
Farba
strieborná
Zorník
PC číry
filter proti oslneniu
UV 5-1,7
optidur NCH/
strieborná zrkadlovka

uvex skybrite s · 9196
uvex skyper s je tiež k dispozícii
v štýlových transparentných
farbách – uvex skybrite s.

Č. výrobku 9196.260
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
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Ochranné okuliare
uvex astrospec · uvex astroflex · uvex astrolite
uvex astrospec · 9168
Sú jedny z najpredávanejších okuliarov na svete. Sú príjemne ľahké
a majú straničky uvex duo-flex pre
maximálny komfort. Straničky so
4-stupňovou nastaviteľnou dĺžkou,
aby sedeli čo najlepšie. Zorníky sú
vyrobené z polykarbonátu, vysoko
odolného voči nárazu, a sú doplnené
integrovanou bočnou ochranou. Proces výmeny zorníkov je veľmi ľahký.
Najvyššia miera ochrany proti UV.
K dispozícii v širokom výbere farieb.

Č. výrobku 9168.025
Farba
fialová/zelená
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9168.035
Farba
žltá/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9168.265
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9168.065
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9168.165
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku 9168.135
Farba
žltá/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Č. výrobku 9168.017
Farba
žltá/čierna
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
filter 5-2,5 UV
optidur NCH

Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9168.055
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9168.155
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku 9168.005
Farba
strieborno-sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9168.255
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9168.016
Farba
strieborno-sivá
Zorník
PC zelená/UV 2-1,7
optidur NCH

Č. výrobku 9168.517
Zorník
PC sivý
/filter proti oslneniu UV 5-2,5
optidur NCH

uvex astroflex · 9163
Perfektné okuliare pre prácu vo výške nad úrovňou hlavy. Flexibilné nadočnicové chrániče chránia pred odrážajúcim sa svetlom, prachom
a zvrchu padajúcim materiálom. Navyše chránia pred možnými nárazmi.
Prispôsobiteľný sklon. Možnosť nastaviť dĺžku straničiek do 4-roch polôh s možnosťou pevného zaistenia.
Vďaka straniciam duoflex veľmi dobre sedia. Zorník z polykarbonátu, vysoko odolnému nárazom, a s výmimočným bočným videním. Maximálna UV ochrana.

Č. výrobku 9163.265
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

uvex astrolite · 9166
Ľahké ochranné okuliare so športovým dizajnom bez predného rámu
zaručujú výborné širokouhlé videnie. Sú výnimočne pohodlné s prispôsobiteľným sklonom zorníkov
a individuálnym nastavením straničiek do štyroch rôznych pozícií. Sedia bez otláčania vďaka straničkám
duoflex. Majú integrovanú bočnú
ochranu. Zorník z nerozbitného polykarbonátu s maximálnou UV
ochranou sa dá ľahko vymeniť.
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Č. výrobku 9166.080
Farba
červená/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9166.065
Farba
modrá/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

uvex super OTG · super f OTG
okuliare pre návštevy,
„ochranné pracovné okuliare“ pre každodenné použitie

S POKROKOVOU OPTIKOU VĎAKA VEDE uvex vstúpil do novej dimenzie, čo sa týka ďalšieho vývoja optických výrobkov a technológie, ktorej výsledky ďaleko presahujú štandardy EN. Pri uvex super OTG
a uvex super f OTG výsledkom použitej technoĺogie sú zorníky, ktoré sú hotovým umeleckým dielom. Súbežne pri preverovaní a testovaní pevných okuliarov s vysoko flexibilnými mäkkými časťami pri ušiach bol
vyvinutý aj ich kĺbový dizajn.
Revolučný nový dizajn uvex super f OTG s kĺbmi kombinuje v sebe všetky vlastnosti súčasných okuliarov
s pokrokovou, takmer umeleckou, kombináciou materiálov.

uvex super OTG · 9169

Č. výrobku 9169.065
Farba
námornícka modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2/
optidur NCH/uvex hi-res

Č. výrobku 9169.080
Farba
čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH/uvex hi-res

uvex super f OTG · 9169

Č. výrobku 9169.585
Farba
čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2/
optidur NCH/uvex hi-res

Č. výrobku 9169.081
Farba
čierna
Zorník
PC sivý/filter proti oslneniu
UV 5-2,5
optidur NCH/uvex hi-res

Č. výrobku 9169.260
Farba
námornícka modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision NCH/uvex hi-res

uvex super f OTG · 9169 variomatic

Č. výrobku 9169.586
Farba
čierna
Zorník
PC sivý/filter proti oslneniu
UV 5-2,5
optidur NCH/uvex hi-res

Č. výrobku 9169.850
Farba
čierna
Zorník
PC/uvex variomatic/
UV 5-1,1<2,5/light zelená
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Ochranné okuliare
uvex 9161 · uvex ultraspec · uvex x-trend
uvex · 9161
Veľmi pohodlné ochranné pracovné
okuliare s neobmedzeným bočným
videním sú vhodné aj na nosenie
na väčšinu okuliarov na predpis
(dioptrické okuliare). Výnimočne
dobre sedia bez tlačenia vďaka
straničkám uvex duo-flex.
uvex 9161 je základný model s polykarbonátovými straničkami ale
bez povrchovej úpravy zorníkov.
Číslo výrobku: 9161.014

Č. výrobku 9161.005
Farba
modrá/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9161.305
Farba
modrá/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Č. výrobku 9161.014
Farba
číra
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
uncoated

uvex ultraspec · 9165
Moderné ochranné okuliare s jedným celistvým panoramatickým
zorníkom a výnimočne širokým vizuálnym záberom. Ergonomicky
navrhnuté straničky zaručujú, že
okuliare výborne sedia. Efektívne
nepriamo riešené vetranie vďaka
špeciálnym lamelám na straničkách. Zorník z polykarbonátu vysoko odolného nárazom a so zdokonalenou UV ochranou.

Č. výrobku 9165.005
Farba
číra
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9165.105
Farba
číra
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

uvex x-trend · 9177
Štýlové a pritom ochranné
– najnovší trend
v ochranných okuliaroch
S anatomicky tvarovaným uchytením v okolí zorníkov, uvex x-trend
sleduje dnešnú módu – okrem iného, veľké okuliare prerazili vo svete
už omnoho skôr. Navyše k ich modernému dizajnu, uvex x-trend ponúkajú vysoký stupeň ochrany práve kvôli veľkým zorníkom. Zabezpečujú jasné videnie vo všetkých
smeroch, a to o 20% viac, ako normálne okuliare, UV ochranu do
400nm a podľa individuáleho želania aj pohodlné uvex straničky
s technológiou uvex x-stream (XST).
uvex x-trend – štýlové aj ochranné.
Už viac nie je dôvod skrývať sa
v práci za okuliare.
alternatívy:
uvex STX pre extrémny komfort, ktorý pocítite! Vďaka jemnému prechodu od tvrdého k jemnému plastu.
• Jemný prechod medzi jednotlivými materiálmi
• Vysoká flexibilita
• Nekĺzavý povrch
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Č. výrobku 9177.085
Rám
čierny
štandardné straničky
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
ultradura
Č. výrobku 9177.086
Rám
čierny
štandardné straničky
Zorník
PC sivý
filter proti oslneniu UV 5-2,5
ultradura
Č. výrobku 9177.280
Rám
čierny
Straničky XST
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9177.281
Rám
čierny
Straničky XST
Zorník
PC sivý
filter proti oslneniu UV 5-2,5
supravision HC-AF

Ochranné okuliare
uvex skyguard NT · uvex skylite

uvex skyguard NT · 9175
Okuliare uvex skyguard NT boli vylepšené, aby poskytovali všestrannú ochranu. Ich základom sú existujúce okuliare uvex skylite, ktorým
sme dali koncepčne jednoduchý
rám vytvorený nástrekovou technológiou TPU, a ten výrazne zvyšuje
ochranu pri nosení tým, že znížuje
riziko vniknutia akýchkoľvek čiastočiek na minimum. Sú flexibilné,
s rámom z jemných bezprórovitých
častí umožňuje, že pohodlne sedia
a čistia sa ľahko čím sa predĺžila
doba ich použiteľnosti.

Alternatívy:
Straničky uvex sa dajú upraviť do
štyroch rôznych dĺžok a do miernych uhlov, čo zaručuje, že sa po
individuálnom upravení nosia
pohodlne.

Č. výrobku 9175.260
Rám
modrá/sivá
Nastaviteľná dĺžka
straničiek
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9175.275
Rám
sivá/oranžová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9175.261
Rám
modrá/sivá
Nastaviteľná dĺžka
straničiek
Zorník
PC sivý/filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
supravision HC-AF

uvex skylite · 9174
S váhou iba 26g sú tieto okuliare
najľahšie tohto druhu. Módny dizajn so športovo-ladenými straničkami. Zorník z polykarbonátu, ktorý
je vysoko odolný nárazom, posky-

tuje 100% UV ochranu. Nepriehľadná bočná ochrana je súčasťou
zorníkov. Sú k dispozícii iba s povrchovou úpravou ultradura.

Č. výrobku 9174.095
Farba
kovová červená
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
ultradura

Č. výrobku 9174.065
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
ultradura

Č. výrobku 9174.096
Farba
kovová červená
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
ultradura

Č. výrobku 9174.066
Farba
modrá
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
ultradura
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Ochranné okuliare
uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor

uvex cybric · uvex cyberguard · 9188
uvex cybric, štýl pri práci
Nečakajte na budúcnosť,
tá už prišla!
Skôr, ako prišiel ich čas:
uvex cybric.
Dynamické a športové s moderným
dizajnom. Pre ľudí s moderným duchom. S inovatívnymi zorníkmi
a straničkami. Štyri úchytky na
straničkách quatroflex v citlivej oblasti okolo uší zaručujú, že okuliare
sedia pohodlne a netlačia. Okuliare so širokou ochrannou časťou,
podporujúce pozeranie do diaľky,
majú zároveň príťažlivý vzhľad. Pre
dynamických zamestnancov, ktorí
pracujú ťažko a od ochranných
okuliarov očakávajú viac, ako len
bezpečnosť.

Č. výrobku 9188.020
Farba
čierna/oranžová
Zorník
PC amberový/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9188.075
Farba
čierna/oranžová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9188.076
Farba
čierna/oranžová
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
optidur NCH
Č. výrobku 9188.078
Farba
čierna/oranžová
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu, filter UV 5-2,5
optidur NCH

Č. výrobku 9188.175
Farba
čierna/oranžová
Zorník
PC číry/
UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
Č. výrobku 9188.881
Farba
čierna/oranžová
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5/modrá zrkadlovka
optidur NCH

Náhradný rámček
Č. výrobku 9188.001
Farba
čierna
Rámy sa dajú zakúpiť osobitne
a sú vhodné pre všetky modely
uvex cybric.

cyberguard
Č. výrobku 9188.121
Farba
čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

uvex meteor · 9134
Pohodlné okuliare s dvoma zorníkmi a nadočnicovými a lícnimi chráničmi. Nastaviteľné straničky pre
individuálne prispôsobenie tvaru
hlavy. Anatomicky tvarovaný nosník zabezpečí, že okuliare sadnú
pohodlne a sú bezpečné a vhodné
aj na dlhšie nosenie. Okuliare sú
ploché a preto sedia do náprsného
vrecka. V ponuke ako obyčajné alebo dioptrické ochranné okuliare.
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Č. výrobku 9134.005
Farba
transparentná sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9134.065
Farba
svetlomodrá,
transparentná
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Ochranné okuliare
uvex athletic

•
•
•
•

Atraktívny moderný dizajn
Inovatívne straničky softgrip
Pohodlná mäkká ochrana nosa
V ponuke viacero rôznych šošoviek

Patentovaná otáčavá svorka
pre rýchlu a ľahkú
výmenu zorníkov

uvex athletic · 9185
Nič nie je také trvalé ako zmena –
a tieto okuliare sú skutočným príkladom rýchlej premeny. Zorníky sa
dajú pomocou patentovanej otáčavej svorky rýchlo a ľahko meniť.
Tieto trendové okuliare s dvoma
zorníkmi a štýlovým rámom ponúkajú optimálnu ochranu a širokopriestorovú viditeľnosť. Vďaka nekĺzavému povrchu na straničkách
sedia pohodlne. Osobitý dizajn
robí z týchto okuliarov obľúbený
doplnok.

Č. výrobku 9185.075
Farba
titánová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9185.055
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9185.175
Farba
titánová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku 9185.155
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku 9185.021
Farba
titánová
Zorník
PC amberový light/
UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9185.076
Farba
titánová
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5/optidur NCH

* oranžové zrkadlové zorníky:
Výrazne tónované zorníky proti oslneniu UV 2-3 (približne 83%) v príjemnej
hnedej farbe na ochranu pred extrémnym slnečným jasom a so športovým
dizajnom - predná časť so zrkadlovým
efektom.

Č. výrobku 9185.052
Zorník
PC svetlý ambérový/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9185.016
Zorník
PC sivý/filter proti oslneniu
UV 5-2,5/
optidur NCH
Č. výrobku 9185.884
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu UV 2-3
oranžová zrkadlovka

Č. výrobku 9185.885*
Farba
titánová
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu 2-3
oranžová zrkadlovka
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Ochranné okuliare
uvex racer MT · uvex winner
uvex racer MT · 9153
uvex racer MT: športové kovové
okuliare s úzkoprofilovým kovovým rámom, vysokou flexibilitou
a extrémne nízkou váhou.
Inovatívny dizajn rámu nepotrebuje pružné kĺby pri spojoch
straničiek a okuliare sedia všetkým veľkostiam hlavy. Nastaviteľný nosník ich robí pohodlnejšími v porovnaní s inými
kovovými rámami.

Č. výrobku 9153.105
Straničky kovové
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
odolný poškriabaniu,
nezahmlieva sa
Č. výrobku 9153.106
Straničky kovové
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
odolný poškriabaniu,
nezahmlieva sa
Č. výrobku 9153.881
Straničky kovové
Zorník
PC číry/
filter proti oslneniu
filter UV 5-1,7
strieborná zrkadlovka

Pri uvex racer MT bola použitá
technológia, ktorá eliminuje použitie závitov, a tým posilňuje
ochranné vlastnosti okuliarov.
Výsledok – prvotriedne prevedenie – vysoký komfort a kvalitatívna úroveň zodpovedajúca značke uvex.

uvex winner · 9159
Tieto kovové okuliare bez celistvého rámu umožňujú bezprekážkové
videnie vo všetkých smeroch. Veľký
zorník poskytuje vysokú ochranu
celej oblasti očí. Kĺbové nosníky sa
prispôsobia tvaru nosa, čím sú okuliare uvex winner pohodlné pri nosení na dlhý čas. Kvalitné pružné
kĺby na straniciach robia tieto robustné okuliare veľmi flexibilné.

Č. výrobku 9159.005
Farba
kovová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
odolný poškriabaniu
Č. výrobku 9159.016
Farba
kovová
Zorník
PC zelený/UV 2-1,7
odolný poškriabaniu
Č. výrobku 9159.105
Farba
kovová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
odolný poškriabaniu,
nezahmlieva sa
Č. výrobku 9159.116
Farba
kovová
Zorník
PC zelený/UV 2-1,7
odolný poškriabaniu,
nezahmlieva sa
Č. výrobku 9159.118
Farba
kovová
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
odolný poškriabaniu,
nezahmlieva sa
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Ochranné okuliare
uvex futura · uvex cosmoflex · uvex 9115
uvex futura · 9180 · 9182
Klasika: ľahké a ergonomicky navrhnuté ochranné okuliare s výrazne širokým vizuálnym záberom
a výnimočným komfortom pri nosení. Rozšírené straničky uvex duoflex poskytujú optimálne pohodlie
pri nosení. Jemne nastaviteľný uhol
rozšírených straničiek ako aj ich in-

dividuálne nastavenie do štyroch
pozícií a upevnením pomocou integrovanej svorky.
Polykarbonátové zorníky sa dajú
meniť. V ponuke taktiež aj vo verzii
na zváranie.
Model 9182 sedí najužším typom
tváre.

ia verzia
u žš

Č. výrobku
Farba
Zorník

9180.015
hnedá
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Náhradný zorník 9180.055
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

9180.125
hnedá
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS
9180.155
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

9182.005
hnedá
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
9182.055
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

uvex cosmoflex · 9130
Pohodlné ochranné okuliare, ktoré
vynikajúco sedia. Integrované nadočnicové chrániče poskytujú dodatočnú ochranu proti materiálu
padajúcemu zvrchu. Rozšírené
straničky s integrovanou bočnou
ochranou sa dajú individuálne prispôsobiť do štyroch rôznych dĺžok.
Ochranné uvex duoflex straničky
zabezpečujú optimálny komfort pri
nosení. Možná výmena zorníkov.

Č. výrobku 9130.305
Farba
transparent sivý
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9130.302
Farba
transparentná sivá
Zorník
HG číry

uvex · 9115
Klasické ochranné okuliare z nylonových vláken s obzvlášť robustným dizajnom. Ľahko nastaviteľný
sklon zorníkov spolu s možnosťou
nastavenia dĺžky straničiek do štyroch pozícií zabezpečujú to, že výnimočne sedia. Vďaka skladateľnej, anatomicky tvarovanej bočnej
ochrany okuliare priľnú k tvári,
a tým poskytujú extrémnu ochranu.
Zorníky sa vymieňajú veľmi ľahko
a rýchlo. V ponuke široký výber materiálov zorníkov a farieb pre rôzne
typy pracovných úloh.

Č. výrobku 9115.000
Farba
sivá
Zorník
VG číry

Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9010.050
Zorník
VG číry
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Ochranné okuliare
uvex ceramic · uvex mercury · uvex classic · uvex comfort
uvex ceramic · 9137
Súčasné ochranné okuliare s dizajnom dvoch oddelených zorníkov
a s inovatívnymi pohodlnými straničkami. Ochranné okuliare špeciálne navrhnuté pre úzke tváre
a ženy. Dvojohniskový tvar sa harmonicky prispôsobuje tvári. Kombinácia plastickej strednej časti a kovových straničiek dáva týmto inovatívnym ochranným okuliarom ich
špeciálny charakter.

Č. výrobku 9137.065
Farba
modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9137.005
Farba
sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH
Č. výrobku 9137.302
Farba
sivá
Zorník
HG číry
Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9137.055
Zorník
PC číry/UV 2-1,2/optidur NCH

uvex mercury · 9155
Moderné mužské okuliare v oceľovo modrej farbe s inovatívnymi
a pohodlnými straničkami. Pevný
rám perfektne sedí a nosník a straničky ich robia obzvlášť pohodlné
pri nosení. Priesvitná bočná ochrana umožňuje výborné bočné videnie, okuliare sú ploché a tak sedia
do každého náprsného vrecka.
V ponuke v dvoch veľkostiach ako
obyčajné alebo dioptrické ochranné okuliare.

Č. výrobku
Farba
Size
Zorník

9155.005
oceľovomodrá
54-19
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

uvex classic · 9152
V porovnaní s 9150, tieto ochranné
okuliare sú špecifické skôr svojím
klasickým dizajnom a nosníkom.
Poskytujú výnimočný komfort pri
nosení. Transparentná a obzvlášť
nárazu odolná bočná ochrana z polykarbonátu ponúka maximálnu
ochranu zo strán a viditeľnosť. Individuálne tvarovateľné straničky zabezpečujú, že okuliare sedia výborne na všetkých tvaroch hlavy. Zorníky sa dajú vymieňať.

uvex comfort · 9150

uvex comfort · 9151

Moderné športové kovové ochranné
okuliare so širokými chráničmi
a nosníkom. Veľmi pohodlné na nosenie. Priesvitná bočná ochrana je
vyrobená z polykarbonátu, extrémne odolnému voči nárazu, ponúka
maximálnu ochranu a vidieľnosť do
strán. Straničky formovateľné za
studena zaisťujú perfektný komfort
pre všetky tvary hlavy.

Športovo ladené kovové ochranné
okuliare so sivými zorníkmi pre
ideálnu ochranu pred oslnením.
Okuliare nemajú bočnú ochranu
a ponúkajú neobmedzené videnie
do strán, čím sú perfektné pre vodičov. Straničky formovateľné za
studena zaisťujú, že okuliare sedia
pre všetky tvary hlavy.

Č. výrobku 9150.005
Farba
strieborná
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Č. výrobku 9151.116
Farba
strieborná
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
UV 5-2,5
optidur NCH

Č. výrobku 9150.002
Farba
strieborná
Zorník
HG číry
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Č. výrobku 9152.004
Farba
kovová
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur NCH

Safety Goggles
uvex carbonvision

uvex carbonvision · 9307
Inteligentné využívanie moderných
materiálov a výrobných technológií
umožňuje spoločnosti uvex navrhovať rámy, ktoré sú výsledkom kombinácie zmenšenej veľkosti a vysokej mechanickej odolnosti. uvex
carbonvision poskytuje pri nosení
neporovnateľnú úroveň pohodlia
napriek vysokej úrovni mechanickej stability. Vrstva TPU je stálou
súčasťou rámu, čím zabezpečuje
individuálny komfort pri nosení,
ľahko sa čistia a sú ľahké na
údržbu. uvex carbon vision, ktoré
vážia 46g sú bezpochyby jednými
z najľahších okuliarov na širokozáberové videnie na trhu, ktoré
umožňujú ich nositeľovi dlhodobé

nosenie bez odmedzení a problémov spôsobených diskomfortom,
čím následne zvyšujú jeho produktivitu.
Novovytvorená á povrchová vrstva
supravision extreme chráni okuliare pred zamlžovaním aj v tých najnáročnejších podmienkach. (pozri
s.17)
Okuliare uvex carbonvision sa odporúčajú na ochranu proti prachu,
škvrnám od tekutín a mechanickým
ohrozením. Okuliare sú ideálne na
nosenie s jednorázovými respirátormi a ochrannými prilbami.

Č. výrobku 9307.375
Farba
čierna/sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
uvex supravision
extreme
Č. výrobku 9307.276
Farba
čierna/sivá
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
uvex supravision extreme

uvex carbonvision - najľahšie
okuliare na širokozáberové
videnie
Spona na odstránenie pásky
pred čistením
Vysokokvalitná
a odolná páska okolo hlavy

Robustný rám s flexibilnými
mäkkými časťami

Výnimočná ochrana proti
odtlačkom a škvrnám

Flexibilné mäkké časti sa perfektne prispôsobia tvaru vašej hlavy a zabezpečia
tak dokonalý komfort.
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Safety Goggles
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic · 9302
Celotvárové okuliare s dobrou
viditeľnosťou a výnimočným komfortom pri nosení. Kombinácia
dvoch odlišných materiálov
(tvrdých a mäkkých zložiek)
zabezpečí, že nebudú tlačiť ani pri
dlhodobom nosení. Mäkká flexibilná zložka sa prispôsobí individuálnym krivkám tváre, čím zabezpečí
dokonalú priľnavosť. Tieto okuliare
sa môžu nosiť na dioptrické okuliare. Ich priedušnosť vytvára pod
okuliarmi príjemné prostredie.
Ďalšími kľúčovými znakmi týchto
okuliarov je športový dizajn, panoramatické videnie a ľahká výmena
zorníkov.

Č. výrobku 9302.245
Farba
oranžová/sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9302.285
Farba
sivá/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9302.600
Model
So zníženou
priedušnosťou
Farba
sivá/modrá
Zorník
PC číry/
UV 2-1,2
uvex supravision extreme

Č. výrobku 9302.250
Farba
oranžová/sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision NCH

Č. výrobku 9302.601
Model
So zníženou
priedušnosťou
Farba
červená/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9302.247
Farba
oranžová/sivá
Zorník
PC hnedý/
filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
supravision HC-AF

Č. výrobku 9302.281
Model
S gumovou páskou
okolo hlavy
Farba
sivá/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9302.255
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku
Zorník

9302.257
PC hnedý/
filter proti oslneniu UV 5-2,5
supravision HC-AF

Č. výrobku
Zorník

9302.256
PC sivý/
filter proti oslneniu UV 5-2,5
supravision HC-AF

Č. výrobku
Zorník

9302.254
PC číry/UV 2-1,2
supravision NCH

Č. výrobku 9302.286
Farba
sivá/čierna
Zorník
PC sivý/
filter proti oslneniu
filter UV 5-2,5
supravision HC-AF

Č. výrobku
Model
Farba
Zorník

9302.043
s dodatočným vyklápacim
m zorníkom
zelená/čierna
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Vyklápací PC sivý
Zorník
infradur PLUS
Stupeň ochrany 3
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Zváračské ochranné okuliare
ultrasonic sú popísané
na strane 48 v sekcii ochrana pri
zváraní.

Č. výrobku 9302.510
Model
So zníženou priedušnosťou,
kombinovateľné s prilbou
a chráničmi na uši 2H
uvex 3H a uvex 3200H
Farba
sivá/modrá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Nezahŕňajú prilbu a ochranu uší.
K ultrasonic bez chráničov uší
je potrebné ďalšie vybavenie.
Č. výrobku 9924.010

Safety Goggles
uvex ultravision

uvex ultravision · 9301
Pohodlné a ergonomicky navrhnuté okuliare s dobrou viditeľnosťou
pričom neobmedzujú viditeľnosť
do strán vďaka 180-stupňovému
panoramatickému zorníku. Mäkké
obloženie okolo tváre zabezpečuje
ľahkosť a komfort bez tlačenia. Výnimočné pohodlie pri nosení spôsobuje bezkonkurenčný dizajn, široká a flexibilne nastaviteľná páska
okolo hlavy, sofistikový priedušný
systém a na základe individuálnej
požiadavky aj zorník, ktorý sa nezahmlieva. Zorníky sa ľahko vymieňajú. V ponuke sú špeciálne verzie
so snímateľnými zorníkmi, dodatočným mäkkým obložením a z PVC
so zníženou horľavosťou vo výraznej červenej farbe.
Poznámka:
Zorníky PC nesedia do rámov CA
(a naopak)

Č. výrobku 9301.714
Farba
transparentná sivá
Zorník
CA číry
nezahmlieva sa
Č. výrobku 9301.716
Farba
transparentná sivá
Zorník
CA číry
nezahmlieva sa
Vlastnosti s penovým
obložením
Č. výrobku 9301.906
Farba
transparentná sivá
Zorník
CA číry
nezahmlieva sa
Vlastnosti Široká časť pri nose,
obzvlášť vhodné na použitie
s maskami proti prachu
Č. výrobku 9301.105
Farba
transparentná sivá
Zorník
PC číry/
UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9301.815
Farba
transparentná sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Vlastnosti horné prieduchy
uzavreté
Č. výrobku 9301.813
Farba
transparentá sivá
Zorník
PC číry/
UV 2-1,2
supravision HC-AF
Vlastnosti S odnímateľnými filtrami
Č. výrobku 9301.603
Farba
červená, nepriedušné
Zorník
PC číry/
UV 2-1,2
supravision HC-AF

Náhradné zorníky:
Č. výrobku 9300.517
Zorník
CA číry, nezahmlieva sa
Č. výrobku 9300.956
Zorník
CA číry, nezahmlieva sa
pre širokú nosovú časť
Č. výrobku 9301.255
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Č. výrobku 9300.316
Zorník
náhradné fólie pre 9301 813
Farba
číra
Minimálne množstvo pri odbere: 10

Č. výrobku 9301.317
Zorník
PC číry/
Pre všetky modely
9301,
bez okuliarov

Č. výrobku 9301.605
Farba
transparentná sivá
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

Č. výrobku
Model
Farba
Zorník

9301.555
model na ochranu tváre
transparentná sivá
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Č. výrobku 9301.544
Model
S držiakom na ochrannú helmu
uvex airwing a chráničmi uší
uvex 2H, uvex 3H a uvex 3200H
Farba
transparentná sivá
Zorník
CA číry/nezahmlieva sa

Prilba a chrániče uší nie sú súčasťou!
K ultravision bez chráničov uší
je potrebné ďalšie vybavenie.
Č. výrobku 9924.010
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Safety Goggles
uvex HI-C · uvex 9405 · uvex 9305
uvex HI-C · 9306
Moderné uzatvorené okuliare, veľmi ľahké a flexibilné.Vytvorené na
základe požiadavok mladej generácie pracovníkov, zohľadňujú ich
predstavy o forme OOPP. Pri tvorbe
boli akceptované a uplatnené požiadavky zo športu:
• patentované skladanie rámčeku,
čo umožňuje presné usadenie
na tvár
• patentovaný, nepriamy odvetrávací systém
• ľahká a ekonomická výmena zorníkov
• jednoduchý spôsob nastavenia
a uchytenia gumovej pásky
• možnosť kombinácie s dioptrickými okuliarmi

Patentovaný falcovací
rámček:
• Vysoká flexibilita pri zachovaní stability
• Optimálne prispôsobenie
sa tváre
• Maximálny komfort nosenia
• Perfektná absorpcia
otrasov

Patentovaný systém
ventilácie
• Prídavné bočné vetranie
v mieste uchytenia náhlavného pásika
• Predĺžený zorník umožňuje lepšiu ochranu proti
vniknutiu kvapalín

Výmena zorníkov
• Jednoduchá, rýchla výmena zorníkov, ktorá
šetrí náklady

Obvodové vetranie
• Lepšia cirkulácia vzduchu zaručená novým
systémom odvetrania

Č. výrobku 9306.765
Farba
modrá
Zorník
CA číry
nezahmlieva sa
Č. výrobku 9306.714
Farba
transparentná sivá
Zorník
CA číry
nezahmlieva sa
Náhradný zorník
Č. výrobku 9306.517
Zorník
CA číry
nezahmlieva sa

Úpravy
• Rýchla možnosť úpravy
dĺžky náhlavnej pásky

Široké zorné pole
• Neobmedzený výhľad
do strán
• Možnosť nosenia
na dioptrické okuliare

uvex · 9405
Veľké celotvárové okuliare s obvodovým vetracím systémom. Doporučené pre nositeľov dioptrických
okuliarov. V hornej časti rámčeka
zakomponovaná matná ochrana
proti svetelným odleskom.
Náhlavná páska je ľahko a pohodlne nastaviteľná. Možná kombinácia
s respirátormi.

Č. výrobku 9405.714
Farba
transparentná sivá
Zorník
CA číry
nezahmlieva sa
Náhradný zorník
Č. výrobku 9400.517
Zorník
CA číry
nezahmlieva sa

uvex · 9305
Klasické celotvárové okuliare
s účinným odvetrávacím systémom. K dispozícii s textilnou alebo
gumovou náhlavnou, dĺžkovo nastaviteľnou páskou.

Č. výrobku 9305.514
Farba transparentná sivá
Model s gumovou páskou
Zorník CA číry/
nezahmlieva sa
Č. výrobku 9305.214
Farba transparentná sivá
Model s textilnou páskou
Zorník CA číry
Č. výrobku 9305.714
Farba transparentná sivá
Model s textilnou páskou
Zorník CA číry/
nezahmlieva sa
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Ochrana pri zváraní
uvex i-vo · uvex super fit · uvex super f OTG
uvex ultrasonic flip-up
Nová generácia okuliarov na ochranu pri zváraní v ponuke so zorníkmi v rôznych sivých odtieňoch a rôznych
ochranných triedach. Inovatívna technológia chráni pred
UV a infračerveným svetlom, zatiaľ čo zaručuje perfektné
rozoznávanie farieb podľa EN 172.
Špeciálny povrch infradur AF má vlastnosti proti zahmlievaniu, ktoré zabraňujú, aby sa zorníky zvnútra zahmlievali, a taktiež sú vysoko odolné voči poškriabaniu zvonku, čím je znížená ich možnosť poškodenia iskrami pri
zváraní na minimum.
Nové ochranné okuliare na zváranie skvele sedia na tvári,
pričom sú vysoko pohodlné, a tým zaisťujú komfort pri
nosení.

uvex i-vo · 9160

uvex super fit · 9178

uvex super f OTG · 9169

uvex ultrasonic flip-up · 9302

Č. výrobku 9160.043
Farba
čierna/zelená
Zorník
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur AF

Č. výrobku 9178.043
Farba
čierna/zelená
Zorník
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur AF

Č. výrobku 9169.543
Farba
čierna/zelená
Zorník
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur AF

Č. výrobku 9302.043
Farba
zelená/čierna
Zorník
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
Flip-up
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur PLUS

viď strana 44

viď strana 44

viď strana 45

viď strana 48
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Ochrana pri zváraní
uvex i-vo · uvex super fit

Všetky produkty na zváranie majú polykarbonátové zorníky
poskytujúce ochranu proti nárazu rovnako ako aj proti UV lúčom a infra červenému žiareniu.

Pre odbornú radu ohľadom ochrany a výberu správnych ochranných laserových okuliarov, kontaktujte našich špecialitov

Výrobky neposkytujú ochranu proti laserovým lúčom!

Zavolajte im na na tel. č.: 00421 517732138

uvex i-vo · 9160
Ponuka ochranných okuliarov pri zváraní značky uvex i-vo v sebe kombinuje vysoký stupeň komfortu a funkčnosti. V ponuke s možnosťou výberu
z viacerých ochranných tried so sivým odtieňom, zabezpečujúcim skvelé
rozoznávanie farieb a s povrstvením proti zahmlievaniu zvnútra.

Č. výrobku
Farba
Zorník

uvex super fit · 9178
Najľahšie kĺbové ochranné okuliare na zváranie, ktoré sú k dispozícii v rôznych ochranných triedach so sivým odtieňom, zabezpečujú perfektné rozoznávanie farieb a s povrstvením proti zahmlievaniu zvnútra.

Č. výrobku
Farba
Zorník
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9178.041
čierna/zelená
PC sivý
Stupeň ochrany 1.7
infradur AF

9178.043
čierna/zelená
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur AF

9160.041
čierna/zelená
PC sivý
Stupeň ochrany 1.7
infradur AF

9160.043
čierna/zelená
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur AF

9160.045
čierna/zelená
PC sivý
Stupeň ochrany 5
infradur AF

Ochrana pri zváraní
uvex super f OTG · uvex 9162
uvex super f OTG · 9169
Moderné, pohodlné krycie okuliare
na zváranie so kĺbovým dizajnom,
ktoré pohodlne sedia na dioptrických okuliaroch a poskytujú neobmedzené periférne videnie.

Č. výrobku
Farba
Zorník

9169.543
čierna/zelená
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur AF

V ponuke v rôznych ochranných
triedach so sivým odtieňom
a s vlastnosťou perfektného rozoznávania farieb a s povrstvením
proti zahmlievaniu vnútra.

9169.545
čierna/zelená
PC sivý
Stupeň ochrany 5
infradur AF

uvex · 9162
Moderné, pohodlné krycie okuliare
na zváranie vyrobené z polykarbonátu. Poskytujú dobré periférne videnie a sedia v kombinácii s väčšinou dioptrických okuliarov. Sedia
bez otláčania kvôli straniciam duoflex. Špeciálny dizajn straničiek

Č. výrobku 9162.041
Farba
čierna/čierna
PC zelený
Zorník
Stupeň ochrany 1,7
infradur PLUS

9162.044
čierna/čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 4
infradur PLUS

spôsobuje efektívne nepriame vetranie a zároveň aj výnimočnú bočnú ochranu. Straničky sa dajú nastaviť do štyroch dĺžkových stupňov. Polykarbonátové zorníky s nepriehľadnou bočnou ochranou.

9162.045
čierna/čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 5
infradur PLUS

9162.046
čierna/čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 6
infradur PLUS

45

Ochrana pri zváraní
uvex athletic · uvex futura · uvex astrospec
uvex athletic · 9185
Moderné ochranné okuliare na zváranie s nápadným dizajnom dvoch
odddelených zorníkov. Pomocou
patentovaného x-press-clip (XPC)

sa zorníky menia rýchlo a ľahko.
Priliehavý rám okuliarov poskytuje
maximálnu ochranu a široký záber
videnia.

Č. výrobku
Farba
Zorník

9185.042
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 2
infradur PLUS

9185.043
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 3
infradur PLUS

9185.045
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 5
infradur PLUS

Náhradný zorník

9185.082

9185.083

9185.085

uvex futura · 9180
uvex futura majú ergonomický, ľahký dizajn, skvelý záber videnia
a obzvlášť priliehavo sedia. Straničky uvex duo-flex poskytujú optimálny komfort pri nosení a sú nastaviteľné do štyroch pozícií. Sklon

straničiek s integrovanou bočnou
ochranou je výsledkom mechanizmu viacstupňového nastavenia. Polykarbonátové zorníky s odtieňom
prispôsobeným na zváranie sú vymeniteľné.

Č. výrobku 9180.041
Farba
čierna
Zorník
PC zelený
Stupeň ochrany 1,7
infradur PLUS

9180.043
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 3
infradur PLUS

9180.044
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 4
infradur PLUS

9180.045
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 5
infradur PLUS

9180.046
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 6
infradur PLUS

Náhradný 9180.081
zorník

9180.083

9180.084

9180.085

9180.086

uvex astrospec · 9168
Veľmi ľahké moderné okuliare na
zváranie (asi 36g). So straničkami
uvex duo-flex pre maximálny komfort. Možnosť prispôsobenia straničiek do štyroch dĺžkových úrovní,
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aby okuliare sadli. Zorník je vyrobený z polykarbonátu s integrovanou
bočnou ochranou. Zorníky sa vymieňajú veľmi ľahko.

Č. výrobku
Farba
Zorník

9168.081
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 1,7
infradur PLUS

9168.082
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 3
infradur PLUS

9168.184
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 4
infradur PLUS

9168.084
čierna
PC zelený
Stupeň ochrany 5
infradur PLUS

Náhradný
zorník

9168.122

9168.129

9168.124

9168.127

Ochrana pri zváraní
uvex 9115 · uvex 9103
uvex · 9115
Klasické ochranné okuliare z polyamidových vlákien s robustným dizajnom. Ľahko nastaviteľný sklon
zorníkov a straničky nastaviteľné
do štyroch rôznych dĺžok, aby zabezpečili dokonalé pohodlie.
Sklopná, anatomicky tvarovaná

bočná ochrana priľnie k tvári, a tým
poskytuje dokonalú ochranu. Zorníky sa vymieňajú veľmi ľahko
a rýchlo. V ponuke široký výber materiálu a farieb zorníkov podľa zamerania práce.

Č. výrobku
Farba
Zorník

9115.023
sivá
G zelený
Stupeň ochrany 3

9115.024
sivá
G zelený
Stupeň ochrany 4

9115.025
sivá
G zelený
Stupeň ochrany 5

9115.026
sivá
G zelený
Stupeň ochrany 6

Náhradný zorník

9010.063

9010.064

9010.065

9010.066

9115.146
sivá
G modrý
infračervený 4-6

uvex · 9103

Robustné ochranné okuliare
z polyamidových vláken
s doplnkovými výklopnými
zorníkmi. Pomocou držiaka
výklopneho zorníka, ktorý sa
dá pevne zafixovať, sa zorník
ľahko vyklopí. Okuliare sedia pevne. Uhol a dĺžka straničiek sa dá individuálne nastaviť.
uvex 9103 – zakrivené
štandardné straničky
s nastaviteľným uhlom a dĺžkou

V ponuke
dve rôzne verzie:

Č. výrobku
Farba
Zorník
Výklopné zorníky
Zorník
Náhradný zorník
pre bežné videnie
Náhradné zorníky
pre výklopnú zorník

uvex 9103 – predĺžené
anatomické straničky
s nastaviteľným uhlom a dĺžkou

9103.544
sivá
PC číry, optidur NCH
sivý
PC zelený
infradur PLUS
Stupeň ochrany 4
9010.055

9103.545
sivá
PC číry, optidur NCH
sivý
PC zelený
infradur PLUS
Stupeň ochrany 5
9010.055

9103.546
sivá
PC číry, optidur NCH
sivý
PC zelený
infradur PLUS
Stupeň ochrany 6
9010.055

9103.124
sivá
VG číry
sivý
G zelený
Stupeň ochrany 4

9103.125
sivá
VG číry
sivý
G zelený
Stupeň ochrany 5

9103.126
sivá
VG číry
sivý
G zelený
Stupeň ochrany 6

9103.146
sivá
VG číry
sivý
G modrý
infračervený 4-6

9010.050

9010.050

9010.050

9010.050

9140.084

9140.085

9140.086

9140.064
50 mm

9140.065
50 mm

9140.066
50 mm

9140.186
50 mm
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Ochrana pri zváraní
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision
uvex ultrasonic flip-up · 9302
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysoký stupeň mechanickej pevnosti
vysoký stupeň ochrany pre profesionálnych zváračov
úplne vhodné na nosenie na dioptrické ochranné okuliare
vyklápací filter zabezpečuje minimálne poškodenie od iskier pri zváraní
veľmi ľahko vymeniteľný filter
vhodné na kombináciu s inými ochrannými prostriedkami
filter s novou technológiou
perfektné rozoznávanie farieb
ochrana pred UV a IR lúčmi

Č. výrobku
Farba
Zorník
Výklopný filter

Náhradný zorník
Č. výrobku
Zorník

uvex ultravision · 9301
Ochranné okuliare ultravision nastavili štandard pre pohodlie a zorné pole videnia aj pri nosení v kombinácii s dioptrickými okuliarmi.
Vysoká kvalita, individuálne nastaviteľná páska okolo hlavy, efektívny systém odvetrávania vďaka
špičkovej technológii. Robustnýzorník na zváranie z polykarbonátu
a povrstvenia infradur minimalizuje
poškodenie iskrami pri zváraní.
Opticky vhodný, výnimočný panoramatický zorník sa dá ľahko meniť.
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Č. výrobku 9301.245
Farba
čierna
Zorník
PC zelený
Stupeň ochrany 5
supravision HC-AF
Náhradný zorník
Č. výrobku 9301.285
Zorník
PC zelený
Stupeň ochrany 5
supravision HC-AF

9302.043
zelená/čierna
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur PLUS

9302.045
zelená/čierna
PC číry/UV 2-1,2
supravision HC-AF
PC sivý
Stupeň ochrany 5
infradur PLUS

9302.083
PC sivý
Stupeň ochrany 3
infradur PLUS

9302.085
PC sivý
Stupeň ochrany 5
infradur PLUS

Ochrana pri zváraní
uvex 9207 · uvex 9350
uvex · 9350
Okuliare na zváranie s mechanizmom výklopného filtru. Priliehajú
k tvári a zároveň sú komfortné. Sú
ideálne na nosenie v kombinácii
s dioptrickými okuliarmi. Páska
okolo hlavy sa dá ľahko nastaviť.
Systém nepriameho odvetrávania.
Zorníky sa menia veľmi ľahko.

Č. výrobku
Farba
Zorník
Výklopný
filter
Zorník

9350.035
čierna
CA číry
čierny
G zelený
Stupeň ochrany 5

Náhradný zorník pre základný rámček:
Č. výrobku 9350.050
Zorník
CA číry
Náhradný zorník pre výklopný rámček:
Č. výrobku 9140.065
Zorník
G zelený, Stupeň ochrany 5

uvex · 9207
Pripínateľný výklopný mechanizmus. Pevná kovová spona sa dá
pripnúť k rámom okuliarov rôznej
šírky. Veľké zorníky poskytujú kompletné pokrytie a mechanickú
ochranu zorníkov dioptrických okuliarov. K dispozícii aj zorníky infra-

Č. výrobku
Zorník

Č. výrobku
Zorník

dur PLUS ako alternatíva pre výklopné okuliare s filtrom na zváranie. V ponuke s rôznymi druhmi
zorníkov podľa zamerania pracovnej činnosti. S ochranným
púzdrom.

9207.005
Predves
PC číry
UV 2-1,2
optidur NCH

9207.116
Predves
PC sivý
filter proti oslneniu UV 5-2,5
optidur NCH

9207.041
Predves
PC zelený
Stupeň ochrany 1,7
infradur PLUS

9207.044
Predves
PC zelený
Stupeň ochrany 4
infradur PLUS

9207.045
Predves
PC zelený
Stupeň ochrany 5
infradur PLUS

9207.046
Predves
PC zelený
Stupeň ochrany 6
infradur PLUS
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Príslušenstvo
Príslušenstvo na čistenie uvex

Čistiaci box uvex
Čistiaci box uvex sa dá upevniť na
stenu. Táto ľahká a estetická výbava na čistenie je doplnkom vašej
výrobnej fabriky. Umožňuje zamestnancom zvyšovať ich vlastnú
ochranu dobrým videním, zároveň
sa starajú o svoje okuliare, a pravidelným a nekomplikovaným spôsobom čistenia zabezpečia ich dlhšiu
životnosť.
Kód náplne čistiacieho bezsilikonového papiera uvex - 9971.000
Kód čistiacej tekutiny uvex –
9972.100
Kód plastovej pumpičky 9973.100

Č. výrobku 9970.002
Vrátane 2 x 9971.000
1 x 9972.100
1 x 9973.100

uvex 9973.100
Plastová pumpička na čistiacu tekutinu uvex 9972.100
uvex 9972.100
0,5l čistiaca tekutina
Vhodná pre všetky zorníky!
uvex 9971.000
Náplň bezsilikónového papiera,
približne 700 ks,
vhodné pre všetky zorníky!

Č. výrobku 9973.100

Č. výrobku 9972.100

Č. výrobku 9971.000

Čistiace utierky uvex
Čistiace utierky bez silikónu,
100 ks v balení zabalených
jednotlivo.
Vhodné pre všetky zorníky uvex.
Nástavec na stenu na čistiace
utierky obsahuje aj
inštalačný materiál.
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Č. výrobku 9963.000

Č. výrobku 9963.001

Príslušenstvo
Šnúrky na okuliare uvex
uvex · 9958
9958.006
Šnúrka okolo hlavy vhodná pre
všetky okuliare uvex (okrem tých so
stranicami duoflex). Pre ich upevnenie stačí zasunúť šnúrku
do straničiek.
Nastaviteľná veľkosť.

Č. výrobku 9958.006

Č. výrobku 9958.003

9958.003
Univerzálne prispôsobiteľná
šnúrka.

uvex · 9959
uvex 9959.002
Šnúrka okolo krku na všetky okuliare uvex.
uvex 9959.003
Šnúrka pre všetky okuliare s jemnými straničkami a straničkami
duoflex a taktiež pre modely 9161
a 9165 so štandardnými
straničkami.

Č. výrobku 9959.002
Pre všetky okuliare
uvex so štandardnými
straničkami
Č. výrobku 9959.003
Pre všetky okuliare
uvex so štandardnými
straničkami
a straničkami
duoflex

uvex · 9959
Šnúrka na okuliare
• Bez kovových častí
• Pre modely
uvex pheos/pheos s 9192
• Individuálne nastavenie šnúrky

Č. výrobku 9959.004
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Príslušenstvo
Púzdra na ochranné okuliare uvex
uvex etui
Toto nové púzdro bolo špeciálne
vyvinuté pre okuliare s výraznými
tvarmi (napr. i-vo).
Púzdro má sponu na opasok a karabínku a navyše vyniká svojím
inovatívnym a módnym dizajnom.
Vnútro púzdra je obalené jemným
materiálom a mohutná stavba
púzdra chráni okuliare od vonkajších mechanických vplyvov.

Č. výrobku 9954.600
Farba
čierna

uvex etui
Výnimočne mohutné púzdro s posilneným zipsom a úchytkou na opasok. Ponúka priestor aj na náhradné
zorníky. Vhodné pre všetky straničkové okuliare uvex (okrem 9169).

Č. výrobku 9954.500
Farba
čierna

uvex etui
Klasické púzdro s gombíkom na zapínanie vhodné pre všetky okuliare
uvex (okrem 9160, 9169, 9172,
9175, 9178 a 9179).

uvex etui
Veľké a obzvlášť robustné púzdro
na celotvárové okuliare so zipsom
a úchytkou na opasok. Ponúka
priestor aj na náhradné zorníky.
Vhodné pre všetky straničkové a
celotvárové okuliare uvex.
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Č. výrobku 9954.501
Farba
čierna

Č. výrobku 9954.000
Farba
čierna

Príslušenstvo
Púzdra na ochranné okuliare uvex
Nylónové vrecúška na okuliare uvex
uvex 9954.355
Štýlové púzdro z mikrovlákna so
šnúrkou vhodné pre všetky straničkové okuliare.
uvex 9954.360
Praktické púzdro z mikrovlákna so
šnúrkou vhodné pre všetky celotvárové okuliare.

Č. výrobku 9954.355
Farba
čierna
Pre straničkové
okuliare
Č. výrobku 9954.360
Farba
čierna
Pre celotvárové
okuliare

Púzdro na okuliare uvex – gravity zero
Toto púzdro bolo špeciálne vyvinuté pre modely uvex gravity zero.
S jeho špeciálne plochým dizajnom
a úchytkami na opasok sú vaše
okuliare k dispozícii kedykoľvek.
Vnútorná priehradka vytvára
priestor pre náhradný zorník.

Č. výrobku 9954.525
Farba
tmavomodrá

Tvrdé púzdro uvex na okuliare
Tvrdé púzdro na modely 9137,
9150, 9151, 9152, 9154 a 9155.

Č. výrobku 9955.000
Farba
modrá

uvex SECU box
Tvrdé púzdro pre straničkové a celotvárové okuliare, ktoré sa dá inštalovať na stenu.

Č. výrobku 9957.502
Farba
modrá
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Využitie
Ponuka produktov uvex na ochranu očí ponúka riešenie proti:

mechanickému nebezpečenstvu
POUŽITIE

optickému nebezpečenstvu

chemickému nebezpečenstvu

OKULIARE NA PREDPIS

Odporúčaný typ zorníkov

Kód výrobku

9137
Brúsenie

Sústruženie
frézovanie

9150/52

9161

9169

9207

9301

9302

9305

9306

9137

9150/52

9155

9161

9169
Dioptrické okuliare podľa receptu z plastu
alebo skla. Pri použití „okuliare cez okuliare“ číry polykarbonát optidur NCH

9207

9137
Ľahké a jemné práce

9207

Montovanie
Údržba

9137

9405

Dioptrické okuliare z plastu alebo skla
podľa receptu. Pri použití „okuliare cez
okuliare“ použiť číry zorník optidur NCH
alebo nepotivý supravision HC-AF

9150/52

9155

9169
Dioptrické okuliare z plastu alebo skla.
optidur NCH číry alebo polykarbonát číry

9150/52

9155

9169
Dioptrické okuliare z plastu alebo skla.
Použiť číry polykarbonát optidur NCH

9207
Bodové zváranie

9162

9207

9350

9137

9150/52

9161

Dioptrické okuliare z plastu. Pri použití
„okuliare cez okuliare“ použíť zelený polykarbonát infradur plus

9169
Dioptrické okuliare z plastu alebo skla.
Použíť PC číry s optidur NCH

Laboratórium
9207
Rezanie kyslíkom, plynom,
spájkovanie
Pre asistentov zvárania

Pri práci s kyslými a galvanickými
zariadeniami

9162

9169

9301

9302

9301

9302

9207
Polykarbonátové zorníky infradur PLUS

9305

9306

9405
Umelohmotné zorníky, číre,
PC supravision HC-AF

Pri čistení zlievarní

9302

Číre polykarbonátové zorníky

V zlievarniach

9207

Infradur PLUS, ochranný stupeň 3
Predves ako ochrana proti teplu

Pri peciach

Chránič proti teplu

9169

9207
Polykarbonátové zorníky
optidur NCH sivé, ochranný stupeň 5-2,5

Vonku – proti oslneniu
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V prašnom prostredí

9301

9302

Pre návštevníkov tovární – proti
mechanickému nebezpečenstvu

9161

9169

9305

9306

9405

Umelohmotné zorníky,
číre polykarbonátové zorníky
supravision HC-AF
Číre polykarbonátové zorníky

Okuliare pre normálne videnie

Odporúčané zorníky

Kód výrobku

9115

9130

9137

9159

9160

9161

9163

9166

9168

9172

9174

9175

9177

9178

9179

9180

9182

9185

9188

9190

9191

9192

9195

9196

9197

9210

9301

9302

9305

9306

9307

9405

9115

9130

9137

9150/52

9153

9159

9160

9163

9165

9166

9172

9174

9175

9177

9178

9179

9180

9191

9192

9195

9196

9197

9210

9307

9130

9137

9150/52

9153

9159

9160

9174

9175

9177

9178

9179

9180

9192

9195

9196

9197

9207

9210

9130

9137

9150/52

9153

9159

9174

9175

9180/82

9188

9103

9115

9162

9130

9137

9172

Číre zorníky z tvrdeného skla
Číre zorníky z laminátového skla
Číre polykarbonátové zorníky
optidur NCH, optidur 4C PLUS
uvex variomatic
uvex supravision performance
Číre polykarbonátové zorníky
Číre termoplastové zorníky (prachovné ochranné okuliare)
supravision HC-AF číre

9168
Číre zorníky z tvrdeného skla
Číre polykarbonárové zorníky
optidur NCH,
optidur 4C PLUS,
supravision HC-AF

9182

9185

9188

9190

9163

9165

9166

9168

9172

9182

9185

9188

9190

9191

9160

9163

9165

9166

9168

9172

9190

9191

9192

9195

9196

9197

9210

9168

9180

9185

9207

9301

9350

9150/52

9154

9155

9159

9160

9161

9163

9166

9168

9174

9175

9180/82

9188

9190

9191

9192

9195

9196

9210

9103

9115

9160

9162

9168

9169

9178

9180

9185

9207

9301

9302

9350

9301

9302

9305

9306

9307

9405

9115

9302

9307

Číre polykarbonátové zorníky

9115

9180

9207

Polykarbonátové zorníky infradur PLUS
alebo sklenené zorníky, ochranný stupeň,
dodatočný chránič proti teplu

9103

9115

9151

9153

9159

9160

9168

9172

9174

9175

9177

9178

9179

9185

9188

9190

9191

9192

9195

9196

9197

9207

9210

9307

9175

9188

9301

9302

9305

9307

9405

9153

9161

9165

9174

9178

9179

Číre zorníky z tvrdeného skla
Číre polykarbonárové zorníky
optidur NCH,
optidur 4C PLUS,
supravision HC-AF

Číre zorníky z tvrdeného skla
Číre polykarbonárové zorníky
optidur NCH,
optidur 4C PLUS,
supravision HC-AF
Zelené polykarbonátové zorníky
infradur PLUS
Zelené sklenené zorníky, ochranný stupeň
Zorníky z tvrdeného skla
Polykarbonátové zorníky
optidur NCH
supravision HC-AF
Polykarbonátové zorníky, infradur PLUS,
zelené sklenené zorníky,
ochranný stupeň,
laminátové sklenené zelené, ochranný
stupeň
Číre umelohmotné zorníky, s vlasnosťou
proti zahmlievaniu
Polykarbonátové zorníky
supravision HC-AF,
uvex supravision extreme .

Sklenené zorníky, ochranný stupeň 4-6,
dodatočný chránič proti teplu

Sivé polykarbonátové zorníky,
ochranný stupeň 5 – 2,5 alebo
hnedé, ochranný stupeň 5 – 2,5

Umelohmotné zorníky, číre, PC optidur 4C
PLUS, PC supravision HC-AF.
Číre polykarbonátové zorníky
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Označovanie a normy
Úrovne ochrany pri zváraní a odporúčania pre používanie podľa EN 169
OCHRANNÉ STUPNE

POUŽITIE

POUŽITÝ PLYN

RÝCHLOSŤ TOKU PLYNU (L/H)

1,7

Ochrana proti roztrúseným lúčom
pre asistentov zvárania

-

-

2/3

Ľahké kyslíkoacetylénové rezanie

-

-

4

Zváranie a spájkovanie

acetylén

< 70

5

Zváranie a spájkovanie
Ľahké kyslíkoacetylénové rezanie

acetylén
kyslík

70 - 200
900 - 2000

6

Zváranie a spájkovanie
Ľahké kyslíkoacetylénové rezanie

acetylén
kyslík

200 - 800

Zváranie a spájkovanie
Ľahké kyslíkoacetylénové rezanie a rezanie plameňom

acetylén
kyslík

> 800
4000 - 8000

7

2000 - 4000

*) v závislosti od podmienok pri používaní môže byť použitý najvyšší aj najnižší stupeň ochrany

Príklad označovania zorníkov
2C–1,2

W

1

FT

9

K

N

CE

Úroveň ochrany
Tu: UV filter
(dobrovoľné)
s optimálnym
rozoznávaním
farieb C

Identifikačný
kód výrobcu

Optická trieda

Mechanická pevnosť (nepovinné)
pri teplote
+55 °C/–5 °C

Indikácia odolnosti proti rozžeravenému kovu
(nepovinné)

Povrchová odolnosť drobných
častí
(nepovinné)

Vlastnosť proti
zahmlievaniu
(nepovinné)

Symbol zhody

Optická trieda
Optická trieda 1 = najlepšia
Optická trieda 2
Optická trieda 3

Symboly indikácie mechanickej odolnosti
bez
minimálna robustnosť
S
zvýšená odolnosť
F
náraz nízkej energie (45 m/s)
B
náraz strednej energie (120 m/s)
A
náraz vysokej energie (190 m/s)

Príklady označenia rámov
W

166

34

FT

DIN

CE

0196

Identifikačný kód
výrobcu

Platná norma EN

oblasť využitia
(nepovinné)

Mechanická pevnosť (nepovinné)
pri teplote
+55 °C/–5 °C

Testované podľa
DIN (nepovinné)

Symbol zhody
(nepovinné)

Číslo organizácie
pre certifikáciu

Symbol pro oblast použití
žádný
základné použitie
3
kvapaliny a škvrny od tekutiny
4
veľké prachové častice
5
plyny a malé čiastočky prachu
8
elektrický oblúk
9
rozžeravené materiály a horúce látky
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Symboly indikácie mechanickej odolnosti
bez
minimálna robustnosť
S
zvýšená odolnosť
F
náraz nízkej energie (45 m/s)
B
náraz strednej energie (120 m/s)
A
náraz vysokej energie (190 m/s)

