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Vállalati jövőkép és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégia
Value follows innovation

Kedves Vásárlók, Hölgyek  és Urak!

Örömmel mutatjuk be teljes termékkatalógusunk új kiadását. Az 
„Experience Innovation!” (Tapasztalja meg az innovációt) jelmon- 
datunkhoz hűen számos innovatív terméket fejlesztettünk ki min- 
den termékkategóriában az elmúlt néhány hónapban. Ezeket 
most először mutatjuk be Önöknek a következő oldalakon.

Mint gyártói szakértelemmel rendelkező innovatív márka-és ter-
mékrendszereket forgalmazó cég az uvex safety group az egyet-
len olyan nemzetközi ipari védőeszköz gyártó vállalat, amely 
teljes termékskálát képes nyújtani tetőtől talpig, és mindezt 
egyet len megbízható márkából.

Technológiáink és gyártási folyamataink folyamatos fejlesztése 
lehetővé teszi, hogy megtartsuk vezető pozíciónkat az innováció 
terén az ipari védőeszközök globális piacán. Minden egyes nap 
kreatív ötletekkel, rendhagyó megközelítésekkel, részletekbe 
menő kutatással és tudományos szakértelemmel bizonyítjuk 
jövőképünket, amely szerint „value follows innovation”, vagyis az 
innováció értéket teremt. Az innováció a mi szenvedélyünk. 

Célunk, hogy termékmegoldásainkkal és szakértő tanácsainkkal 
támogassuk céljai elérésében. Elkötelezetten dolgozunk Önnel 
együtt, hogy  munkavállalói számára egy még biztonságosabb 
munkakörnyezet teremtsünk. Mottónk („protecting people”), az 
emberek védelme, mely küldetésünk és motivációnk is egyben.

Köszönjük, hogy megbízik az uvex-ben.

Az UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG vezetői csapata

Stefan Brück  (vezérigazgató)
Peter Buschmann
Stefan Wehner
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KÜLDETÉS

Az uvex márka a bizonyíték felelősségünkre. Az emberi élet vé-
delme küldetésünk központi eleme, ezért elkötelezettek 
vagyunk olyan termékek és szolgáltatások kifejlesztése, 
gyártása és forgalmazása mellett, amelyek a munka, a sport és 
a szabadidő terén egyaránt az emberek biztonságát és védel-
mét szolgálják.

JÖVŐKÉP 

Az uvex-univerzum vezető innovátoraivá 
akarunk válni azért, hogy világszerte érték-
alapú növekedést teremtsünk, és minden 
piacon és tevékenységi területen a dobogó 
legfelső fokára állhassunk. 
Value follows  innovation! 
(Az innováció értéket teremt!)

uvex – márkarendszerek forgalmazója és szakértő gyártója  

A „protecting people”, vagyis „az emberek védelme” küldetéstudatunk alapján az uvex group innovatív, értékorientált 
márkarendszerek forgalmazójaként és szakértő gyártójaként határozza meg saját helyzetét.

A Fejvédelem (védőszemüvegek, korrekciós védőszemüvegek, lézer védőszemüvegek, hallásvédelem, légzésvédelem, 
védősisakok), Munka- és védőruházat, Lábvédelem és Kézvédelem stratégiai üzletágainkra, valamint hat piacorientált 
üzletágunkra koncentrálva az uvex safety group általános, iparágra és személyre szabott rendszermegoldásokat képes 
kínálni a világ különböző piacaira adaptált termékcsoportokban.

A mindenre kiterjedő stratégiánk és vezetői rendszerünk a stratégiai fejlesztés folyamatát támogatják, és garantálják 
ezek fókuszált módon történő megvalósítását a mátrixszervezet minden területén.

További információkért 
telepítse a QR Code 

Reader programot 
és okostelefonja segítségével 

fényképezze le a kódot.
(csak angol nyelvű változat)

szakértelem
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Technológiába ágyazott innováció 
uvex termékcsoportok

uvex 3D
Az uvex 3D teljesen új dimenziót nyit 
a munkavédelmi eszközök viselési 
kényelme, teljesítménye és illeszkedése 
terén annak viselői számára.

A továbbfejlesztett ergonómikus kialakítás 
teszi innovatív termékrendszerünket 
egyedülállóvá. Az uvex minden termékét 
a legújabb tudományos eredmények 
alapján alakítja ki, hogy azok a lehető 
legjobban megfeleljenek az emberi 
anatómiának. 
Ezen kívül az összes termék állítható, így 
mindenki számára optimális illeszkedés 
érhető el.

Az uvex 3D termékek a munkavédelmi 
cipőktől a védősisakokig minden helyzetre 
alkalmazhatóak, így még megbízhatóbb 
védelmet nyújtanak.

12/13, 60/61, 76/77, 
92/93, 130/131, 
170/171. oldal

szakértelem
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25, 86,91,148,173-212. 
oldal

92/93. oldal

Az uvex silv-Air termékeket és uvex eldobha-
tó overallokat magában foglaló uvex silver 
system a súlyos kockázatok ellen védelmet 
nyújtó uvex termékrendszer. 
A nagyteljesítményű légzésvédő álarcok in-
novatív szűrőtechnológiájuknak és egyedi 
kényelmi tulajdonságaiknak köszönhetően 
megbízható védelmet nyújtanak hosszan-
tartó viselés esetén.

Ezeket a termékeket tökéletesen kiegészíti 
az uvex eldobható overallok termékskálája, 
amelyek nem csak a piszok és por ellen vé-
denek, hanem innovatív high-tech anyaguk 
védelmet nyújt a veszélyes vírusok és bakté-
riumok ellen is. Az uvex silver system rendkí-
vül megbízható, a biztonság pedig garantált.

Az uvex climazone mindenféle munkára és 
munkahelyre alkalmas átfogó, extra kényel-
mes terméktechnológiánk. Az uvex climazone 
részletes tudományos kutatáson alapul, és 
kiemelkedő megoldást jelent minden munka-
helyen, függetlenül az éghajlati viszonyoktól 
vagy a termék viselője által végzett fizikai te-
vékenységtől.

A rendszer elemeinek tökéletes összeállítása 
minden helyzetben kényelmes viseletet 
biztosít, ezáltal a jó teljesítmény a munkanap 
folyamán mindvégig fenntartható.

szakértelem
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Két terület, egy erős márka.
Több mint síszemüveg

Az uvex márka a felelősség és a funkcionalitás 
megtestesítője munkahelyi, sport- és szabadidős 
tevékenységek közben. Ennek alapja az a közös 
cél, amelyet az uvex safety group és az uvex 
sports group is szem előtt tart: „protecting 
people”, azaz az emberek védelme.

Sikeres sportolók és millióan mások is kitüntetik 
bizalmukkal az uvex termékeket munkahelyi, 
sport- és szabadidős tevékenységeik során. Jog-
gal várják el, hogy a termékek kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtsanak úgy tervezésük és gyártásuk, 
mint védelmi és innovatív tulajdonságaik terén, az 
uvex pedig egyedülálló helyzetben van a világon, 
hiszen arra törekszik, hogy összekapcsolva a kü-
lönböző felhasználási területeket túlszárnyalja 
a termékek viselőinek elvárásait nap mint nap.  

A munkavédelemmel és a sporttal foglalkozó ága-
zataink kutatás-fejlesztési csoportjai szorosan 
együttműködnek, hogy kihasználják a dinamikus 
információ- és tudáscseréből fakadó szinergia 
nyújtotta előnyöket, és pontosan ennek az együtt-
működésnek a minősége teszi lehetővé, hogy ma-
gas minőségű, vezető termékeket, innovatív biz-
tonsági koncepciókat és kiváló szolgáltatásokat 
kínáljunk.

Az uvex safety group és az uvex sports group 
együtt egy tökéletes, valóban egyedülálló csapat.

uvision take off
Síszemüvegek díjnyertes 

lencse-csere technológiával

High-tech lencse-technológia
 a tökéletes látásért

szakértelem
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Tulajdonságai kitűnő illeszkedést 
és teljes kényelmet biztosítanak 

uvex fp 3
Szakemberektől szakembereknek- a legmagasabb igényeket is
kielégítő kerékpáros fejvédő. 

Szabványok: EN 1078/CPSG/TÜV GS

2011.05 nagyon jó

szakértelem
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a kiemelkedő teljesítményért 
és innovációért

Elismerés

Díjnyertes az innováció által

Vállalati jövőképünk egyértelműen meghatározza 

a céljainkat a vállalat valamennyi tevékenységén belül és 

minden piacon: célunk a dobogó első helye!

Úgy tudjuk elérni ezt a követelményt, ha termékeinkkel új 

trendeket és szabványokat igyekszünk meghatározni, és arra 

törekszünk, hogy a vállalati stratégiánkkal és felépítésünkkel 

az innováció terén vezetővé váljunk. Az uvex örömmel veszi, 

ha összehasonlítják másokkal. 

Miközben azon vagyunk, hogy teljesítményünk reális és ob-

jektív értékelését fenntartsuk, az elmúlt években rendkívül 

sikeresen vettünk részt több versenyen és benchmark pro-

jektben. 

2011-ben az uvex ismét szerepelt a leginnovatívabb német-

országi kis- és közepes vállalkozások TOP 100-as listáján. 

A Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalkozás és In-

nováció Intézetének tudományos vezetésével lefolytattak

egy vizsgálatot a vállalat Innovatív Vezetői Rendszereiről, 

amely fantasztikus eredménnyel zárult: az uvex lett az 

„Innovatív folyamatok és szervezet” kategória győztese.

Az uvex szerepelt a „Németország - ötletek országa” elneve-

zésű, a korábbi német államfő által indított kezdeményezés-

ben kiválasztott korszakalkotó mérföldkövek között, és külö-

nösen büszkék vagyunk arra, hogy a Deutsche Standards ki-

adója az „Évszázad márkája” címmel tisztelt meg minket. Az 

elmúlt több mint 20 évben ezt a díjat azoknak a német ter-

mékeknek és vállalatoknak adományozták, amelyek egy tel-

jes termékkategória szinonimájává váltak.

szakértelem



  Szemvédelem
      Innovatív design és funkcionalitás
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uvex munkabiztonsági és egészségvédelmi
rendszerszolgáltató világszínvonalú
gyártási szakértelemmel

Gyártói és technológiai  szaké  

Teljes termelésünk 80%-a saját üzemeink-
ben történik, ahol a legújabb technológiá-
kat egyesítjük az innováció erejével és 
több éves tapasztalattal. Minőségbiztosí-
tási rendszereink a legmagasabb fokú kö-
vetelményeket is kielégítik, és valamennyi 
üzemünk rendelkezik az ISO 9001:2008 
minőségbiztosítási szabványnak megfelelő 
tanúsítvánnyal. 

Székhelyén, a bajorországi Fürth városá-
ban, az uvex safety group egyesítette 
a száras védőszemüvegek, kosárszemüve-
gek, korrekciós védőszemüvegek és lézer-
védelmi szemüvegek terén szerzett szakér-
telmét, hogy létrehozzon egy egyedülálló 
szakértői központot a védőszemüvegek 
számára.

szakértelem
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rtelem

Az uvex termékfejlesztő csapata azon dol-
gozik, hogy a gyakorlatba ültesse át az öt-
leteket és projekteket keltsen életre. Min-
den uvex termék meghaladja a rá vonatko-
zó szabvány követelményeit. Termékeink 
mechanikai és optikai tulajdonságait folya-
matosan teszteljük laboratóriumunkban. 
Egyedi, csúcsteljesítményű bevonatrend-
szereinket pedig házon belül fejlesztjük és 
gyártjuk.

Az uvex safety group minőségi szabványai 
példaértékűek. Ezek kulcsfontosságú ré-
szét képezi környezetvédelmi küldetésünk 
is, amely minden telephelyünk számára 
kötelező érvényű és vállalati irányelveink 
fő részét képezi.
 

szakértelem
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3D

uvex i-3 – a védőszemüvegek új dimenziója

Ezeket az innovatív száras védőszemüvegeket úgy terveztük, hogy tökéletesen 
illeszkedjenek az archoz. A változó dőlésszögű, rugalmas szárak egyedileg 
állít hatók, míg az integrált Softflex rész kimagaslóan kényelmes viseletet 
biztosít bármilyen fejszélesség esetén.
A rendkívül puha Softflex orr-rész biztosítja, hogy a szemüvegek hosszú idejű 
hordás esetén is kényelmesek maradjanak, ne nyomják az érzékeny területeket 
és szorosan a helyükön maradjanak. A fülnél és a halántéknál található puha 
Softflex részek minden helyzetben biztos illeszkedést garantálnak.

Dőlésszög
A változó dőlésszögű szárak biztosítják a szem-
terület optimális védelmét és a maximálisan 
kényelmes viseletet.

Softflex szárak
A szárakon lévő Softflex részek auto-
matikusan igazodnak minden fejmé-
rethez és nyomásmentes illeszkedést 
biztosítanak.

Orr-rész
Kivételesen puha és jól tapad:
az innovatív Softflex orr-rész biztosítja, 
hogy a szemüvegek kényelmesen és 
szorosan a helyükön maradjanak.

További információért
 telepítse a QR Code Readert
 és okostelefonja segítségével
 fényképezze le a kódot.
(csak angol változat)
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3D

Az uvex 3D új szintre emeli az illeszkedést és a ké-
nyelmes viseletet: kiemelkedik az innovatív ter-
mékrendszer tökéletesen ergonomikus tervezése, 
amely rendkívüli rugalmassággal illeszkedik az 
emberi anatómiához.

A mozgást a legnagyobb mértékben megkönnyítő 
kialakítás és optimális viselési kényelem: az uvex 
3D termékek figyelembe veszik az egyént és min-
den helyzetben tökéletes illeszkedést biztosíta-
nak. Ez a legjobb alap a professzionális és bizton-
ságos védőeszközök számára.

A viselési kényelem új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia

x

y

z
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Technológia
Szemvédelem

A kereskedelem és az iparág gyors fejlődési üteme miatt folyamatosan új, 
a biztonságot, használhatóságot, minőséget és szépséget ötvöző 
megoldásokat kell találnunk. Ezért kezdünk minden napot azzal, hogy 
feltesszük magunknak a legfontosabb kérdést: „Mit várnak el az emberek 
egy modern védőszemüvegtől?”

A válasz a maximális védelem és optimális kényelem, stílusos formába 
csomagolva! Természetes, hogy ezekkel vehetők rá leginkább az emberek 
a szemüvegeknek hosszú időn át tartó viselésére. A szemüvegnek 
alkalmazkodniuk kell az egyéni fejformákhoz, miközben nyomás nélkül 
illeszkednek és tökéletesen védik a szemet. Ez legalább annyira igaz 
a száras szemüvegekre, mint a kosárszemüvegekre. A modern 
védőszemüvegek sajátosságaival kapcsolatos kérdésekre számtalan 
megoldást találtunk, amelyeket folyamatosan frissítünk is. Hogy miért? Mert 
számunkra a legfontosabb az emberek biztonsága és kényelme 
a munkahelyeken.

duo component technológia
Az uvex az általa választott anyagok intelligens kombinációjában két külön-
böző összetevőt használ egy egységes egész létrehozása érdekében. 
A puha, rugalmas összetevő alkalmazkodik az egyén arcának körvonalai-
hoz, megakadályozva, hogy olyan pontok alakuljanak ki, ahol a szemüveg 
nyomja a homlokot, orrot és arcot, valamint szoros, rés nélküli illeszkedést 
biztosít. A kemény, erős összetevő garantálja a kivételes stabilitást és opti-
mális védelmet.

x-stream technológia
Az uvex saját fejlesztésű x-stream technológiája finom átmenetet biztosít 
a kemény és a lágy műanyag között. A szemüveg testét részben puha, ta-
padó összetevők borítják. A csúszásgátló felület garantálja a rugalmassá-
got és a kényelmes, stabil illeszkedést. 

Egyéni kialakítás – a vállalat egyedi arculatához igazodva 
Ha egyedi megjelenésű szemüvegekre vágyik, akkor nálunk megtalálja 
a megoldást. Védőeszköze testre szabható, hogy megfeleljen a vállalata 
arculatának. 

A víztiszta lencsék nagy mechanikai védelmet nyújtanak és 
az UV-sugarak 100%-át elnyelik.
Megfelel az EN 166 + EN 170 szabványnak

Víztiszta

A lencsék nagy mechanikai védelmet nyújtanak és az UV-sugarak 
100%-át elnyelik. A finom sárga árnyalat különösen a kék fényt szűri 
ki a látható színtartományból, így nagyobb kontrasztot biztosít.
Megfelel az EN 166 + EN 170 szabványnak.Amber sárga

A lencsék nagy mechanikai védelmet nyújtanak és az UV-sugarak
100%-át elnyelik. A látható fénytartományt egyes részeit szűrve  véd 
a vakító fény ellen. A szürke lencsék a nap vakító fénye ellen véde-
nek, de nem korlátozzák a színek felismerését.
Megfelel az EN 166 + EN 172 szabványnak.

A lencsék nagy mechanikai védelmet nyújtanak és az UV-sugarak
100%-át elnyelik. Kiszűrik a látható fénytartomány egyes részeit, 
különösen a kék és az infravörös fényt, így védenek a vakító fény 
ellen és fokozott általános védelmet nyújtanak. A barna lencsék 
védenek a nap vakító fénye ellen és nem korlátozzák a színfelismerést.
Megfelel az EN 166 + EN 172 szabványnak.

Szürke

Barna

A lencsék nagy mechanikai védelmet nyújtanak és az UV-sugarak
100%-át elnyelik. Sokan úgy találják, hogy a finom sárga árnyalat 
nyugtató hatással van a szemre. A szűrők nagyobb kontrasztot bizto- 
sítanak, különösen a rövidhullámú spektrumban.
Megfelel az EN 166 + EN 170 szabványnak.

Amber sárga 
light

A lencsék nagy mechanikai védelmet nyújtanak és az UV-sugarak 
100%-át elnyelik. A finom kék árnyalat nyugtató hatással van 
a szemre. Ez az árnyalat kifejezetten elősegíti a szemek pihentetését 
a szemet nagyon megterhelő munkák, pl. az ellenőrzési munkák 
esetén (kivétel a színek ellenőrzése). Megfelel az EN 166 + EN 170 
szabványnak.

Kék

A lencsék nagy mechanikai védelmet nyújtanak és az UV-sugarak
100%-át elnyelik. Kiszűrik a  látható fénytartomány egyes részeit és  
védenek a vakító fény ellen.
Megfelel az EN 166 + EN 170 szabványnak.UV zöld

A hegesztő védőszemüvegek lencséi minden típusú sugarat kiszűrnek, 
így az UV-sugarakat, az infravörös sugarakat és a látható vakító fényt  
is. A felhasználási területtől függően különböző védelmi szintek 
kaphatók. A saját fejlesztésű infradur PLUS bevonatú polikarbonátból 
készült hegesztőszűrők nagyobb fokú mechanikai védelmet nyújtanak, 
mint az üvegből vagy laminált üvegből készült szűrők. A hegesztési 
szikrák beégése okozta kár kockázata minimális.
Megfelel az EN 166 + EN 169 szabványnak.

Hegesztő- 
szűrő zöld

Hegesztő- 
szűrő 

szürke

A lencsék nagy mechanikai védelmet nyújtanak és az UV-sugarak
100%-át elnyelik. A nagyobb szűrési képesség a látható rövidhullámú 
fényspektrumban nagyobb kontrasztot biztosít. A meleg narancssárga 
árnyalat pihenteti a szemet hosszan tartó viselet esetén is.Narancs

Az uvex védőszemüvegekben a lencsékhez a következő anyagokat használjuk
PC = polikarbonát VG = laminált üveg (víztiszta) és laminált 

üveg hegesztőszűrővelG = üveg 
CA = cellulóz-acetát HG = edzett üveg

A különböző védelmi osztályokban kapható, szürke színű hegesztő 
védőszemüvegek kiszűrik az UV-sugarakat, infravörös sugarakat és 
a látható vakító fényt, de eközben nem gátolják a színek tökéletes 
felismerését az EN 166 + EN 169 + EN 172 szabványoknak 
megfelelően. Az új szürke lencsék biztosítják a tökéletes 
színfelismerést, így azok napszemüvegként és hegesztő 
védőszemüvegekben is használhatók. Garantált állandó 
páramentesség belül és rendkívüli karcállóság kívül, így 
a hegesztési szikrák beégése okozta kár teljesen minimális

technológia
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Technológia
Szemvédelem

Gyors és költségkímélő lencsecsere 
A gyors és egyszerű lencsecsere megköny-
nyíti a szemüveg különböző  munkakörül-
ményekhez és fényviszonyokhoz igazítását. 

Az EN 166 szabvány szerinti legjobb optikai 
minőség 
A torzításmentesség megakadályozza 
a szem kifáradását. Ideális folyamatos 
használatra olyan munkákhoz, amelyek 
erősen igénybe veszik a szemeket. 

Könnyű
Rendkívül könnyű, hogy mindig kényelmes 
legyen viselni.
Olyan könnyű, hogy akár egész nap hord-
hatja. 

Nagyfokú ütésállóság
A rendkívül ütésálló polikarbonát maximális 
védelmet nyújt minden mechanikai kocká-
zattal szemben az EN 166 szabványnak 
megfelelően. 

Állítható szárak
A szárak dőlésszöge és hossza állítható, 
hogy tökéletesen illeszkedjenek és 
kényelmesek legyenek. 

Maximálisan kényelmes viselet 
Biztos és nyomásmentes illeszkedés 
a négy darab puha párnával felszerelt 
uvex quattroflex szárvégeknek köszön-
hetően

Egyedileg állítható hosszúság 
Mivel minden fej formája enyhén eltérő, ezért az uvex 
védőszemüvegek hosszúságának állíthatósága ké-
nyelmes és pontos illeszkedést biztosít mindenki 
számára.

uvex quattroflex 
A fül területe körül elhelyezett négy párna biztosítja 
a kényelmes, nyomásmentes illeszkedést. 

uvex duo-flex
A szár végén lévő egyedülálló, szabadalmaztatott 
komfortpárnák minden fejformához idomulnak, így 
megakadályozzák a nyomáspontok kialakulását a fül 
mögött és garantálják a szoros illeszkedést. 

Egyéni szár-dőlésszög
A szárak állítható dőlésszöge garantálja, hogy az 
uvex védőszemüvegek bármilyen fejformához beállít-
hatók legyenek, így biztosítják a kényelmesebb vise-
letet. 

technológia
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Az olajos és nedves foltok könnyen eltávolíthatók
hibrid bevonatrendszer

Az optidur NCH anyaggal bevont lencsék rendkívül karcállóak és 
a vegyszereknek is nagymértékben ellenállnak. A nanotechnológiás 
lakkrendszernek köszönhetően a tapadásmentesség jelentősen ja-
vult. Ennek eredményeképpen a vizes és olajos szennyeződések köny-
nyedén eltávolíthatók.

A supravision NCH bevonattal ellátott lencsék egyesítik az optidur 
NCH és az optidur 4C PLUS előnyeit. Belül karcállóak és páramente-
sek, kívül pedig rendkívül karcállóak, ellenállnak a vegyszereknek és 
nagyon könnyen tisztíthatók a nanotechnológiának köszönhetően. 
Az eredmény: csúcsminőségű bevonat.

További információért
 telepítse a QR Code Readert

 és okostelefonja
 segítségével fényképezze

 le a kódot.
(csak angol változat)

technológia
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Bevonattechnológia
Védőszemüvegek

Az uvex variomatic bevonattal ellátott lencsék 10 má-
sodperc alatt besötétednek, így 100%-ban védik vise-
lőjüket az UV-sugárzás ellen, majd 30 másodperc múl-
va visszatérnek eredeti árnyalatukhoz. Gyorsabb reak-
ció, mint bármely más bevonat esetében. Ezek a len-
csék kifejezetten  alkalmasak olyanok számára, akik 
gyakran váltanak a beltéri és kültéri  vagy a világos és 
sötét környezetben történő munkavégzés között.

Az uvex supravision extreme lencsék meggátolják 
a nedvesség összegyűlését és állandó páramentes 
hatást biztosítanak – a lencsék  így nem tudnak bepá-
rásodni. Az uvex supravision extreme technológiával 
készült száras és kosárszemüvegek különösen alkal-
masak a magas páratartalmú és páralecsapódású kör-
nyezetekhez.

Az új uvex supravision performance páramentességi 
teljesítménye háromszor nagyobb, mint a szabvány 
szerint megkövetelt. Ez a bevonat tökéletes azon mun-
kakörnyezetek esetén, ahol előfordulhat hirtelen fellé-
pő párásodás valamint a lencsék gyakori tisztítását 
igénylik. A páramentes bevonat állandó.

Egyedülálló supravision HC-AF technológiánk segítsé-
gével lencséinket olyan anyaggal vonjuk be, amelynek 
köszönhetően belül rendkívül karcállóak, kívül pedig 
tartósan páramentesek lesznek. A bevonat 100%-os 
UV elleni védelmet is biztosít.

Az optidur 4C PLUS négy tulajdonságot egyesít egy 
lencsében: tartós páramentességet, karcállóságot, 
antisztatikus tulajdonságokat, valamint 100%-os UV 
elleni védelmet.  

Az infradur PLUS hegesztő lencsék védenek az ultra-
ibolya és infravörös sugárzás, valamint a vakító fény 
ellen. A bevonat minimálisra csökkenti a hegesztési 
szikrák okozta kárt. 

A kedvező árfekvésű ultradura bevonat biztosítja 
a lencsék jó karcállóságát és a káros UV-sugárzás tel-
jes elnyelését.

Korrekciós szemüvegekhez is használható
A védőszemüvegeknek vagy kosárszemüvegeknek 
a korrekciós szemüvegekkel együtt viselve is nyomás-
mentes illeszkedést kell biztosítaniuk. Ennek a köve-
telménynek kitűnő tervezéssel és csúcsminőségű 
anyagok használatával teszünk eleget.

Az uvex „easy to clean” technológiával ellátott szem- 
üvegek taszítják a port és egyéb részecskéket.

Az uvex hi-res lencsetechnológia hullámfront-optimalizálás révén 
csökkenti a fénytörést, így tűéles látást és kényelmesebb viseletet 
biztosít: a legújabb fejlesztés a tökéletes látást garantáló 
védőszemüvegekhez.

Az infradur AF szürke hegesztésvédelmi szűrőlencsék 
védelmet nyújtanak az UV és IR (infravörös) fény ellen, 
de közben nem gátolják a tökéletes színfelismerést az 
EN 172 szabványnak megfelelően. Garantált tartós pá-
ramentesség belül és rendkívüli karcállóság kívül, így 
a hegesztési szikrák okozta kár teljesen minimális.

technológia
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A viselési élmény új szintje
uvex i-3

Az uvex tisztában van azzal, hogy minden védőesz-
közt használó személy egyedi, ezért az egyéni igé-
nyekhez alakítható termékek fejlesztésénél ez képezi 
a tervezési filozófiánk kiindulópontját. Az uvex i-3, 
innovatív jellemzőivel, a használhatóságot és kényel-
met a magas szintű védelemmel egyesítő, minden vi-
selő számára megfelelő szemüveg tökéletes példája.

Nem a viselőnek kell a termékhez alkalmazkodnia, 
hanem a terméknek a viselőhöz!

Ergonomikus kialakítású híd 
A puha, hajlított Softflex hídnak 
köszönhetően biztosított 
a kényelmes illeszkedés. 

Fémmentes kialakítás 
A gyártási folyamat során a legújabb fröccsöntési technoló-
giát használjuk. A keret középső részét három anyagból egy-
szerre öntjük. Ez a csúcsminőségű kötőanyag nem tartalmaz 
fémet, teljesen biztonságos, könnyebb és garantálja a ter-
mék hosszabb élettartamát.     

Állítható dőlésszögű szár
Az öt különböző dőlésszögbe 
állítható szár lehetővé teszi 
a szemüveg egyénre szabá-
sát. Egyéni beállítás és opti-
mális oldalsó védelem.

Rugalmas részek a száron 
Az állítható szár rugalmas ré-
sze biztosítja, hogy az uvex i-3 
a keskeny és széles arcokra 
egyaránt jól illeszkedjen. 

Puha szárvégek 
Megbízható tapadás minden 
helyzetben: a puha Softflex 
szárvégek garantálják a biztos, 
stabil és nyomásmentes illesz-
kedést a fül területén.

Puha orrnyereg 
A rendkívül puha Softflex orr-
nyereg biztosítja, hogy 
a szemüveg ne csússzon le és 
biztosan üljön az orron.

A puha, hajlított Softflex híd a
köszönhetően biztosított 
a kényelmes illeszkedés. 

Fémmentes kialakítás 
A gyártási folyamat során a legújabb fröccsöntési technoló-
giát használjuk. A keret középső részét három anyagból egy-
szerre öntjük. Ez a csúcsminőségű kötőanyag nem tartalmaz é
fémet, teljesen biztonságos, könnyebb és garantálja a ter-
mék hosszabb élettartamát.     

Állítható
Az öt külö
állítható
a szemü
sát. Egyé
mális ol

Rug
A á
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Száras védőszemüvegek
uvex i-3

uvex i-3 · 9190

A védőszemüvegek új 
dimenziója

Ezeket az innovatív száras védő-
szemüvegeket úgy terveztük, 
hogy tökéletesen illeszkedjenek 
az archoz. A változó dőlésszögű, 
rugalmas száraik egyedileg állít-
hatók, míg az integrált Softflex 
rész kimagaslóan kényelmes vi-
seletet biztosít minden fejszéles-
ség esetén.
A rendkívül puha Softflex orr-rész 
biztosítja, hogy a szemüvegek 
hosszan tartó viselet esetén is 
kényelmesek maradjanak, ne 
nyomják az érzékeny területeket 
és szorosan a helyükön maradja-
nak. A puha szárvégek és a ha-
lántékoknál található Softflex 
rész bármilyen helyzetben biztos 
illeszkedést garantálnak.

Cikksz. 9190.275 
Szín antracit/kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2 
 supravision NCH
 

Cikksz. 9190.070 
Szín antracit/olívazöld 
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2 
 optidur NCH

Cikksz. 9190.145 
Szín narancs/világoskék 
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2 
 optidur 4C PLUS

Cikksz. 9190.220 
Szín antracit/homok
Lencse PC amber sárga/UV 2C-1,2 
 supravision NCH

Cikksz. 9190.286 
Szín grafit/piros
Lencse PC szürke/UV 5-2,5 
 supravision NCH

Cikksz. 9190.315 
Szín fehér/lime
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2 
 supravision performance
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Környezetbarát száras védőszemüvegek
uvex pheos blue

Egy pillantás a jövőbe: az uvex pheos 
blue száras védőszemüveg a stílust és 
használhatóságot egyesíti a „zöldba-
rát” tulajdonságokkal. A felhasznált 
anyagok mind környezetbarát, termé-
szetes eredetű bioműanyagokból ké-
szültek.

Az „organikus kialakítás” új dimenzió-
val bővíti az uvex csúcsteljesítményű 
száras védőszemüvegét. Személyes 
védelem nagyfokú kényelem mellett – 
és a környezet támogatása!

A lencse bioszén összetevőjét 
ricinusolajból vonták ki. 

A szárakhoz használt 
bioműanyagok ricinusolajból 
készültek.

A puha szárvégek 
kukorica- keményítőből 
készültek. 
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Száras védőszemüvegek

Cikksz.  9192.725 
Szín fehér/zöld 
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2 
 supravision HC-AF

Cikksz.  9192.785 
Szín antracit/szürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz.  9192.745 
Szín fehér/narancs 
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő
 UV 5-2,5
 supravision HC-AF
 

uvex pheos · uvex pheos s · uvex pheos blue

Az uvex pheos sokkal több, mint 
egy hagyományos védőszemüveg. 
Ez első pillantásra nyilvánvaló. 
A modern, divatos kialakítás 
ideálissá teszi a mindennapos 
használatra a munkahelyeken is.
Vonzó külseje mellett a száras 
védőszemüveg másik jellemzője 
az innovatív technológia: a fő 
összetevő a duo-szférikus lencse, 
amely nemcsak a széles 
látómezőt, de egyedi 
bevonattechnológiája révén 
magas szintű karcállóságot is 
biztosít a lencse külső és tartós 
páramentességet a lencse belső 
felületén.

Az uvex pheos s egy kisebb verzió 
keskenyebb fejre, amely ugyan-
azokkal a tulajdonságokkal bír, 
mint a normál uvex pheos.

uvex pheos · 9192 uvex pheos s · 9192
Cikksz.  9192.225 
Szín fekete/zöld 
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2 
 supravision HC-AF

Cikksz.  9192.385 
Szín fekete/sárga 
Lencse PC amber sárga/UV 2C-1,2 
 supravision HC-AF

Cikksz.  9192.285 
Szín fekete/szürke 
Lencse PC szürke/ 
 napfényszűrő
 UV 5-2,5
 supravision HC-AF

Cikksz.  9192.881 
Szín világosszürke/szürke
Lencse PC víztiszta/
 napfényszűrő 
 UV 5-1,7
 ezüst tükrös 
 supravision HC-AF

Cikksz.  9192.215 
Szín világosszürke/szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2 
 supravision HC-AF

Cikksz.  9192.245 
Szín fekete/narancs 
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő
 UV 5-2,5
 supravision HC-AF
 

Cikksz.  9192.765 
Szín homok/kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2C-1,2
 supravision HC-AF
 

Az uvex pheos blue egy az uvex 
pheos standard és az uvex pheos s 
verziókéval megegyező tulajdon-
ságokkal rendelkező, környezet-
barát, természetes nyersanyagok-
ból készült (organikus) száras vé-
dőszemüveg.

uvex pheos blue · 9192

keskeny változat

keskeny változat

keskeny változat

További információért
 telepítse a QR Code Readert

 és okostelefonja segítség
ével fényképezze le a kódot.

(csak angol változat)
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Száras védőszemüvegek
uvex racer SP

• Könnyű és robusztus ipari száras védőszem-
üvegek sportos külsővel 

• 1. osztályú optikai minőségű polikarbonát 
lencse széles látómezővel

• Magas védelmi szint a szemet körülölelő len-
csének és a beépített oldalvédőknek köszön-
hetően 

• A puha, rugalmas orr-rész maximális kényel-
met biztosít

• Tökéletes az egész napos viselethez

A szemet körülölelő lencse megerősített
oldalvédelemmel
• Az akadálytalan látás növeli a munkahelyi biztonságot
• Széles látómező    
• Magas szintű, teljes körű védelem

Puha, rugalmas orr-rész
• Kényelmes viselet és kitűnő illeszkedés
• Nyomás nélküli illeszkedés az orr körüli érzékeny területen 
• Hosszan tartó viselési kényelem  
• Magas fokú viselési elfogadás 

Cikksz. 9210.515 
Szín hidegszürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2 
 ultradura
 

Cikksz. 9210.565 
Szín világoskék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2 
 optidur 4C PLUS

Cikksz. 9210.586 
Szín fekete
Lencse PC szürke/UV 5-2,5 
 ultradura

uvex racer SP · 9210
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Száras védőszemüvegek
uvex i-fit

uvex i-fit · 9179

Modern, sportos külső állítható dő-
lésszögű szárral. A szárak öt külön-
böző dőlésszögben állíthatók, 
hogy a szemüveg tökéletesen il-
leszkedjen, amikor védősisakkal 
vagy légzésvédő álarccal együtt vi-
selik.

Az uvex i-fit modell már jól bevált 
XST szár technológiát használ, 
hogy egyedülállóan kényelmes, 
stabil és nyomásmentes illeszke-

dést biztosítson akkor is, ha 
egész nap hordja.

 

A polikarbonát lencse elnyújtott fe-
lülete kivételesen jól fedi a szemet, 
miközben stílusos megjelenést 
biztosít. Az uvex i-fit különböző 
lencsebevonatokkal és árnyalatok-
ban kapható. Ez a választék mindig 
első osztályú és akadálytalan lá-
tást tesz lehetővé 

Széles felületű lencse a fokozott védelem 
érdekében 

A nagy kiterjedésű lencse széles
látómezőt garantál 

Ötpontos dőlésszög 

Cikksz. 9179.275 
Szín antracit/lime
 normál szár 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
 

Cikksz. 9179.076 
Szín antracit/lime
 normál szár 
Lencse PC szürke/UV 5-2,5
 optidur NCH

Art.no. 9179.375 
Szín antracit/szürke
 XST szár 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 uvex supravision performance

Cikksz. 9179.048 
Szín kávé/krém
 XST szár 
Lencse PC barna/UV 5-2,5
 optidur NCH
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uvex super g · super fit
A világ legkönnyebb védőszemüvege!

        Kitűnő 
csúszásmentes 
illeszkedés

 uvex super fit csuklós szárakkal 

Az egyedülálló x-stream technológia (XST) 
a kemény és a lágy műanyagok közötti fi-
nom átmenetnek köszönhetően a legkényel-
mesebb viseletet garantálja! 

uvex super fit · 9178 variomatic
uvex variomatic  –
egyetlen más bevonat sem reagál 
ilyen gyorsan

Az uvex variomatic bevonattal ellá-
tott lencsék a fényes UV-sugarak je-
lenlétében 10 másodpercen belül 
besötétednek  teljes védelmet ga-
rantálva. Amikor újból sötétebb 
fényviszonyok közé kerülünk a len-
cse 30 másodpercen belül vissza-
nyeri eredeti alapszínét.  Egyetlen 
más bevonat sem reagál ilyen gyor-
san
• Tökéletes látás gyakran változó 

fényviszonyok között a gyors re-
akcióidőnek köszönhetően (a re-
akcióidők a világosról sötétre és 
vissza vonatkoznak)

• A fényviszonyoktól függően al-
kalmazkodó lencseárnyalat

• 100% UV védelem 400 nm-ig

Cikksz. 9178.850 
Szín fekete/átlátszó 
Lencse PC/uvex variomatic/
 UV 5-1,1<2,5/
 halvány zöld

Cikksz.  9178.851
Szín fekete/átlátszó
Lencse PC/uvex variomatic/
 UV 5-2<3,1/szürke
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uvex super g · uvex super fit · uvex super fit ETC

uvex super g · 9172
Ez az izgalmas szemüveg koncep-
ció egyesíti az innovatív technoló-
giákat a csúcstechnológiájú anya-
gokkal. 
A lencse:
A korszerű gyártási folyamatoknak 
köszönhetően kivételes optikai 
tisztaságú, rendkívül vékony len-
csét hozunk létre. A kitűnő szellő-
zés biztosítása érdekében a len-
csék aerodinamikája ideális és elő-
refelé dőlnek, így növelik a szem 
körüli terület kényelmét.
A keret:
A keret ultrakönnyű, 
csúcstechnológiás polimerekből 
készült, amelyek maximális 
rugalmasságot biztosítanak. Az 
innovatív kialakítású szárak az uvex 
x-stream technológiájával 
készültek, így kitűnő, 
csúszásmentes illeszkedést  és 
kiemelkedő stabilitást biztosítanak, 
és széles körben használhatók.
Az eredmény:
A super g teljesen fémmentes és 
csúcskategóriás védemet nyújt – 
és a súlya mindössze 18g!

Cikksz. 9172.210 
Szín kristály 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9172.881 
Szín kristály 
Lencse PC víztiszta/napfény- 
 szűrő UV 5-1,7
 ezüst tükrös 

Cikksz. 9172.110 
Szín kristály 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS 

Cikksz. 9172.085 
Szín titán 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9172.065 
Szín tengerészkék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH
 
Cikksz. 9172.086 
Szín titán 
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 optidur NCH 

Cikksz. 9172.265 
Szín tengerészkék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9172.220 
Szín titán 
Lencse PC amber/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9172.260 
Szín tengerészkék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision NCH 

uvex super fit ETC · 9178
Ez a pehelysúlyú csuklós védő-
szemüveg nehéz körülmények kö-
zött is használható. Különösen al-
kalmas nagyon párás és nagy hő-
mérsékletingadozással bíró kör-
nyezetekhez . A lencse mindkét ol-
dalára felvitt rendkívül hatékony 
páraellenes bevonat megszünteti 
a párásodás kockázatát.

Cikksz. 9178.415 
Szín fehér/szürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
  supravision extreme 

a lencse mindkét  oldalán 

Cikksz. 9178.065 
Szín tengerészkék
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9178.265 
Szín tengerészkék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9178.365 
Szín tengerészkék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision performance

Cikksz. 9178.286 
Szín fekete 
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő
 UV 5-2.5
 supravision HC-AF

Ultrakönnyű száras védőszemüveg 
csuklós szárakkal, innovatív kiala-
kítás és sportos dinamika. Az uvex 
super fit sorozat a fejlett uvex vé-
dőszemüvegek tulajdonságait öt-
vözi a vezető anyagtechnológia 
előnyeivel. Az extra vékony és 
a szemet körülölelő 6,5-es görbüle-
tű lencsék kiemelkedő védelmet 
nyújtanak a mechanikai veszélyek-
kel szemben. 

uvex super fit · 9178
Cikksz. 9178.185 
Szín fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS

Cikksz. 9178.385 
Szín fekete 
Lencse PC amber sárga/UV 2-1,2 
 supravision performance

Cikksz. 9178.315 
Szín fehér/lime 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision performance

Különleges climazone modell
Cikksz. 9172.281 
Szín antracit/lime 
Lencse PC szürke/napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 supravision NCH 

Pótlencse
Cikksz. 9172.255 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
 

Cikksz. 9178.064 
Szín kék 
Lencse PC kék/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Alkalmas változó fényviszonyokkal 
rendelkező környezetekhez (pl. vil-
lástargoncához és anyagmozgató 
járművekhez)

Száras védőszemüvegek
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uvex i-vo

uvex i-vo · 9160
uvex i-vo, a védőszemüvegek evo-
lúciója. Az i-vo a viselési kényelem 
és a külső terén nem ismer lehetet-
lent, ezért olyan népszerű a szem-
üveget viselők között. Ezek a szem-
üvegek nemcsak kiemelkedően 
biztonságosak, de a kényelem és 
divat terén is mentesek a kompro-
misszumoktól. Ezt az uvex cég duo 
component technológiája garantál-
ja, amely nemcsak tartóssá, hanem 
intelligenssé is teszi a szemüvege-
ket. Az arc érzékeny részein (orr, 
homlok, fülek) puha alkotórészek 
biztosítják a tartósan kényelmes vi-
seletet.

Kapható száras változatban:
a quattroflex szár négy komfortpár-
nája csökkenti a nyomást a fül kö-
rüli érzékeny területen, így kényel-
mes illeszkedést biztosít.

Kapható fejpántos változatban:
a szár helyett alkalmazott fejpánt 
biztos viseletet nyújt, még nehe-
zebb munkakörülmények között is.

Pótlencsék:
Cikksz. 9160.055
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9160.318
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő UV 5-2,5
 optidur NCH

Cikksz. 9160.255
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9160.052
Lencse PC amber sárga/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9160.064
Szín kék/narancs
Lencse PC kék/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9160.520
Szín kék/narancs
Lencse PC amber sárga/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9160.065
Szín kék/narancs
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9160.068
Szín kék/narancs
Lencse PC barna/
 napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 optidur NCH

Cikksz. 9160.076
Szín fekete/szürke
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 optidur NCH

Cikksz. 9160.085
Szín kék/szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9160.120
Szín kék/szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9160.265
Szín kék/narancs
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9160.275
Szín fekete/szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9160.285
Szín kék/szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9160.268
Szín kék/narancs
Lencse PC barna/
 napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 supravision HC-AF

Cikksz. 9160.365
Szín kék/narancs
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision NCH

Cikksz. 9160.185
Szín kék/szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS

Száras védőszemüvegek
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uvex gravity zero

uvex gravity zero · 9191 távtartó „Z-elemekkel” távtartó „Z-elemek” nélkül • rövid
Vajon könnyedsége teszi az uvex 
gravity zero-t egyedülállóvá? Vagy 
inkább az anyagok, a tervezés és 
a technológia innovatív 
kombinációja? Számos tényező teszi 
pontosan azzá az uvex gravity zero-t, 
ami: egy valóban korszerű, stílusos, 
védelmet nyújtó, jól illeszkedő és 
kényelmes termékké, amely annyira 
könnyű, hogy nem érzékelhető 
pontosan mennyit is nyom. Érezni 
fogja, de csak éppen hogy.
Az új uvex gravity zero-t extrém körül-
mények között teszteltük, és bátran 
kijelenthető, hogy könnyedén veszi 
a munka világa által állított kemény 
akadályokat. Forradalmian új szár-
technológiája miatt különféle munka-
helyi környezetekben és a legkülön-
bözőbb tevékenységekhez is ideális 
a használata. A fejjel több ponton 
érintkezik, mint a hagyományos 
szemüvegek, így jobban illeszkedik 
és maximális kényelmet garantál. 

A szemöldöknél lévő távtartó 
„Z-elemek” nélküli és rövid szárú 
modellek. Ezeket a szemüvegeket 
kifejezetten védősisakkal és légzésvédő 
álarccal együtt történő használatra 
terveztük. 

Cikksz. 9191.265 
Szín királykék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9191.086 
Szín titán 
Lencse PC szürke/napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 optidur NCH 

Cikksz. 9191.263 
Szín királykék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9191.280 
Szín titán 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision NCH
 uvex hi-res
 

A bármely fejformához illeszkedő 
uvex gravity zero éppúgy könnyű-
nek tűnik, mint a szél által meg-
erőltetés nélkül mozgatott, így 
súlytalannak tűnő tárgyak

Száras védőszemüvegek
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uvex skyper · uvex skyper s

uvex skyper · 9195
Rendkívül könnyű és modern védő-
szemüveg kitűnő látómezővel és 
rendkívül jó illeszthetőséggel. 
A szár dőlésszöge kis lépésekben 
szabályozható, míg a szár hossza 
5 fokozatban egyedileg állítható 
a beépített ütközőzárral. A puha 
szárak nyomásmentes illeszkedést 
biztosítanak. A lencse és a keret 
rendkívül ütésálló műanyagból ké-
szül. A lencsék nagyon egyszerűen 
cserélhetők. A szemüveg a legma-
gasabb szintű UV-védelmet bizto-
sítja. A látómező oldalán lévő 
mattított rész további védelmet 
nyújt a fényhatások ellen.

uvex skyper s · 9196
A uvex skyper s a uvex skyper 9195 
kisebb méretű változata, amelyet 
kifejezetten a vékonyabb arcokra 
terveztünk, de ugyanazokkal a tu-
lajdonságokkal bír, mint a uvex 
skyper 9195. 

Cikksz. 9195.065 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH
 
Cikksz. 9195.265 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9195.075 
Szín fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9195.275 
Szín fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9195.020 
Szín fekete 
Lencse PC amber sárga/UV 2-1,2
 optidur NCH 
 
Cikksz. 9195.078 
Szín fekete 
Lencse PC barna/
 napfényszűrő 
 5-2,5 UV
 optidur NCH  

Cikksz. 9195.278 
Szín fekete 
Lencse PC barna/
 napfényszűrő 
 5-2,5 UV
 supravision HC-AF
 

Pótlencsék:
Cikksz. 9195.055 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2/
 optidur NCH
 
Cikksz. 9195.255 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2/
 supravision HC-AF

Cikksz. 9195.118 
Lencse PC barna/napfényszűrőUV 5-2,5
 optidur NCH
 

Cikksz. 9196.065 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9196.265 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
 

Száras védőszemüvegek
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uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2 · uvex skybrite s

uvex skyper sx2 · 9197
Rendkívül könnyű és modern vé-
dőszemüveg kitűnő látómezővel 
és rendkívül jó illeszthetőséggel. 
A szárak 5 fokozatban egyedileg 
állíthatók a beépített ütközőzárral. 
Puhaságuk nyomásmentes illesz-
kedést biztosít, dőlésszögük pe-
dig kis lépésekben állítható. A len-
cse és a keret rendkívül ütésálló 
műanyagból készül. A lencsék na-
gyon egyszerűen cserélhetők. 
A szemüveg maximális UV-védel-
met biztosít.

Cikksz. 9197.020 
Szín kék 
Lencse PC  amber sárga/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9197.065 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV2-1,2 
 optidur NCH 

Cikksz. 9197.075 
Szín fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9197.078 
Szín fekete 
Lencse PC barna/ 
 napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 optidur NCH 

Cikksz. 9197.265 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9197.266 
Szín kék 
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 supravision HC-AF
 
Pótlencse:
Cikksz. 9197.055
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH
 

uvex skybrite sx2 · 9197
A uvex skyper sx2 stílusosan 
átlátszó színekben is kapható –
uvex skybrite sx2.

Cikksz. 9197.260
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/
 UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9197.880 
Szín ezüst 
Lencse PC víztiszta
 napfényszűrő
 UV 5-1,7 
 optidur NCH/ezüst tükrös
  

uvex skybrite s · 9196
A uvex skyper s stílusosan átlátszó
színekben is kapható –
uvex skybrite s.

Cikksz. 9196.260
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Száras védőszemüvegek
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uvex astrospec · uvex astroflex · uvex astrolite

uvex astrospec · 9168
A világ egyik legnagyobb mennyiség-
ben értékesített szemüvege. Kelle-
mesen könnyű. Az uvex duo-flex szá-
rak maximális kényelmet nyújtanak. 
Négy különböző hosszúságban állít-
ható szár a jó illeszkedés érdekében. 
A lencse nagymértékben ütésálló po-
likarbonátból készül, amit beépített 
oldalvédők egészítenek ki. A lencse 
cseréje nagyon egyszerű. A legmaga-
sabb szintű UV-védelem. Divatos szí-
nek széles skálájában kapható.

uvex astroflex · 9163
A tökéletes szemüveg a fej felett 
végzendő munkákhoz. A rugalmas 
szemöldökvédő véd a visszaverődő 
fény, valamint a leszóródó por és 
permet ellen. További csillapítás 
mechanikai behatások ellen. Sza-
badon állítható szárdőlésszög. 
A szárak hossza 4 fokozatban 
egyedileg állítható a beépített üt-
közőzárral. A duoflex szárak ké-
nyelmes illeszkedést biztosítanak. 
Rendkívül ütésálló polikarbonát 
lencse, kivételesen nagy oldalirá-
nyú látótér. Maximális UV-védelem.

Cikksz. 9163.265 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

uvex astrolite · 9166
Pehelysúlyú száras védőszemüveg 
sportos külsővel, keret nélkül, ami 
kitűnő látómezőt biztosít. A lencse 
kis lépésekben állítható dőlésszö-
ge és a szár egyedileg, 4 fokozatba 
állítható hossza kivételes kényel-
met nyújt. Nyomásmentes illeszke-
dés a duoflex száraknak köszönhe-
tően. Beépített oldalvédők. A maxi-
mális UV-védelmet nyújtó törhetet-
len polikarbonát lencse könnyen 
cserélhető.

Cikksz. 9166.080 
Szín piros/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9166.065 
Szín kék/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 
 

Cikksz. 9168.035 
Szín sárga/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9168.135 
Szín sárga/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS 

Cikksz. 9168.017 
Szín sárga/fekete 
Lencse PC szürke/napfény
 szűrő 5-2,5 UV 
 optidur NCH 

Cikksz. 9168.005 
Szín ezüstszürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9168.016 
Szín ezüstszürke 
Lencse PC zöld/UV 2-1,7
 optidur NCH 
 

Cikksz. 9168.025 
Szín ibolya/zöld 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH
 
Cikksz. 9168.065 
Szín kék
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9168.165 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS 

Cikksz. 9168.265 
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF 

Pótlencsék:
Cikksz. 9168.055 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9168.155 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS 
 
Cikksz. 9168.255
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
  
Cikksz. 9168.517
Lencse  PC szürke/napfényszűrő UV 5-2,5
 optidur NCH
  

Száras védőszemüvegek
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Látogató szemüvegek, korrekciós szemüveg felett 
viselhető védőszemüvegek mindennapos használatra

uvex super OTG · super f OTG

uvex super OTG · 9169

Cikksz. 9169.065 
Szárak tengerészkék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH/uvex hi-res
 

Cikksz. 9169.080 
Szárak fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2 
 optidur NCH/uvex hi-res
 

Cikksz. 9169.081 
Szárak fekete 
Lencse  PC szürke/napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 optidur NCH/uvex hi-res
 

Cikksz. 9169.260 
Szárak tengerészkék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2 
 supravision NCH/uvex hi-res
 

uvex super f OTG · 9169

Cikksz. 9169.585
Szárak fekete
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2/
 optidur NCH/uvex hi-res
 

Cikksz. 9169.586
Szárak fekete
Lencse  PC szürke/napfényszűrő 
 UV 5-2,5
 optidur NCH/uvex hi-res
 

Cikksz. 9169.850
Szárak fekete
Lencse PC/uvex variomatic/
 UV 5-1,1<2,5/világoszöld
 

Az ADVANCED OPTICS BY SCIENCE technológiával az uvex az optikai  gyártás és technológia továbbfejlesz-
tésében egy új dimenzióba lépett, amely messze túlteljesíti az európai szabványokat.
Az uvex super OTG és super f OTG szemüvegeket ezzel a korszerű lencsetechnológiával készítettük.
A már jól bevált csuklós hajlítás nélküli keretek és rugalmas, puha fülrészek mellett egy csuklós szárválto-
zatot is kifejlesztettünk.
A uvex super f OTG forradalmian új csuklós szárkialakítása egyesíti a modern száras szemüvegek minden 
tulajdonságát a korszerű anyagok előnyeivel.
Mindkét változat hordható bármilyen helyzetben és mindennapos használatra korrekciós szemüveg felett 
viselhető védőszemüvegként is használható.

uvex super f OTG · 9169 variomatic
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uvex 9161 · uvex ultraspec · uvex x-trend

uvex · 9161
Nagyon kényelmes külső védő-
szemüveg korlátozás nélküli oldal-
irányú látótérrel, amely a legtöbb 
korrekciós szemüveg felett hordha-
tó. Kitűnő, nyomásmentes illeszke-
dés az uvex duoflex száraknak kö-
szönhetően.

Az uvex 9161 egy egyszerűbb vál-
tozata polikarbonát szárakkal és 
bevonat nélküli lencsével. 
Cikkszám: 9161.014.

Cikksz. 9161.005 
Szárak kék/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9161.305 
Szárak kék/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS 

Cikksz. 9161.014 
Szárak víztiszta 
Lencse  PC víztiszta/UV 2-1,2
 bevonat nélkül

uvex ultraspec · 9165
Modern, egylencsés száras védő- 
szemüveg nagy panorámalencsé-
vel és rendkívül széles látómező-
vel. Az ergonomikus tervezésű szá-
rak jó illeszkedést biztosítanak. 
Hatékony közvetett szellőzés a szá-
rakban lévő réseknek köszönhető-
en. Rendkívül ütésálló polikarbonát 
lencse nagyfokú UV-védelemmel.

Cikksz. 9165.005 
Szárak víztiszta 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9165.105 
Szárak víztiszta 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS 

uvex x-trend · 9177
Stílusos, mégis biztonságos – 
a védőszemüvegek új trendje.
Az anatómiailag tervezett ívelt len-
cséjével az uvex x-trend követi a di-
vat és a kor szellemét, hiszen 
a nagyméretű szemüvegek már ré-
gen meghódították a világot. Stílu-
sos külseje mellett az uvex x-trend 
nagy lencséi segítségével magas 
fokú biztonságot is nyújt.
A szemüveg jellemzői: minden 
irányban szabad kilátás, a normál 
száras szemüvegekhez képest 
20%-kal nagyobb felület, UV-véde-
lem 400 nm-ig és kiegészítő opció-
ként a kényelmes uvex szár 
x-stream technológiával (XST). Az 
uvex x-trend – stílusos, mégis biz-
tonságos. Többé nem kell szemüve-
ge mögé bújnia a munkahelyén.
Opció:
uvex XST az érezhetően kiemelke-
dő kényelemért! A kemény és 
a lágy műanyag közötti finom át-
menetnek köszönhetően.
• Finom átmenet az anyagok 

között 
• Nagyfokú rugalmasság
• Csúszásmentes felület 

Cikksz. 9177.085
Frame fekete
 normál szár
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 ultradura

Cikksz. 9177.086
Frame fekete
 normál szár
Lencse PC szürke
 napfényszűrő UV 5-2,5
 ultradura

Cikksz. 9177.280
Frame fekete
 XST temple
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9177.281
Frame fekete
 XST temple
Lencse PC szürke
 napfényszűrő UV 5-2,5
 supravision HC-AF

Száras védőszemüvegek
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uvex skyguard NT · uvex skylite

uvex skylite · 9174
Mindössze 26 g-os súlyával kate-
góriájában a legkönnyebb.
Divatos külső sportos szárakkal. 
Állítható szárdőlésszög. A rendkí-
vül ütésálló polikarbonát lencse 

100%- os UV-védelmet nyújt. Len-
csébe épített, mattított oldalvédők. 
Kizárólag ultradura bevonattal kap-
ható.

Cikksz. 9174.095 
Szín metálpiros 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 ultradura 

Cikksz. 9174.096 
Szín metálpiros 
Lencse  PC szürke/napfény-
 szűrő UV 5-2,5
 ultradura 

Cikksz. 9174.065  
Szín kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 ultradura
 
Cikksz. 9174.066 
Szín kék 
Lencse  PC szürke/napfény-
 szűrő UV 5-2,5
 ultradura 

uvex skyguard NT · 9175
Cikksz. 9175.260 
Frame kék/szürke
 Állítható hosszúságú   
 szárak
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9175.261
Frame kék/szürke
 Állítható hosszúságú   
 szárak
Lencse PC szürke/napfényszűrő
 UV 5-2,5
 supravision HC-AF

Cikksz. 9175.275
Frame szürke/narancs
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Az uvex skyguard NT szemüvegeket 
továbbfejlesztettük, hogy teljes
körű védelmet nyújtsanak. A már 
meglévő uvex skylite szemüveghez 
egy alapvetően egyszerű, fröccsön-
tött TPU keretet adtunk, amely je-
lentősen növeli a viselő biztonsá-
gát a részecskebehatolás kockáza-
tának minimálisra csökkentésével. 
A keret rugalmas, zárt pórusú, 
puha alkotórészei egyénre szabott, 
egyedi illeszkedést tesznek lehető-
vé és könnyen tisztíthatók, ami se-
gíti a hosszú távú használatot. 

Opció: az uvex szárak négy külön-
böző hosszúságra, dőlésszögük 
pedig kis lépésekben állítható, ez-
által garantálják a kényelmes, 
egyénre szabott viseletet. 

Száras védőszemüvegek
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uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor

uvex meteor · 9134
Kényelmes ikerlencsés szemüveg 
kiváló szemöldök- és arcvédővel. 
Az állítható szárakkal a szemüveg 
egyénileg a viselő fejformájához 
alakítható. Az anatómiailag kialakí- 
tott orrtámasz  biztos és kényelmes 
illeszkedést garantál hosszan tartó 
viselet esetén is. A szemüveg na-
gyon lapos, ezért egy mellényzseb-
ben is tökéletesen elfér. Sima vagy 
korrekciós változatban is kapható 
szemüveg.

Cikksz. 9134.005 
Szín átlátszó szürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9134.065 
Szín világoskék  
 átlátszó 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

uvex cybric · uvex cyberguard · 9188
uvex cybric, stílus a munkahelyen
Ne várja a jövőt – már meg is érke-
zett!
Egy lépéssel a kor előtt: uvex 
cybric.
Dinamikus és sportos, modern kül-
sőben. A korral haladó emberek 
számára. Innovatív lencsékkel és 
szárakkal. A quattroflex szár fül kö-
rüli érzékeny területen elhelyezett 
négy párnája kényelmes illeszke-
dést biztosít  és nem szorít. Szem-
üvegek nagy védőfelülettel, széles 
látómezővel és nyerő kinézettel. 
A dinamikus használónak, aki ke-
ményen dolgozik és a puszta biz-
tonságnál többet vár el a védő-
szemüvegétől.

Cikksz. 9188.020
Szín fekete/narancs
Lencse PC ambersárga/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9188.075
Szín fekete/narancs
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9188.076
Szín fekete/narancs
Lencse  PC szürke/napfény-
 szűrő UV 5-2,5
 optidur NCH

Cikksz. 9188.078
Szín fekete/narancs
Lencse PC barna/napfény- 
 szűrő UV 5-2,5
 optidur NCH

Cikksz. 9188.175
Szín fekete/narancs
Lencse PC víztiszta/
 UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS

Cikksz. 9188.881
Szín fekete/narancs
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő 
 UV 5-2,5/kék tükrös
 optidur NCH

cyberguard
Cikksz. 9188.121
Szín fekete
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS

Spare frame
Cikksz. 9188.001
Szín fekete

A keretek külön kaphatók 
és mindenuvex cybric 
modellhez illeszthetőek.

Száras védőszemüvegek
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uvex athletic

Semmi sem olyan állandó, mint 
a változás – ez a szemüveg pedig 
egy igazi kaméleon. 
A szabadalmaztatott kipattintható 
zár segít ségével a lencsék gyorsan 
és könnyen cserélhetők.
A trendi íves forma és kétlencsés 
kialakítás optimális védelmet és 
különösen széles látómezőt bizto-
sít.
A szárak csúszásmentes felületé-
nek köszönhetően garantált a ké-
nyelmes illeszkedés. A lendületes 
forma kedvelt kiegészítővé teszi 
a szemüveget.

uvex athletic · 9185

• Figyelemfelkeltő, divatos kialakítás
• Innovatív softgrip szárak
• Kényelmes orrtámasz
• Számos különböző lencsével kapható

Szabadalmaztatott kipattintható zár 
a gyors és könnyű lencsecsere érdekében

Cikksz. 9185.075 
Szín titán
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9185.175
Szín titán
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS

Cikksz. 9185.021
Szín titán
Lencse PC világos borostyá
 sárga/ UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9185.076
Szín titán
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő 
 UV 5-2,5/optidur NCH

Cikksz. 9185.885*
Szín titán
Lencse PC barna/
 napfényszűrő 2-3
 narancs tükrös

Pótlencsék
Cikksz. 9185.055 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9185.155 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS

Cikksz. 9185.052
Lencse PC világos amber sárga/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9185.016
Lencse PC szürke/napfényszűrő UV 5-2,5
 optidur NCH

Cikksz. 9185.884
Lencse PC barna/
 napfényszűrő UV 2-3
 narancs tükrös

*  Narancs tükrös lencse:
Erősen sötétített UV 2-3 fokozatú, 
a napfény vakítása ellen védő lencse 
(kb. 83%) kellemes barnás 
árnyalatban az extrém fényhatás elleni 
védelem érdekében, és sportos külső 
a tükrös narancs színű felületnek 
köszönhetően.

Száras védőszemüvegek
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uvex racer MT · uvex winner

uvex racer MT: sportos fém nap-
szemüvegek vékony fémkerettel, 
nagyfokú rugalmassággal és 
rendkívül kis súllyal.

A keret innovatív kialakítása 
miatt nincs szükség rugós 
csuklókra a szárak 
csatlakozásánál és a szemüvegek 
is tökéletesen illeszkednek 
minden fejméretre.
Az állítható orr-rész sokkal 
kényelmesebb viseletet biztosít, 
mint más fémkeretek
  

A uvex racer MT kialakítása új 
technológián alapszik, amely 
kiküszöböli a csavarok 
használatát, miközben növeli 
a szemüveg védőfunkcióját. 
Az eredmény: előkelő stílus, 
nagyfokú kényelem és uvex 
minőségű teljesítmény

Cikksz. 9153.105 
Szárak metál 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 karcálló, 
 páramentes 
 
Cikksz. 9153.106 
Szárak metál 
Lencse  PC szürke/napfény-
 szűrő UV 5-2,5
 karcálló, 
 páramentes

Cikksz. 9153.881 
Szárak metál 
Lencse PC víztiszta/napfény- 
 szűrő UV 5-1,7
 ezüst tükrös
 

uvex racer MT · 9153

Cikksz. 9159.005 
Szín metál
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 karcálló

Cikksz. 9159.016 
Szín metál
Lencse PC zöld/UV 2-1,7
 karcálló

Cikksz. 9159.105 
Szín metál
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 karcálló, 
 páramentes

Cikksz. 9159.116 
Szín metál
Lencse PC zöld/UV 2-1,7
 karcálló, 
 páramentes

Cikksz. 9159.118 
Szín metál
Lencse  PC szürke/napfény-
 szűrő UV 5-2,5
 karcálló, 
 páramentes
  

uvex winner · 9159
Ez a keret nélküli fém szemüveg 
szabad kilátást biztosít minden 
irányba. A nagy felületű lencsék ki-
váló védelmet nyújtanak a teljes 
szem körüli terület számára. 
A csuklós orrnyeregpárnák jól il-
leszkednek az orr vonalához, ezért 
az uvex winner hosszú ideig is ké-
nyelmesen hordható. A szárakon 
található jó minőségű rugós csuk-
lók rugalmassá teszik ezt az erős 
szemüveget.

Száras védőszemüvegek
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uvex futura · uvex cosmoflex · uvex 9115

uvex cosmoflex · 9130
Kényelmes száras védőszemüveg 
kiemelkedő illeszkedéssel. A be-
épített szemöldökvédő további vé-
delmet nyújt a fej felől érkező ré-
szecskék ellen. A beépített oldalvé-
dővel felszerelt szárak hossza 
egyedileg állítható 4 különböző 
helyzetbe. Az uvex duoflex párnák 
optimálisan kényelmes viseletet 
biztosítanak. A lencsék könnyen 
cserélhetők.

Cikksz. 9130.305 
Szín átlátszó szürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH 

Cikksz. 9130.302 
Szín átlátszó szürke 
Lencse HG víztiszta 

uvex · 9115
Klasszikus nylon védőszemüveg 
különösen robusztus kialakítással. 
A könnyen állítható dőlésszög és 
a 4 fokozatban állítható szárhossz 
kitűnő illeszkedést biztosítanak. 
A kihajtható, anatómiai kialakítású 
oldalvédők különösen jó illeszke-
dést  és kiváló védőhatást nyújta-
nak. Nagyon gyorsan és könnyen 
cserélhető lencsék. Rendkívül szé-
les lencseanyag- és színválaszték-
ban kapható a különböző felhasz-
nálási területeknek megfelelően.

Cikksz. 9115.000 
Szín szürke  
Lencse VG víztiszta
 

Pótlencsék
Cikksz. 9010.050 
Lencse VG víztiszta

uvex futura · 9180 · 9182
A klasszikus: pehelysúlyú és ergo-
nomikus tervezésű száras védő-
szemüveg rendkívül nagy látóme-
zővel és kiemelkedő illeszkedés-
sel. Az uvex duoflex szárak optimá-
lisan kényelmes viseletet biztosíta-
nak. A szárak dőlésszöge kis foko-
zatokban, míg hosszuk egyedileg, 
4 különböző helyzetbe állítható 
a beépített ütközőzárral.

A polikarbonát lencsék cserélhe-
tők. Hegesztéshez használható ár-
nyalatokban is kapható.
A uvex 9182-es modell a keske-
nyebb arcokhoz illeszkedik.

Cikksz. 9180.015 9180.125 9182.005
Szín barna barna barna
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2

optidur NCH
PC víztiszta/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

PC víztiszta/UV 2-1,2
optidur NCH

Pótlencsék 9180.055
PC víztiszta/UV 2-1,2
optidur NCH

9180.155
PC víztiszta/UV 2-1,2
optidur 4C PLUS

9182.055
PC víztiszta/UV 2-1,2
optidur NCH

    

keskeny változat

Száras védőszemüvegek
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uvex ceramic · uvex mercury · uvex classic · uvex comfort

Divatos férfiszemüveg acélkék 
színben, innovatív, kényelmes 
szárvégekkel. A kemény keret töké-
letes illeszkedik az arcra, az orr-
nyereg és a szárvégek miatt viselé-
se rendkívül kényelmes. Az átlát-
szó oldalvédők kitűnő oldalirányú 
kilátást garantálnak és nagyon la-
possá teszik a szemüveget, amely 
így egy mellényzsebben könnye-
dén elfér.
Két különböző méretben kapható 
sima vagy korrekciós szemüveg-
ként is.

Cikksz. 9155.005 
Szín acélkék
Size 54-19 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

uvex mercury · 9155

uvex classic · 9152
A uvex 9150-es modellhez 
viszonyítva ez a védőszemüveg 
orrnyereggel és klasszikusabb 
kialakítással rendelkezik. 
Rendkívül kényelmes viselet. 
Az átlátszó és rendkívül ütésálló 
polikarbonát oldalvédők maximális 
oldalirányú védelmet és kilátást 
nyújtanak. Az egyedileg alakítható 
szárak tökéletes illeszkedést 
biztosítanak minden fejformához. 
A lencsék cserélhetők.

Cikksz. 9152.004 
Szín metál 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Divatos, sportos, finoman meg-
munkált fém védőszemüveg oldal-
védőkkel és orrnyereggel. Nagyon 
kényelmes viselet. A rendkívül 
ütésálló polikarbonátból készült át-
látszó oldalvédők maximális védel-
met és oldalirányú kilátást nyújta-
nak. A hidegen alakítható szárak 
tökéletes illeszkedést biztosítanak 
minden fejformához.

Sportos fém védőszemüvegek 
szürke lencsékkel a vakító fény 
elleni ideális védelem érdekében.
A szemüveg nem rendelkezik oldal-
védőkkel, így nem korlátozza a lá-
tóteret, ezért gépjárművezetők szá-
mára kifejezetten alkalmas. A hide-
gen alakítható szárak tökéletes il-
leszkedést biztosítanak minden fej-
formához.

Cikksz. 9150.005 
Szín ezüst 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9150.002 
Szín ezüst 
Lencse HG víztiszta 

   

uvex comfort · 9150 uvex comfort · 9151

Cikksz. 9151.116 
Szín ezüst 
Lencse PC szürke/
 napfényszűrő
 UV 5-2,5
 optidur NCH
 

uvex ceramic · 9137
Modern száras védőszemüveg iker-
lencsés kialakítással és innovatív, 
kényelmes szárvégekkel. Kifejezet-
ten vékony arcokra és hölgyek szá-
mára tervezett védőszemüveg. 
A pantoszkóp alakú szemüveg har-
monikusan illeszkedik az arcra. 
A műanyag középső rész és a fém 
szárak keveréke ad egyedi karak-
tert ennek az innovatív védőszem-
üvegnek.

Cikksz. 9137.065
Szín kék
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9137.005
Szín szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur NCH

Cikksz. 9137.302
Szín szürke
Lencse HG víztiszta

Pótlencsék
Cikksz. 9137.055
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2/optidur NCH

Száras védőszemüvegek
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uvex carbonvision
Kosárszemüvegek

Az ultramodern anyagok és gyártá-
si technológiák intelligens haszná-
lata lehetővé teszi, hogy az uvex 
olyan kereteket tervezzen, amelyek 
egyesítik a csökkentett méret/tér-
fogat és a nagy mechanikai ellenál-
ló képesség előnyeit. Az uvex 
carbonvision páratlan kényelmet 
nyújt a nagy mechanikai stabilitás 
ellenére is. A TPU réteget a keret-
hez rögzítettük, amely így tökélete-
sen egyedi illeszkedést biztosít, 
könnyen tisztítható és karbantart-
ható. Az uvex carbonvision, mind-
össze 46 grammos súlyával, két-
ségkívül az egyik legkönnyebb szé-
les látóterű kosárszemüveg a pia-
con, ezáltal lehetővé teszi, hogy vi-
selője hosszabb ideig dolgozzon 

a kényelmetlenség okozta zavarok 
és problémák nélkül, így növelve 
hatékonyságot.

Az újonnan kifejlesztett 
supravision extreme 
bevonattechnológia még a legne-
hezebb körülmények között is 
megakadályozza, hogy a szemüveg 
bepárásodjon (lásd 9. oldal).

Az uvex carbonvision kosárszem-
üveget por, fröccsenő folyadék és 
mechanikai veszélyek elleni véde-
lemhez javasoljuk. A kosárszem-
üveg ideális az eldobható légzés-
védő álarcokkal és ütésálló sap-
kákkal együtt történő használatra

uvex carbonvision · 9307
Cikksz. 9307.375
Szín fekete/szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 uvex supravision 
 extreme

Cikksz. 9307.276
Szín fekete/szürke 
Lencse  PC szürke/napfény-
 szűrő UV 5-2,5
 uvex supravision extreme

A klipsz segítségével a fejpánt kényel-
mesen levehető tisztítás előtt 

A rugalmas puha alkotórészek tökéletesen 
idomulnak az arc formájához és kiváló 
illeszkedést biztosítanak.

uvex carbonvision –
a világ legkönnyebb
széles látóterű 
kosárszemüvege

Kiváló minőségű, hosszan
tartó fejpánt

Robusztus keret rugalmas 
puha alkotórészekkel 

Kiemelkedő szigetelés és 
fröccsenésbiztos védelem 
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uvex ultrasonic
Kosárszemüvegek

uvex ultrasonic · 9302
Úttörő teljes látómezejű kosár-
szemüveg, amely rendkívül kényel-
mes viseletet biztosít. Két eltérő 
anyag (kemény/lágy komponens) 
kombinációja biztosítja, hogy még 
a hosszan tartó viselés sem okoz 
kellemetlen nyomást. A puha, ru-
galmas alkotórész alkalmazkodik 
az arc vonalaihoz, ezáltal kitűnően 
szigetel. A kosárszemüveg korrek-
ciós szemüveg felett is hordható. 
A kiemelkedő szellőzés kellemes, 
irritációmentes belső környezetet 
biztosít. A csúcskategóriás kosár-
szemüveg további ismérvei: spor-
tos külső, panoráma látómező és 
könnyen cserélhető lencse.

Cikksz. 9302.245
Szín narancs/szürke
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9302.285
Szín szürke/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9302.250
Szín narancs/szürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision NCH

Cikksz. 9302.247
Szín narancs/szürke
Lencse PC barna/napfény- 
 szűrő UV 5-2,5
 supravision HC-AF

Cikksz. 9302.286
Szín szürke/fekete 
Lencse  PC szürke/napfény-
 szűrő UV 5-2,5
 supravision HC-AF

Cikksz. 9302.600
Modell  csökkentet
 szellőzéssel
Szín szürke/kék 
Lencse PC víztiszta/
 UV 2-1,2
 uvex supravision extreme

Cikksz. 9302.601
Modell  csökkentet
 szellőzéssel
Szín piros/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF 

Cikksz. 9302.281
Modell  gumi  
 fejpánttal
Szín szürke/fekete
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF 
 

 Cikksz. 9302.510
Modell  csökkentett szellőzésű  
 kombinálható sisakkal vagy 
 uvex 2H, uvex 3H és
 uvex 3200H fültokkal
Szín szürke/kék 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

A sisakot és a fültokot nem tartalmazza!
Az ultrasonic fültok nélküli felszereléséhez 
kiegészítő adapter szükséges:

Cikksz.  9924.010  
 

Pótlencsék
Cikksz. 9302.255
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9302.257
Lencse PC barna/napfényszűrő UV 5-2,5
 supravision HC-AF

Cikksz. 9302.256
Lencse PC szürke/napfényszűrő UV 5-2,5
 supravision HC-AF

Cikksz. 9302.254
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision NCH
 

Cikksz. 9302.043
Modell  felhajtható lencsés
Szín zöld/fekete
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
Flip-up PC szürke
 infradur PLUS
 3-as hegesztésvédelmi szint

Az ultrasonic hegesztő védőszem-
üvegek leírása a 42. oldalon ta-
lálható a hegesztő védőszemüve-
gek alatt.

szint

Az ultrasonic hegesztő védőszem-
üvegek leírása a 42. oldalon ta-
lálható a hegesztő védőszemüve-
gek alatt.
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uvex ultravision
Kosárszemüvegek

uvex ultravision · 9301
Kényelmes, ergonomikus tervezé-
sű, teljes látóteret biztosító kosár-
szemüveg korlátozásmentes oldal-
irányú kilátással a 180°-os panorá-
malencsének köszönhetően. 
A puha arc- és orrpárna teljesen tö-
mör és nyomásmentes illeszkedést 
biztosít. Rendkívül kényelmes vise-
let páratlan külsővel, széles és tel-
jesen állítható fejpánttal, kifino-
mult szellőzőrendszerrel és opcio-
nális páramentes lencsével. Köny-
nyen cserélhető lencse. Speciális 
változatok: letéphető fóliaréteges, 
kiegészítő komfortpárnákkal ellá-
tott, piros PVC-ből készült lángálló 
változatban is kapható.

Megjegyzés: a PC lencsék nem il-
leszkednek a CA testekbe (ez for-
dítva is igaz)

Pótlencsék
Cikksz. 9300.517
Lencse CA víztiszta, páramentes

Cikksz. 9300.956
Lencse CA víztiszta, páramentes, 
 széles orr-részhez

Cikksz. 9301.255
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
 
Cikksz. 9300.316
Lencse letéphető rétegek a 9301.813-hoz
Szín víztiszta
Minimális rendelési mennyiség: 10
 

 Cikksz. 9301.544 
Modell sisak adapter segítségével  
 kombinálható uvex airwing  
 védősisakkal és uvex 2H,
 uvex 3H és uvex 3200H fültokkal
Szín átlátszó szürke  
Lencse CA víztiszta/páramentes 
 

A sisakot és
a fültokot nem tartalmazza!

Az ultravision fültok nélküli felszereléséhez 
kiegészítő adapter szükséges:

Cikksz.  9924.010  
 

Cikksz. 9301.714
Szín átlátszó szürke
Lencse CA víztiszta
 páramentes

Cikksz. 9301.716
Szín átlátszó szürke
Lencse CA víztiszta
 páramentes
Jellemzők hab- párnákkal
 

Cikksz. 9301.906
Szín átlátszó szürke
Lencse CA víztiszta
 páramentes
Jellemzők széles orr-rész, 
 különösen jól alkalmazható 
 porálarcokkal együtt

Cikksz. 9301.105
Szín átlátszó szürke
Lencse PC víztiszta/
 UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9301.605 
Szín átlátszó szürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 optidur 4C PLUS 

Cikksz. 9301.815 
Szín átlátszó szürke 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
Jellemzők felső szellőzés 
 lezárva

Cikksz. 9301.813 
Szín átlátszó szürke 
Lencse PC víztiszta/
 UV 2-1,2
 supravision HC-AF
Jellemzők letéphető fóliarétegekkel

Cikksz. 9301.603 
Szín piros, gáztömör 
Lencse PC víztiszta/
 UV 2-1,2
 supravision HC-AF

Cikksz. 9301.317 
Lencse  PC víztiszta/ 
 minden modellhez
 9301, nem felszerelt 

Cikksz. 9301.555 
Modell arcvédős modell
Szín átlátszó szürke  
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
 

A sisakot és
a fültokot nem tartalmazza!
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uvex HI-C · uvex 9405 · uvex 9305
Kosárszemüvegek

uvex · 9405
Nagy kosárszemüveg elülső szellő- 
zőrendszerrel. Ideális a korrekciós 
szemüveget viselők számára. Ké-
nyelmes illeszkedés a puha arc- és 
orrpárnának köszönhetően. 
A szemüvegtest felső része 
mattított , hogy védjen a fényvisz-
szaverődés ellen. Könnyen állítha-
tó fejpánt.
Használható félálarcokkal és ré-
szecskeszűrő félálarcokkal.

uvex · 9305
Klasszikus kosárszemüveg  haté-
kony szellőzőrendszerrel.
Állítható szövet vagy gumi fejpánt- 
tal kapható.

Cikksz. 9405.714 
Szín átlátszó szürke 
Lencse CA víztiszta 
 páramentes

  
Pótlencsék
Cikksz. 9400.517
Lencse CA víztiszta 
 páramentes
 

Cikksz. 9305.514 
Szín átlátszó szürke 
Modell gumi fejpánttal
Lencse CA víztiszta/ 
 páramentes 

Cikksz. 9305.214 
Szín átlátszó szürke 
Modell szövet fejpánttal 
Lencse CA víztiszta 

Cikksz. 9305.714 
Szín átlátszó szürke 
Modell szövet fejpánttal 
Lencse CA víztiszta/ 
 páramentes 
  

uvex HI-C · 9306
Az egyéni védőeszközökre vonatkozó 
irányelveknek való megfelelés és a védő-
eszközök elfogadottsága a munkahelyi 
egészségvédelmi és munkabiztonsági 
szakértők egyik kulcsfontosságú felada-
ta marad. Ez különösen a fiatal alkalma-
zottak körében nyilvánvaló, ezért fejlesz-
tette ki az uvex a kosárszemüvegek egy 
új generációját a fiatal munkavállalókat 
szem előtt tartva.
uvex HI-C – a széles látómezejű ipari ko-
sárszemüvegek egy új generációja. 
A csúcsteljesítményű sport kosárszem-
üvegek terén végzett kutatásainkra és 
fejlesztéseinkre alapozva a stílusos ki-
alakítást elegyítettük a munkahelyi biz-
tonság biztosításához szükséges műsza-
ki jellemzőkkel – ez a tökéletes válasz!

Cikksz. 9306.765
Szín kék
Lencse CA víztiszta
 páramentes

Cikksz. 9306.714
Szín átlátszó szürke
Lencse CA víztiszta
 páramentes

Pótlencse
Cikksz. 9306.517
Lencse CA víztiszta
 páramentes
 

Szabadalmaztatott harmo-
nikaszerű kialakítás 
•  Nagyon rugalmas, mégis 

stabil
•  Tökéletesen igazodik 

minden arcformához
• Maximálisan kényelmes
•  Kiváló ütéscsillapítás

Szabadalmaztatott szellő-
zőrendszer
•  További oldalsó szellőzés 

a beépített légcsatorná-
kon keresztül

•  Az elnyújtott lencse jobb 
védelmet biztosít a fröcs-
csenő folyadék ellen

Lencsék cseréje
•  A lencsék gyorsan és 

könnyen cserélhetők, így 
költséghatékony

Teljes körű szellőzés
•  A bejövő és kimenő leve-

gő jobb keringetése az új, 
teljes körű szellőzőrend-
szernek köszönhetően

Állítható
•  Gyorsan és könnyen állít-

ható, így a kitűnő illesz-
kedésnek köszönhetően 
megbízható és sokoldalú 
védelmet nyújt

Széles látómezővel rendel-
kezik és korrekciós szem-
üvegekkel is hordható
•  Széles látómező a szab-

vány követelményeinek 
megfelelően

•  Kényelmesen hordható 
a korrekciós szemüvegek 
felett
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uvex i-vo · uvex super fit · uvex super f OTG
uvex ultrasonic flip-up

Hegesztő védőszemüvegek

Új generációs hegesztő védőszemüvegek melyek külön-
böző védelmi osztályokban szürke árnyalatú lencsékkel 
kaphatók. Az innovatív technológia védelmet nyújt az UV 
és infravörös fény ellen, de közben nem gátolja a tökéle-
tes színfelismerést az EN 172 szabványnak megfelelően.

A különleges infradur AF bevonat páramentes tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, ami megakadályozza, hogy a lencsék 
belső oldala bepárásodjon, míg a külső felület rendkívüli 
karcállósága a lehető legalacsonyabb szinten tartja a he-
gesztési szikrák okozta kárt.

Az új hegesztő védőszemüveg tökéletesen illeszkedik az 
arcra és rendkívül kényelmes, így javul a viselés élménye.

uvex i-vo · 9160 uvex super fit · 9178 uvex super f OTG · 9169 uvex ultrasonic flip-up · 9302

Cikksz. 9160.043 
Szín fekete/zöld 
Lencse PC szürke 
 3-as védelmi szint
 infradur AF

Lásd 44. oldal

Cikksz. 9178.043 
Szín fekete/zöld 
Lencse PC szürke 
 3-as védelmi szint
 infradur AF

Lásd 44. oldal

Cikksz. 9169.543 
Szín fekete/zöld 
Lencse PC szürke 
 3-as védelmi szint
 infradur AF

Lásd 45. oldal

Cikksz. 9302.043 
Szín zöld/fekete 
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2
 supravision HC-AF
Flip-up PC szürke 
 3-as védelmi szint
 infradur PLUS

Lásd 48. oldal
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uvex i-vo · uvex super fit
Hegesztő védőszemüvegek

Minden hegesztésvédelmi termék polikarbonát lencsékkel 
rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak az ütés, az UV-suga-
rak, az IR-sugarak és a vakító fényhatások ellen.

A termék nem nyújt védelmet a lézersugarak ellen!

Ha szakember tanácsát szeretné kérni a munkahelyi biztonság-
ról és a megfelelő lézervédelmi szemüvegekről, akkor keresse 
szakértőinket. 

Hívja szakértőinket a +49 (0)911 9736 8100 számon.

Az uvex i-vo hegesztő védőszemüvegek egyesítik a nagyfokú kényelmet és 
funkcionalitást. Különböző védelmi osztályokban kapható szürke árnyalatú 
lencsével, amely tökéletes színfelismerést biztosít és belül páramentes be-
vonattal rendelkezik.

uvex i-vo · 9160

A legkönnyebb csuklós hegesztő védőszemüveg. Különböző védelmi osztá-
lyokban kapható szürke árnyalatú lencsével, amely tökéletes színfelisme-
rést biztosít és belül páramentes bevonattal rendelkezik.

uvex super fit · 9178

Cikksz. 9160.041 9160.043 9160.045
Szín fekete/zöld fekete/zöld fekete/zöld
Lencse PC szürke

1,7-es védelmi szint 
infradur AF

PC szürke
3-as védelmi szint 
infradur AF

PC szürke
5-ös védelmi szint
infradur AF

    

Cikksz. 9178.041 9178.043
Szín fekete/zöld fekete/zöld
Lencse PC szürke

1,7-es védelmi szint
infradur AF

PC szürke
3-as védelmi szint
infradur AF
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uvex super f OTG · uvex 9162
Hegesztő védőszemüvegek

Polikarbonátból készült, nagyon 
kényelmes hegesztésvédelmi vé-
dőszemüveg. Jó perifériás látást 
biztosít és a legtöbb korrekciós 
szemüveg felett hordható. Kiváló 
nyomásmentes illeszkedés az uvex  
duoflex száraknak köszönhetően. 

A különleges kialakítású szárak 
biztosítják a hatékony közvetett 
szellőzést és a kivételes oldalsó vé-
delmet. A szár hossza 4 fokozat-
ban, egyedileg állítható. Polikarbo-
nát lencse mattított szemöldökvé-
dővel.

uvex · 9162

Cikksz. 9162.041 9162.044 9162.045 9162.046
Szín fekete/fekete fekete/fekete fekete/fekete fekete/fekete
Lencse PC zöld

1,7-es védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
4-es védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
5-ös védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
6-os védelmi szint
infradur PLUS

     

Modern, kényelmes hegesztés-
védelmi védőszemüveg csuklós 
szárkialakítással, amely kényelme-
sen illeszkedik a legtöbb korrekciós 
szemüvegre és korlátozás nélküli 
perifériás látást biztosít.

Kapható szürke árnyalatú lencsével 
több különböző védelmi osztály-
ban, amelyek tökéletes színfelisme-
rést tesznek lehetővé és belül pára-
mentes bevonattal rendelkeznek.

uvex super f OTG · 9169

Cikksz. 9169.543 9169.545
Szín fekete/zöld fekete/zöld
Lencse PC szürke

3-as védelmi szint
infradur AF

PC szürke
5-ös védelmi szint     
infradur AF
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uvex athletic · uvex futura · uvex astrospec
Hegesztő védőszemüvegek

uvex astrospec · 9168
Nagyon könnyű, divatos hegesztő 
védőszemüveg (kb. 36 g). uvex 
duo- flex szárak a maximális kénye-
lemért. 4 különböző hosszban állít-

ható szár a jó illeszkedés érdeké-
ben. A lencse polikarbonátból ké-
szült beépített oldalvédőkkel. 
A lencse cseréje nagyon egyszerű.

Cikksz. 9168.081 9168.082 9168.184 9168.084
Szín fekete fekete fekete fekete
Lencse PC zöld

1,7-es védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
3-as védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
4-es védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
5-ös védelmi szint
infradur PLUS

     
Pótlencsék 9168.122 9168.129 9168.124 9168.127

     

uvex futura · 9180
Az uvex futura jellemzői: 
pehelykönnyű, ergonomikus 
tervezésű, kitűnő látómező és 
kiemelkedően szoros illeszkedés. 
Az uvex duoflex szárak optimális 
viselési kényelmet biztosítanak és 
4 szögben állíthatók

A beépített oldalsó védelemmel 
ellátott szárak dőlésszöge 
mikroracsni segítségével állítható. 
A polikarbonát hegesztésvédelmi 
lencsék cserélhetők

Cikksz. 9180.041 9180.043 9180.044 9180.045 9180.046
Szín fekete fekete fekete fekete fekete
Lencse PC zöld

1,7-es védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
3-as védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
4-es védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
5-ös védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
6-os védelmi szint
infradur PLUS

      
Pótlencse 9180.081 9180.083 9180.084 9180.085 9180.086

      

uvex athletic · 9185
Divatos hegesztő védőszemüveg 
feltűnő ikerlencsés kialakításban. 
A szabadalmaztatott x-press-clip 
(XPC) segítségével a lencsék gyor-

san és könnyen cserélhetők. Az 
íves forma optimális védelmet és 
rendkívül széles látómezőt biztosít.

Cikksz. 9185.042 9185.043 9185.045
Szín fekete fekete fekete
Lencse PC zöld

2-es védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
3-as védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
5-ös védelmi szint
infradur PLUS

    
Pótlencse 9185.082 9185.083 9185.085
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uvex 9115 · uvex 9103
Hegesztő védőszemüvegek

uvex · 9115
Klasszikus nylon védőszemüveg 
különösen robusztus kialakítással. 
A könnyen állítható lencse-
dőlésszög és a 4 fokozatban állít-
ható szárhossz kitűnő illeszkedést 
biztosítanak. A kihajtható anató-
miai kialakítású oldalvédők külö-

nösen jó illeszkedést  és kiváló vé-
dőhatást nyújtanak. Nagyon gyor-
san és könnyen cserélhető lencsék.
Rendkívül széles lencseanyag- és 
színválasztékban kapható a külön-
böző felhasználási területeknek 
megfelelően.

Cikksz. 9115.023 9115.024 9115.025 9115.026 9115.146
Szín szürke szürke szürke szürke szürke
Lencse G zöld

3-as védelmi szint
G zöld
4-es védelmi szint

G zöld
5-ös védelmi szint

G zöld
6-os védelmi szint

G kék
infravörös 4-6

      
Pótlencsék 9010.063 9010.064 9010.065 9010.066  
      

uvex · 9103

Robusztus nylon védő-
szemüveg ikerlencsék-
kel. A szűrőlencse 
könnyen felhajtható és 
felhajtott helyzetben 
rögzül. Kitűnő, szoros 
illeszkedés. A szárak 
szöge és hossza egye-
dileg állítható.

Két különböző változat 
kapható:

uvex 9103 – kampós szár 
Állítható szögű és hosszúságú

szabványos méretű szár

uvex 9103 – anatómiai szár
Állítható szögű és hosszúságú szárak nagyon hosszú, 

anatómiai kialakítású szárvégekkel

Cikksz. 9103.544 9103.545 9103.546 9103.124 9103.125 9103.126 9103.146
Szín szürke szürke szürke szürke szürke szürke szürke
Lencse PC víztiszta, optidur 

NCH
PC víztiszta, optidur 
NCH

PC víztiszta, optidur 
NCH

VG víztiszta VG víztiszta VG víztiszta VG víztiszta

Felcsapható előtét szürke szürke szürke szürke szürke szürke szürke
Lencse PC zöld

infradur PLUS
4-es védelmi szint

PC zöld
infradur PLUS
5-ös védelmi szint

PC zöld
infradur PLUS
6-os védelmi szint

G zöld
4-es védelmi szint
 

G zöld
5-ös védelmi szint
 

G zöld
6-os védelmi szint
 

G kék
infravörös 4-6
 

Pótlencsék az alapváltozathoz 9010.055
 

9010.055
 

9010.055
 

9010.050 9010.050 9010.050 9010.050

Pótlencsék a felcsapható 
előtéthez

9140.084     
 

9140.085    
 

9140.086  
 

9140.064   
 50 mm

9140.065  
 Ø 50 mm

9140.066   
Ø 50 mm

9140.186   
Ø 50 mm
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uvex ultrasonic · uvex ultravision
Hegesztő védőszemüvegek

uvex ultravision · 9301
Az uvex ultravision 
hegesztésvédelmi kosárszemüveg 
etalon a kényelem, látómező és 
illeszkedés terén, még korrekciós 
szemüveg felett hordva is. Kiváló 
minőség, könnyen állítható fejpánt, 
hatékony, csúcstechnológiás 
szellőzőrendszer. A robusztus 
infradur plus polikarbonát 
hegesztésvédelmi lencsék 
minimálisra csökkentik a hegesztési 
szikrák okozta kárt. Az optikailag 
korrekt panorámalencse könnyen 
cserélhető.

Cikksz. 9301.245 
Szín fekete 
Lencse PC zöld 
 5-ös védelmi szint
 supravision HC-AF

Pótlencsék
Cikksz. 9301.285
Lencse PC zöld
 5-ös védelmi szint
 supravision HC-AF
 

uvex ultrasonic flip-up · 9302
• Nagyfokú mechanikai ellenálló képesség
• Magas szintű védelem profi hegesztőknek
• Tökéletesen alkalmas korrekciós szemüvegek feletti viselésre
• Felhajtható szűrőlencse, minimális hegesztési szikrák okozta kár
• Könnyen cserélhető szűrőlencse
• Könnyen kombinálható más egyéni védőeszközökkel
• Új szűrőtechnológia
• Tökéletes színfelismerés
• UV és IR sugárzás elleni védelem

Cikksz.  9302.043 9302.045
Szín zöld/fekete zöld/fekete
Lencse PC víztiszta/UV 2-1,2

supravision HC-AF
PC víztiszta/UV 2-1,2
supravision HC-AF

Felhajtható lencse PC szürke
3-as védelmi szint
infradur PLUS

PC szürke
5-ös védelmi szint 
infradur PLUS

 

Pótlencsék

  

Art.-Nr. 9302.083 9302.085
Lencse PC szürke

3-as védelmi szint
infradur PLUS

PC szürke
5-ös védelmi szint 
infradur PLUS
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uvex 9207 · uvex 9350
Hegesztő védőszemüvegek

uvex · 9207
Felhajtható előtét. A robusztus 
fémkapocs segítségével különböző 
szélességű keretekre rögzíthető. 
A nagy lencsék teljes elfedik a kor-
rekciós lencséket és mechanikai 
védelmet nyújtanak.

Kapható infradur PLUS lencsékkel 
is, így a felhajtható lencsés 
hegesztő védőszemüvegek helyett 
is választható. További lencsékkel 
is kapható más feladatokhoz. 
Tartalmazza a szemüvegtokot.

Cikksz. 9207.005 9207.116 9207.041
 előtét előtét előtét
Lencse PC víztiszta

UV 2-1,2
optidur NCH

PC szürke
napfényszűrő UV 5-2,5
optidur NCH

PC zöld
1,7-es védelmi szint
infradur PLUS

    

Cikksz. 9207.044 9207.045 9207.046
 előtét előtét előtét
Lencse PC zöld

4-es védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
5-ös védelmi szint
infradur PLUS

PC zöld
6-os védelmi szint
infradur PLUS

    

uvex · 9350
Hegesztésvédelmi kosárszemüveg 
felhajtható védőlencsével. A szoro-
san illeszkedő szemüvegtest rend-
kívül kényelmes. Ideális viselet 
a korrekciós szemüvegek felett. 
Könnyen állítható fejpánt. Közve-
tett szellőzőrendszer. Egyszerűen 
cserélhető lencsék.

Cikksz. 9350.035 
Szín fekete 
Lencse CA víztiszta 
Felcsapható 
előtét fekete 
Lencse G zöld
 5-ös védelmi szint 

Pótlencsék az alapváltozathoz 
Cikksz. 9350.050
Lencse CA víztiszta 

Pótlencsék a felcsapható előtéthez
Cikksz. 9140.065
Lencse G zöld, 5-ös védelmi szint 
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uvex tisztító tartozékok 
Tartozékok

uvex szemüvegtisztító állomás
Falra szerelhető műanyag uvex 
tisztítóállomás. Ez a pehelykönnyű 
és esztétikus tisztítóállomás figye-
lemfelkeltő darab lesz a termelő-
üzemeiben. Lehetővé teszi, hogy 
alkalmazottai tovább növeljék saját 
biztonságukat a tiszta látómezővel 
rendelkező szemüvegeiknek kö-
szönhetően, valamint a rendszeres 
és egyszerű tisztítási folyamat se-
gítségével szemüvegeik tovább 
tartsanak.
A 9971.000 cikkszámú 
szilikonmentes uvex tisztítópapír-
ral, a 9972.100 cikkszámú tisztító-
folyadékkal, valamint a hozzá tar-
tozó 9973.100 cikkszámú mű-
anyag pumpával tölthető fel.

uvex 9973.100
Műanyag pumpa a 9972.100 cikk-
számú uvex tisztítófolyadékhoz.

uvex 9972.100
0,5 l tisztítófolyadék.
Minden lencséhez használható!

uvex 9971.000
Tartalék csomag szilikonmentes 
tisztítópapír, kb. 700 lap. Minden 
lencséhez használható!

Szemüvegtisztító kendők, szili-
konmen tes, 100 db. egyenként cso-
magolt nedves törlőkendő egy do-
bozban. Minden uvex lencséhez 
használható.

Fali tartó a szemüvegtisztító ken-
dőkhöz, a felszereléshez szüksé-
ges csavarokkal.

uvex szemüvegtisztító kendők

Cikksz. 9970.002 
Tartalma 2 x 9971.000 
 1 x 9972.100
 1 x 9973.100

Cikksz. 9973.100 

  
  

Cikksz. 9972.100 

Cikksz. 9971.000 

  
    

Cikksz. 9963.000 

  
  

Cikksz. 9963.001
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uvex szemüvegzsinórok és szemüvegtartó pántok
Tartozékok

uvex 9958.006
Fejpánt, használható az összes 
száras uvex szemüveghez (kivéve 
a duoflex száras modelleket). Egy-
szerűen húzza a pántot a szárakra.
A méret az ütközővel állítható.

uvex 9958.003
Bármilyen helyzetbe állítható fej-
pánt.

uvex · 9958
Cikksz. 9958.006 

  
  

Cikksz. 9958.003
  
  

    

uvex 9959.002
Szemüvegzsinór az összes uvex 
száras szemüveghez. 

uvex 9959.003
Szemüvegzsinór az összes duoflex 
és puha szárú szemüveghez, vala-
mint a normál szárú 9161 és 9165 
modellekhez.

uvex · 9959
Cikksz. 9959.002 
 minden uvex  
 normál szárhoz 

 
Cikksz. 9959.003 
 minden uvex  
 duo-flex és  
 normál szárhoz 

• Szemüvegzsinór
• Nem tartalmaz fémet
• Az uvex pheos/pheos  s 9192 

modellekhez
• Egyedileg állítható szélesség

uvex · 9959
Cikksz. 9959.004
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Tartozékok
uvex védőszemüvegtokok 

Ezt az új tokot kifejezetten a nagy 
görbülettel rendelkező száras 
szemüvegekhez fejlesztettük ki 
(pl. az i-vo).
A kényelmes övtartó és karabiner 
mellett az innovatív és divatos kül-
ső adja ennek a kemény falú szem-
üvegtoknak az egyediségét. A szá-
ras szemüveg a puha belső részbe 
kerül, és a tok rendkívül robusztus 
kialakítása kitűnően védi a külső 
mechanikai behatásoktól.

uvex szemüvegtok száras szemüveghez

Rendkívül robusztus szemüvegtok 
erősített cipzárral és övtartóval. Kü-
lön hely van a pótlencse számára.
Az összes uvex száras szemüveg-
hez használható (kivétel: 9169).

uvex szemüvegtok száras szemüveghez

Klasszikus szemüvegtok patenttal, 
az összes uvex száras szemüveg-
hez használható (kivétel: 9160, 
9169, 9172, 9175, 9178 és 9179).

uvex szemüvegtok száras szemüveghez

Nagy és különösen robusztus 
szemüvegtok védőszemüvegekhez 
cipzárral és övtartóval.
Külön hely van a pótlencse számá-
ra. uvex száras és kosárszemüve-
gekhez használható.

uvex szemüvegtok kosárszemüveghez

Cikksz. 9954.600
Szín fekete

 

Cikksz. 9954.500
Szín fekete

 

Cikksz. 9954.000
Szín fekete

 

Cikksz. 9954.501
Szín fekete
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uvex védőszemüvegtokok
Tartozékok

uvex 9954.355
Stílusos mikroszálas tasak zsinór-
ral, minden száras szemüveghez 
használható.

uvex 9954.360
Jól használható mikroszálas tasak 
zsinórral, minden kosárszemüveg-
hez használható. 

uvex nylontasak

Kemény fedeles szemüvegtok 
a 9137, 9150, 9151, 9152, 9154 
és 9155 modellekhez.

uvex kemény fedeles szemüvegtok

Falra szerelhető, kemény fedeles 
szemüvegtok, amely száras védő-
szemüvegekhez és kosárszemüve-
gekhez használható.

uvex SECU Box

Cikksz. 9954.355
Szín fekete
  száras védősze- 
 müvegekhez

Cikksz. 9954.360
Szín fekete
  kosársze-
 müvegekhez
 

Ez a tartótok kifejezetten az uvex 
gravity zero modellek számára ké-
szült. Különösen lapos kialakításá-
val és övtartójával a testéhez na-
gyon közel hordhatja, így alkalmas 
arra, hogy szemüvegét mindig ké-
nyelmesen magánál hordja.
A belső rész felosztása helyet biz-
tosít egy pótlencse számára.

uvex szemüvegtok • gravity zero
Cikksz. 9954.525
Szín sötétkék

Cikksz. 9955.000
Szín kék

Cikksz. 9957.502
Szín kék



9137 9150/52 9161 9169

9207 9301 9302 9305 9306 9405

9137 9150/52 9155 9161 9169

9207

9137 9150/52 9155 9169

9207

9137 9150/52 9155 9169

9207

9162 9207 9350

9137 9150/52 9161 9169

9207

9162 9169 9207

9301 9302

9301 9302 9305 9306 9405

9302

9207

9169 9207

9301 9302 9305 9306 9405

9161 9169
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Az uvex védőszemüvegek választékában minden biztonsági  
Felhasználási területek

mechanikai optikai vegyi kockázat

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET KORREKCIÓS VÉDŐSZEMÜVEGEK
termékkód

Ajánlott lencsék

köszörülés

Korrekciós edzett üveg lencsék vagy kor-
rekciós műanyag lencsék 
A fedőszemüvegek és optikai előtétek 
esetében: optidur NCH, víztiszta
Hőre lágyuló műanyag lencsék: víztiszta,
supravision HC-AF

esztergálás, 
marás

Korrekciós edzett üveg lencsék vagy kor-
rekciós műanyag lencsék
víztiszta polikarbonát lencsék 
Fedőszemüvegek és optikai előtétek 
esetében: optidur NCH

könnyű- és precíziós
gépgyártás

Korrekciós edzett üveg lencsék vagy kor-
rekciós műanyag lencsék
optidur NCH, víztiszta
Víztiszta polikarbonát lencsék optikai elő-
tétekhez

összeszerelés, 
karbantartás

Korrekciós edzett üveg lencsék vagy kor-
rekciós műanyag lencsék
Polikarbonát lencsék, víztiszta optidur 
NCH
optikai előtétekhez

ponthegesztés 
Korrekciós műanyag lencsék. 
Polikarbonát zöld infradur PLUS optikai 
előtétekhez és fedő- szemüvegekhez

laboratórium

Korrekciós edzett üveg lencsék vagy kor-
rekciós műanyag lencsék
Polikarbonát lencsék, víztiszta optidur 
NCH fedőszemüvegekhez és optikai előté-
tekhez

oxigén vágás, védőgázas he-
gesztés, keményforrasztás
hegesztő segéd

Polikarbonát lencsék infradur PLUS

munka savakkal és 
galvanizáló közeggel

Hőre lágyuló műanyag lencsék, polikarbo-
nát lencsék supravision HC-AF, víztiszta

öntöde tisztítás Víztiszta polikarbonát lencsék 

öntödék infradur PLUS, 3-as védelmi szint, kiegé-
szítő hőálló arcvédő

kohók Hőálló arcvédő

kültér – vakító napfény Polikarbonát lencsék
optidur NCH, szürke, 5-2,5-es árnyalat

poros környezet Hőre lágyuló műanyag lencsék, víztiszta 
polikarbonát lencsék, supravision HC-AF

gyárlátogatók – mechanikai 
kockázatok

Víztiszta polikarbonát lencsék

 



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 9168

9172 9174 9175 9177 9178 9179 9180 9182 9185 9188 9190

9191 9192 9195 9196 9197 9210 9307

9130 9137 9150/52 9153 9159 9160 9163 9165 9166 9168 9172

9174 9175 9177 9178 9179 9180 9182 9185 9188 9190 9191

9192 9195 9196 9197 9207 9210

9130 9137 9150/52 9153 9159 9160 9163 9165 9166 9168 9172

9174 9175 9180/82 9188 9190 9191 9192 9195 9196 9197 9210

9103 9115 9162 9168 9180 9185 9207 9301 9350

9130 9137 9150/52 9154 9155 9159 9160 9161 9163 9166 9168

9172 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

9115 9180 9207

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
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 követelményhez található megoldás

SIMA VÉDŐSZEMÜVEGEK
Termékkód

AJÁNLOTT LENCSÉK

Víztiszta edzett vagy laminált üveg lencsék 
Víztiszta polikarbonát lencsék 
optidur NCH, optidur 4C PLUS 
uvex variomatic,
uvex supravision performance
Víztiszta polikarbonát lencsék
Víztiszta hőre lágyuló műanyag lencsék
(kosárszemüvegek) 
supravision HC-AF, víztiszta

Víztiszta edzett üveg lencsék 
Víztiszta polikarbonát lencsék
optidur NCH
optidur 4C PLUS
supravision HC-AF, víztiszta

Víztiszta edzett üveg lencsék 
Víztiszta polikarbonát lencsék 
optidur NCH
optidur 4C PLUS
supravision HC-AF, víztiszta

Víztiszta edzett üveg lencsék
Víztiszta polikarbonát lencsék
optidur NCH
optidur 4C PLUS
supravision HC-AF, víztiszta

Zöld polikarbonát lencsék, infradur PLUS
üveg lencsék, zöld, hegesztésvédelmi

Edzett üveg lencsék 
Polikarbonát lencsék 
optidur NCH 
supravision HC-AF

Polikarbonát lencsék, infradur PLUS üveg 
lencsék, zöld, hegesztésvédelmi laminált 
üveg, zöld, hegesztésvédelmi

Hőre lágyuló műanyag lencsék, víztiszta, 
páramentes
polikarbonát lencsék 
supravision HC-AF
uvex supravision extreme

Víztiszta polikarbonát lencsék

Polikarbonát lencsék, infradur PLUS vagy
zöld lencsék, hegesztésvédelmi kiegészí-
tő hőálló arcvédő

Üveg lencsék, 4-6-os árnyalat, kiegészítő 
hőálló arcvédő

Szürke polikarbonát lencsék,
5-2,5-es árnyalat vagy barna, 5-2,5-
es árnyalat

Hőre lágyuló műanyag lencsék, víztiszta
PC optidur 4C PLUS, PC supravision HC-

Víztiszta polikarbonát lencsék



2C–1,2 W 1 FT 9 K N CE

W 166 34 FT DIN CE 0196
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Jelölések és szabványok

VÉDELMI SZINT FELHASZNÁLÁS HASZNÁLT GÁZ TÉRFOGATÁRAM (L/H)

1,7
Szórt sugarak elleni védelem
hegesztő segédeknek

- -

2/3 Egyszerű oxi-acetilén vágás - -

4 Hegesztés és keményforrasztás Acetilén < 70

5 Hegesztés és keményforrasztás
Oxi-acetilén vágás

Acetilén
Oxigén

 70 – 200
900 – 2,000

6
Hegesztés és keményforrasztás
Oxi-acetilén vágás

Acetilén
Oxigén

200 – 800
2000 – 4000

7
Hegesztés és keményforrasztás
Oxi-acetilén vágás és lángtisztítás

Acetilén
Oxigén

> 800
4,000 – 8,000

*) A felhasználás körülményeitől függően a következő legmagasabb vagy legalacsonyabb védelmi szint használható.

Hegesztésvédelmi szintek és felhasználási javaslat az EN 169 szerint 

Védelmi szint   
Itt: UV-szűrő (vá-
lasztható) opti-
mális színfelis-

meréssel (C)

Gyártó azonosító 
kódja

Optikai 
osztály

Mechanikai véde-
lem (választható)

+55 °C/–5 °C 
hőmérsékleten

Az olvadt fém-
mel szembeni 
ellenállás (vá-

lasztható)

Felület ellenálló-
sága részecs-

kékkel szemben 
(választható)

Páramentesség
(választható)

Megfelelőség 
jelzése

Optikai osztály
Optikai osztály 1 = legjobb optikai osztály 
Optikai osztály 2
Optikai osztály 3

Mechanikai védelmet jelző szimbólumok
Nincs szimbólum Minimális ellenállás
S  Fokozott ellenállás
F  Ellenállás kis energiájú részecskékkel szemben (45 m/s)
B  Ellenállás közepes energiájú részecskékkel szemben (120 m/s)
A  Ellenállás nagy energiájú részecskékkel szemben (190 m/s)

Gyártó azonosító 
kódja

Alkalmazandó
EN szabvány

Felhasználási 
terület (választható)

Mechanikai 
védelem

(választható)
+55 °C/–5 °C

hőmérsékleten

DIN szerint 
tesztelve 

(választható)

Megfelelőség 
jelzése

(választható)

Tanúsító testület 
száma

Felhasználási területet jelző szimbólumok
Nincs szimbólum   Alapszintű használat
3 Csöppenő és fröccsenő folyadék
4 Durva porok 
5 Gázok és finom porszemcsék
8 Elektromos ívkisülés
9 Forró cseppek és olvadt fém

Mechanikai védelmet jelző szimbólumok 
Nincs szimbólum Minimális ellenállás 
S  Fokozott ellenállás
F  Ellenállás kis energiájú részecskékkel szemben (45 m/s)
B  Ellenállás közepes energiájú részecskékkel szemben (120 m/s) 
A  Ellenállás nagy energiájú részecskékkel szemben (190 m/s)

Példa a lencsék jelölésére

Példa a keret jelölésére



          Hallásvédelem
                   Alkalmazott innováció
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Gyártói és technológiai  szaké  

Teljes termelésünk 80%-a saját üzemeink-
ben történik, ahol a legújabb technológiá-
kat egyesítjük az innováció erejével és 
több éves tapasztalattal.

Minőségbiztosítási rendszereink a legma-
gasabb fokú követelményeket is kielégítik, 
és minden üzemünk rendelkezik az ISO 
9001:2000 minőségbiztosítási szabvány 
szerinti tanúsítvánnyal.

A SwedSafe egy ultramodern gyártóüze-
met épített a svédországi Höör-ben, ahol 
saját kutatás-fejlesztési  tevékenységet is 
folytat.

A SwedSafe kutatás-fejlesztési szakértel-
me, az elismert hallásvédelmi szakértőkkel 
fenntartott sikeres partnerkapcsolata és 
a termékellenőrző intézetekkel világszerte 
folytatott együttműködése révén gyorsan 
a terület vezető gyártójává vált.
Mindeközben új normákat állított fel 
a  környezetvédelemben is. 

uvex munkabiztonsági és egészségvédelmi
rendszerszolgáltató világszínvonalú
gyártási szakértelemmel

szakértelem
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rtelem

Value follows innovation

A swedsafe a habfeldolgozás szakértője. 
A saját poliuretán habja optimalizált 
keverékarányból áll, és a hab 
sejtszerkezetét és homogenitását 
rendszeresen szigorúan tesztelik. A kiváló 
gyártási know-how érezhetően jobb 
illeszkedési idővel és zárónyomással 
rendelkező füldugókat eredményez. 
A számos technológiai innováció mellett 
a swedsafe termékek lenyűgöző új 
funkciókkal és innovatív tulajdonságokkal 
is bírnak. Ennek eredményeképpen 
a swedsafe számos folyamatban lévő 
szabadalommal rendelkezik, ami jól 
mutatja, hogy a hallásvédelem terén 
mennyire innovatív szakértőknek 
számítanak.

szakértelem
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3D3D

SNR: 26 dB(A) H: 28 dB(A) M: 23 dB(A) L: 19 dB(A)

uvex xact-fit – a hallásvédelem új dimenziója

Innovatív füldugók, amelyek tökéletesen alkalmazkodnak a fül alakjához, 
és a fül anatómiáját utánzó forradalmian új kialakítással rendelkeznek. 
Ez érezhetően csökkenti a nyomást a hallójáratban, még hosszabb ideig tartó 
viselés esetén is. Az ergonómiai forma optimális kényelmet garantál a viselő 
számára, és egyszerűbbé teszi a füldugók kezelését: a száron lévő hüvelykujj-
lenyomat fogantyúként szolgál, amely elősegíti a gyors, egyszerű és helyes 
behelyezést. Emellett a füldugókkal behelyezés előtt nincs teendő, mivel 
a higiénikusabb kezelés érdekében nem kell összesodorni őket.

Optimális illeszkedés
Az ovális alakú hab-füldugók a hallójárat 
alakját utánozzák és javítják viselőjük 
komfortérzetét.

Ergonómikus hüvelykujj-lenyomatok
Az ergonómikus hüvelykujj lenyomatok 
elősegítik a füldugók egyszerű kezelését 
és helyes behelyezését.

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Szigetelés dB(A) 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB(A) 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB(A) 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

Állítható zsinór

Keresse meg az igényeinek megfele-
lő hallásvédelmi eszközt az új uvex 
Decibel alkalmazás segítségével.
Most ingyenesen letölthető az 
iTunes Store-ból.

Cikksz.  2124.001
Modell lime, zsinórral és szárral
Doboz 50 pár
 50 pár, páronként mini dobozban

Csere-füldugók
Cikksz. 2124.002
Modell lime
Doboz 250 pár
 5 páronként mini dobozban
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3D

Az uvex 3D az illeszkedés és kényelmes viselet 
új szintjét jelenti: az innovatív termékrendszer 
tökéletes ergonómiai illeszkedése egyedülálló, 
hiszen rendkívül jól alkalmazkodik az emberi 
anatómiához.

A funkcionalitás legmagasabb szintjét optimális 
kényelemmel párosítottuk a viselő számára: az uvex 
3D termékek figyelembe veszik az egyéni jellemzőket, 
és minden helyzetben tökéletes illeszkedést 
nyújtanak - ez a legjobb alap a professzionális 
és biztonságos védőfelszerelések számára.

A jobb és bal fülre kialakított 
ergonómikus szárak növelik 
viselőjük komfortérzetét, és nagyban 
megkönnyítik a füldugó 
behelyezését és kivételét.

A kényelmes viselet új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia
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Füleljen a biztonságra
Hallásvédelem

Ziel = Lärmpegel – SNR Wert
z. B. Metallbearbeitung Lärmpegel 100 dB (A)

Preisgünstige Kapsel
uvex 1 SNR 21 dB

= 79 dB

Gehörschutz: Auswahl nach der SNR-Methode

Das anzustrebende Ziel der Lärmdämmung
sollte zwischen 70 dB und 80 dB liegen.

Zajra és rezgésre vonatkozó munkavédelmi rendelet

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok
végzése javasolt Kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok

Munkavállalók tájékoztatása

Hallásvédelem

Foglalkozás-egészségügyi ellenőrzések

További lépések

Zajos területek jelölése

Zajcsökkentési intézkedések

Nem megengedett hallásvédelem céljából

Hallásvédelem használata

Hallásvédelem rendelkezésre bocsátása

Általános foglalkozás-egészségügyi tanácsadás

Tájékoztatás és útmutatás

Vizsgálatok és szabványok
Minden uvex hallásvédelmi eszköz 
- az EU jelenlegi törvényeivel össz-
hangban - megfelel a CE szabvány-
nak, és az eszközöket az érvényes 
Európai Szabványok szerint tesz-
teltük.
A folyamatos minőségbiztosítás az 
ISO 9001/1994 szerint történik.

Mértékadó DIN EN szabványok:
• EN 352: 1. rész Hallásvédő fültokok
• EN 352: 2. rész Hallásvédő füldugók
• EN 352: 3. rész Sisakok és fültokok

+  Kellemes, kényelmes viselet a füldugó hallójárathoz 
való optimális illeszkedése révén. 
Tökéletes hangtompítás a hallójárat lágy lezárásával.

+  Lineáris hangcsillapítási teljesítmény = fontos 
jelzések felismerése.

+ A viselő nincs elszigetelve.
+ A beszéd hangképe nem torzul.

Nyomásérzékeny zónák:
1. hallójárat töréspontja
2. hallójárat ovális bejárata

Csillapítási értékek
Az uvex füldugók fontos teljesítmény- 
jellemzői a kiváló csillapítási értékek  
és a magas komfortérzet, amelyet 
a füldugók egyedülálló celluláris 
szerkezete biztosít.

Személyes szint
Alig észlelhető

Zavaró szint
Zavaró

Ártalmas szint
Irritációt okoz a fülben

Fájdalomszint

110 dB Motorverseny

80 dB fölött hallásvédelmi eszköz rendelkezésre bocsátása kötelező

30 dB Suttogás

60 dB Normál beszélgetés

140 dB Sugárhajtómű

85 dB fölött hallásvédelmi eszköz viselése kötelező 

95–100 dB Motortesztelés a SACHS Bikes-nál 

Hallásvédelem: Megfelelő termék kiválasztása SNR módszerrel

Cél = zajszint – SNR érték
pl. fémmegmunkálás  Zajszint 100 dB(A)

Megfelelő
uvex 1 fültok   SNR 21 dB

   = 79 dB
Az optimális érték hallásvédelemmel 70 és 80 dB 
között van.

uvex x-grip technológia

  tökéletes illeszkedés



63

Hallásvédelem
Eldobható hallásvédő füldugók

1.  Az ujjai között sodorja hengerré 
a füldugót

2.  A másik kezével nyúljon át a fején, és óvatosan húzza 
kifelé és felfelé a fülkagylót, ezzel kiegyenesítve a hal-
lójáratot. Óvatosan helyezze be a hallójáratba az 
össze sodort füldugót, és egy pillanatig tartsa a he-
lyén, amíg felveszi a hallójárat alakját és méretét.

3.  Tökéletes illeszkedés a maximális védelemért 
és az optimális viselési kényelemért.

A motorsportok területének egyik vezető beszállítójaként jól tudjuk, 
mire van szükség. Ez nem csak a szemvédelmi eszközökre, sisakok-
ra és védőruházatra vonatkozik, hanem a hallásvédelemre is.

A motorsportok szerelmesei természetesen viselnek hallásvédelmi 
eszközöket, de mi a helyzet az ipari területen dolgozókkal? Vajon 
ők is tisztában vannak azzal, hogy védeni kell hallásukat?

A hallás elvesztése fokozatos folyamat, ám ritkán vesszük észre 
annak romlását, mielőtt túl késő lesz. A munkahelyi zajt könnyen 
kiegészíthetjük a mindennapi környezetünk tényezőivel - például 
a forgalommal, háztartási gépekkel, különböző készülékekkel és 
hangos zenével -, amelyek mindegyike hozzájárul a hallás vissza-
fordíthatatlan elvesztéséhez. 

Annak a ténynek, hogy a hallást veszélyeztető fenyegetések általá-
ban láthatatlanok, arra kellene késztetnie bennünket, hogy pozití-
van és folyamatosan kezeljük ezeket. A hosszú távú károsodás ál-
talában csak 10-20 évvel később válik nyilvánvalóvá.

A nürnbergi Sachs Bikes motorszakértői előtt szintén nem ismeret-
len ez a veszély. Emiatt a motor tesztpadnál dolgozó mérnökök, 
ahogy a többi gyártási osztály teljes személyzete is, uvex hallásvé-
delmi termékekkel védik a hallásukat.

Együtt lehetőségünk és kötelezettségünk nyílik arra, hogy tanítsuk 
a munkahelyi zaj miatt veszélyben lévő embereket, és a legjobb, 
legkényelmesebb biztonsági megoldásokat kínáljuk számukra.
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SNR: 37 dB(A) H: 36 dB(A) M: 34 dB(A) L: 34 dB(A)

SNR: 33 dB(A) H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)

Hallásvédelem
Eldobható hallásvédő füldugók

• Top protection – nagyon magas 
hangcsillapítási szintek

• Top sound – kitűnő beszédfelis-
merés

• Top fit – nagyon kényelmes viselet

Az ergonómikus kialakítású eldob-
ható uvex x-fit füldugók különleges 
tulajdonsága az igen magas csillapí-
tási érték, amelynek köszönhetően 
nagyon hangos környezetben is al-
kalmazhatók. Az uvex x-fit olyan kül-
ső réteggel rendelkezik, amely meg-
akadályozza idegen testek bejutá-
sát a füldugóról. A puha hab akár 
huzamosabb ideig tartó viselés ese-
tén is magas kényelmet biztosít.
A füldugó végén található „x” le-
nyomat megkönnyíti az eltávolítá-
sát, ugyanakkor csökkenti a nyo-
mást a hallójárat külső falán.

A füldugó végén található „x” le-
nyomat megkönnyíti az eltávolítá-
sát, ugyanakkor csökkenti a nyo-
mást a hallójárat falán.

Az uvex com4-fit kisebb méretű, és 
az ergonómikusan kialakított for-
májának köszönhetően a kisebb 
hallójárattal rendelkező viselők 
számára is kényelmes. Az uvex 
com4-fit olyan külső réteggel ren-
delkezik, amely megakadályozza 
idegen testek bejutását a füldugó-
ról. A puha hab akár huzamosabb 
ideig viselve is magas kényelmet 
biztosít. Alkalmazható alacso-
nyabb zajterhelés esetén is.

uvex x-fit

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1

SD dB(A) 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6

APV dB(A) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

uvex com4-fit

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3

SD dB(A) 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9

APV dB(A) 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

 Cikksz. 2112.001
Modell lime, zsinór nélkül
Doboz 200 pár
 páronként tasakban

Cikksz. 2112.015
Modell lime, zsinór nélkül
Doboz 60 pár
 5 páronként 
 cipzáras nejlontasakban 

Cikksz. 2112.010
Modell lime, zsinórral
Doboz 100 pár
 páronként 
 tasakban

Cikksz. 2112.013
Modell lime, zsinór nélkül
 50 pár egyenként
 mini adagolóban 

 Cikksz. 2112.004
Modell magenta, zsinór nélkül
Doboz 200 pár
 páronként tasakban

Cikksz. 2112.016
Modell magenta, zsinór nélkül
Doboz 60 pár
 5 páronként 
 cipzáras nejlontasakban

Cikksz. 2112.012
Modell magenta, zsinórral
Doboz 100 pár
 páronként 
 tasakban

Cikksz. 2112.014
Modell magenta, zsinór nélkül
 50 pár egyenként
 mini adagolóban 

2112.001
2112.013
2112.015

2112.010

2112.004
2112.014
2112.016

2112.012
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SNR: 24 dB(A) H: 26 dB(A) M: 20 dB(A) L: 18 dB(A)

Eldobható hallásvédő füldugók
Hallásvédelem

uvex hi-com
Az uvex hi-com teljesen innovatív kialakítá-
sa csökkenti a belső fülben kialakuló zaj 
szintjét a hallásvédelmi eszköz viselése köz-
ben. Az innovatív csatornás és üreges kiala-
kítás növeli a felületet és a hangtompítást. 
A füldugó lágyabb akusztikát kínál, és tom-
pítja a zaj-interferenciát, így a beszédet és 
a figyelmeztető jelzéseket tisztán lehet hal-
lani. 24 dB-es csökkentett hangcsillapítási 
értéke miatt nem áll fenn a túlcsillapítás ve-
szélye közepes zajterhelésű helyeken. 
A lágy füldugó kényelmesen illeszkedik még 
a kisebb hallójáratokhoz is, ehhez csak óva-
tosan össze kell sodorni.

A uvex hi-com termékek fényes, jól látható 
limesárga vagy diszkrét bézs színben 
kaphatók.

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3

SD dB(A) 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6

APV dB(A) 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

 Cikksz. 2112.100
Modell lime, zsinór nélkül
Doboz 200 pár
 páronként tasakban

Cikksz. 2112.105
Modell lime, zsinór nélkül
Doboz 60 pár
 5 pár egy
 cipzáras nejlontasakban

Cikksz. 2112.101
Modell lime, zsinórral
Doboz 100 pár
 tasakokban 
 páronként

Cikksz. 2112.104
Modell lime, zsinór nélkül
 50 pár egyenként
 mini adagolóban

Cikksz. 2112.106
Modell bézs, zsinór nélkül
Doboz 200 pár
 páronként tasakban

Cikksz. 2112.111
Modell bézs, zsinór nélkül
Doboz 60 pár
 5 pár egy 
 cipzáras nejlontasakban

Cikksz. 2112.107
Modell bézs, zsinórral
Doboz 100 pár
 tasakokban 
 páronként

Cikksz. 2112.110
Modell bézs, zsinór nélkül
 50 pár egyenként
 mini adagolóban

2112.101
2112.107

2112.100
2112.104
2112.105

2112.106
2112.110
2112.111
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Hallásvédelem
Eldobható hallásvédő füldugók

uvex x-fit adagoló „one 2 click”
Egyszerűen kezelhető, robosztus, 
falra rögzíthető adagoló. A könnyű 
felszerelés és az ellenőrzött adago-
ló mechanizmus biztosítja, hogy 
megfelelő számú füldugót adagol-
jon. A hallható „one-2-click” rend-
szer megakadályozza a túladago-
lást, így csökken a hulladékkölt-
ség. Az átlátszó tartály segítségé-
vel a feltöltöttség egyszerűen el-
lenőrizhető. A füldugó a felfogó tál-
ba pottyan.

Központi helyen felszerelve az ada-
goló nagyobb gyártóterületek 
füldugóellátását is gazdaságosan 
biztosítja.

Az adagoló a következő hab-füldugókkal tölthető fel.
Az utántöltő doboz környezetbarát kartonból készült, amely a hulladék 
csökkentése érdekében újrahasznosítható.

Utántöltő tasakok

Falra szerelhető adagoló
Perspex anyagból készült magas minőségű 
falra szerelhető adagoló. Az adagoló a detek-
tálható hallásvédelmi eszközök egyszerű elér-
hetőségét biztosítja nagy zajterhelésű helye-
ken. Az alábbi füldugós dobozok férnek bele:
Detektálható hallásvédelem
x-fit detec  Cikksz: 2112.011
whisper+detec Cikksz: 2111.213
hi-com detec Cikksz: 2112.114
egyéb hallásvédelmi termékek
x-fit Cikksz: 2112.001
  Cikksz: 2112.010
com4-fit  Cikksz: 2112.004
 Cikksz: 2112.012
hi-com lime Cikksz: 2112.100
 Cikksz: 2112.101
hi-com bézs Cikksz: 2112.106
 Cikksz: 2112.107
whisper Cikksz: 2111.201
 Cikksz: 2111.202
whisper+ Cikksz: 2111.212
 Cikksz: 2111.217

Cikksz. 2112.000
Doboz 1 adagoló
 400 pár füldugóhoz 

A füldugókat nem tartalmazza.

uvex x-fit újratöltő doboz
Cikksz. 2112.022
Modell lime, 300 pár 
 egyenként utántöltő dobozban
SNR 37 H = 36, M = 34, L = 34
  (lásd a 2112.001 Cikksz:ot a 69. oldalon)

uvex com4-fit újratöltő doboz
Cikksz. 2112.023
Modell magenta, 300 pár 
 egyenként utántöltő dobozban
SNR 33 H = 33, M = 30, L = 29
  (lásd a 2112.004 Cikksz:ot a 69. oldalon)

Cikksz.   2134.000
 Kiszerelés    1 adagoló

A dobozt nem tartalmazza.

uvex hi-com újratöltő doboz
Cikksz. 2112.118
Modell lime, 300 pár 
 egyenként utántöltő dobozban
SNR 24 H = 26, M = 20, L = 18
 (lásd a 2112.100 Cikksz:ot a 70. oldalon)

Cikksz. 2112.119
Modell bézs, 300 pár 
 egyenként utántöltő dobozban
SNR 24 H = 26, M = 20, L = 18
 (lásd a 2112.106 Cikksz:ot a 70. oldalon)
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SNR: 23 dB(A) H: 24 dB(A) M: 20 dB(A) L: 17 dB(A)

SNR: 27 dB(A) H: 27 dB(A) M: 24 dB(A) L: 22 dB(A)

Hallásvédelem
Többször használatos füldugók

uvex whisper
A füldugókat gyakran használják 
koszos munkakörnyezetben. Ezért 
az anyag felületén könnyen lera-
kódhatnak szilárd részecskék, 
amelyek apróbb sérüléseket vagy 
irritációt okozhatnak. Az uvex 
whisper sima és szennyeződés ta-
szító felülete vízzel és szappannal 
tisztítható, így tovább kényelmes 
és biztonságos marad a felhasználó 
számára.

A zsinóros uvex whispert könnyű 
tárolni, amikor nem használják, 
az egyedi tárolódoboz pedig 
megfelelő higiéniát biztosít.

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4

SD dB(A) 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2

APV dB(A) 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

uvex whisper    + 
A zsinóros uvex whispert könnyű 
tárolni, amikor nem használják, 
az egyedi tárolódoboz pedig meg-
felelő higiéniát biztosít.

uvex higiénikus tárolódoboz
Tartós, átlátszó tárolódoboz a fül-
dugók biztonságos és higiénikus 
tárolásához.
A tárolódoboz övre rögzíthető, így 
a füldugók mindig kéznél vannak, 
amikor szükség van rájuk.

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1

SD dB(A) 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3

APV dB(A) 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

Cikksz. 2111.201 
Modell zsinórral
 mini dobozban  
Kiszerelés 50 pár egy dobozban

Cikksz. 2111.202 
Modell zsinórral 
 higiénikus dobozban
Kiszerelés 50 pár egy dobozban

Cikksz. 2111.212
Modell zsinórral
 mini dobozban
Doboz 50 pár

Cikksz. 2111.217
Modell zsinórral
 higiénikus dobozban
Doboz 50 pár

Cikksz. 2111.401 
Modell átlátszó 
Doboz 50 doboz                           

2111.202

2111.201

2111.217

2111.212
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SNR: 37 dB(A) H: 36 dB(A) M: 34 dB(A) L: 34 dB(A)

SNR: 27 dB(A) H: 27 dB(A) M: 24 dB(A) L: 22 dB(A)

SNR: 24 dB(A) H: 26 dB(A) M: 20 dB(A) L: 18 dB(A)

Hallásvédelem
Detektálható

uvex x-fit detec

uvex hi-com detec

Az uvex x-fit detec az élelmi-
szeripar ban használt detektálható 
és eldobható füldugó. Az uvex x-fit 
detec gazdaságos, biztonságos, 
kényelmes, észlelhető és zajtom-
pító. Fényes kék színe miatt 
könnyű észrevenni 
a gyártóterületeken. 
A csatlakozózsinórnak köszön-
hetően praktikus viselet, 
és csökkenti a folyamat szennyező-
désének kockázatát.

A uvex hi-com detec az élelmiszer-
iparban használt detektálható és 
eldobható füldugó. Fényes kék szí-
ne miatt könnyű észrevenni a gyár-
tóterületeken. Az uvex hi-com telje-
sen innovatív kialakítása csökkenti 
a hallásvédelmi eszköz viselése 
közben a belső fülben kialakuló 
súrlódó zaj szintjét. A füldugót úgy 
alakították ki, hogy tisztán lehes-
sen érteni a beszédet és a figyel-
meztető jeleket, és SNR 24 dB be-
sorolásával nem lép fel a túlcsilla-
pítás veszélye a közepes zajterhe-
lésű helyeken. 

uvex whisper + detec
Kényelmes, zajtompító, többször 
használható, detektálható és 
biztonságos - az új uvex whisper + 
detec mindezeket tudja! A füldugó 
az egészségügyi technológiában 
használt mosható műanyagból 
készült. Fényes kék színe miatt 
könnyű észrevenni 
a gyártóterületeken.

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1

SD dB(A) 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6

APV dB(A) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1

SD dB(A) 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3

APV dB(A) 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3

SD dB(A) 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6

APV dB(A) 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

A lágy és ergonómikus 
kialakítású füldugó 
magas szintű 
kényelmet kínál 
a szűkebb 
hallójárattal rendelkező viselők 
számára is.

Cikksz. 2112.011
Modell kék
 zsinórral
Doboz 100 pár

Cikksz. 2111.213
Modell kék
 zsinórral
 mini dobozban
Doboz 50 pár

Cikksz. 2112.114
Modell kék
 zsinórral
Doboz 100 pár
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SNR: 24 dB(A) H: 27 dB(A) M: 19 dB(A) L: 18 dB(A)

SNR: 23 dB(A) H: 26 dB(A) M: 18 dB(A) L: 17 dB(A)

Pántos fülvédelem
Hallásvédelem

Tartalék füldugók
uvex x-cap és uvex x-fold pántos 
fülvédőkhöz

uvex x-cap
Az innovatív forma és az egyedül-
álló ovális kialakítású puha habszi-
vacs-dugó kényelmes viseletet ga-
rantál. Az ergonómikus kialakítású 
pánt nem súrlódik a ruházaton, így 
kevesebb zavaró zajt továbbít.
Az uvex x-cap füldugó súlya - 
a könnyű pántnak köszönhetően – 
mindössze 8 g.

Ideális rövidebb munkákhoz, zajos 
helyeken történő többszöri kilépés 
és bejövetel esetén, valamint láto-
gatók számára.

uvex x-fold
Az innovatív forma és az egyedülálló ovális 
kialakítású puha habszivacs-dugó kényel-
mes viseletet garantál. Az ergonómikus ki-
alakítású pánt nem súrlódik a ruházaton, 
így kevesebb zavaró zajt továbbít.
Az uvex x-fold füldugó súlya - a könnyű 
pántnak köszönhetően – mindössze 8 g.
Ideális rövidebb munkákhoz, mozgás köz-
ben, vagy látogatók számára. Az uvex 
x-fold intelligens összehajtható változatát 
könnyen elcsomagolhatjuk és magunkkal 
vihetjük.
Ügyesen elfér a mellényzsebben, ezért 
mindig kéznél van, amikor szükség van rá.

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 23,7 22,0 21,6 19,0 23,8 31,9 39,6 39,6

SD dB(A) 4,0 2,9 4,7 4,3 3,6 4,0 2,7 3,7

APV dB(A) 19,7 19,1 16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás dB(A) 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4

SD dB(A) 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3

APV dB(A) 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

Cikksz. 2125.341
Modell kék/lime/narancs
 egyenként csomagolva
 nejlontasakban
Doboz 10 fülvédő 

Cikksz. 2125.351
Szín lime/narancs
Doboz 60 Pár
  5 pár egyenként

visszazárható nejlontasakban

Cikksz. 2125.344
Modell kék/lime/narancs
 egyenként csomagolva
 nejlontasakban
Doboz 5 fülvédő 

uvex x c
fülvédő



70

SNR: 21 dB(A) H: 25 dB(A) M: 18 dB(A) L: 12 dB(A)

SNR: 27 dB(A) H: 31 dB(A) M: 24 dB(A) L: 16 dB(A)

uvex fültokok
Hallásvédelem

uvex sV

uvex 1

Ezt a modellt rövid fejpánttal láttuk 
el, így ideális a kisebb 
fejkörfogattal rendelkezők számá-
ra. A fejpánt fluoreszkáló felülete 
visszaveri a fényt, a foszforeszkáló 
fültok pedig világít a sötétben. 
Ezért az uvex sV viselőjének látha-
tóságát is jelentősen növeli.

Az uvex 1 egy dielektromos fültok. 
Egyrészt tökéletesen a fejhez il-
leszthető háromállásos 
fejpántrendszerének köszönhető-
en, másrészt kiváló csillapítást biz-
tosít a mérsékelt zajterhelésű he-
lyeken, szabadidős tevékenységek 
vagy munka közben. 
A dielektromosság miatt az uvex 1 
olyan helyeken is alkalmazható, 
ahol magas villamos feszültség is 
jelen van.

Fejen viselt pánt

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

MA dB(A) 9,4 10,5 22,0 21,7 29,5 35,2 35,8 33,4 32,1

SD dB(A) 3,2 2,2 2,3 2,6 4,5 3,2 3,4 4,4 5,1

APV dB(A) 6,2 8,3 19,7 19,1 25,0 32,0 32,4 29,0 27,0

Nyak körül viselt pánt

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

MA dB(A) 9,1 10,9 21,5 21,4 29,1 35,0 35,8 35,4 33,9

SD dB(A) 2,6 2,7 3,4 2,6 4,4 3,8 3,5 2,8 3,0

APV dB(A) 6,5 8,2 18,1 18,8 24,7 31,2 32,3 32,6 30,9

Áll alatt viselt pánt

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

MA dB(A) 10,7 10,5 21,2 20,8 31,3 35,4 36,0 33,6 33,2

SD dB(A) 3,8 1,4 3,1 2,3 4,0 3,8 4,2 6,7 7,2

APV dB(A) 6,9 9,1 18,1 18,5 27,3 31,6 31,8 26,9 26,0

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Csillapítás dB(A) 13,2 15,0 26,8 32,9 35,0 39,3 36,6 36,0 34,9

SD dB(A) 2,5 1,5 3,8 3,2 4,6 1,6 4,8 4,5 4,2

APV dB(A) 10,7 13,5 23,0 29,7 30,4 37,7 31,8 31,5 30,7

Cikksz. 2500.036
Szín fluoreszkáló sárga 
Súly 204 g
Doboz 1 fülvédő  

Cikksz. 2500.000
Szín kék 
Súly 121 g
Doboz 1 fülvédő   
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SNR: 27 dB(A) H: 31 dB(A) M: 24 dB(A) L: 16 dB(A)

SNR: 31 dB(A) H: 34 dB(A) M: 29 dB(A) L: 21 dB(A)

SNR: 31 dB(A) H: 34 dB(A) M: 29 dB(A) L: 21 dB(A)

Hallásvédelem
uvex fültokok

uvex 2
Az összehajtható fültok jó minősé-
gű acélpánttal és kétpontos felfüg-
gesztéssel rendelkezik, amelyek 
optimális védelmet és kényelmes 
viseletet biztosítanak, különösen 
huzamosabb idejű felhasználás so-
rán. A fültok tervezése során nagy 
hangsúlyt fektettünk a könnyű 
súlyra és a kis méretre.

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Csillapítás dB(A) 13,2 15,0 26,8 32,9 35,0 39,3 36,6 36,0 34,9

SD dB(A) 2,5 1,5 3,8 3,2 4,6 1,6 4,8 4,5 4,2

APV dB(A) 10,7 13,5 23,0 29,7 30,4 37,7 31,8 31,5 30,7

uvex 3
Az uvex 3 egy összehajtható fültok 
jó minőségű acélfelfüggesztéses 
fejpánt rendszerrel. A fejpánt 
a legtöbb arcformához tökéletes 
illeszkedést biztosít, ellenáll 
a vetemedésnek és elgörbülésnek. 
Az uvex 3 a magas zaj-csillapításnak 
köszönhető tökéletes védelmet ad, 
az alacsony súlyt és a kis méretet 
a biztonságos kezeléssel egyesíti. 
Legfőbb előnye a kivételes viselési 
kényelem, emiatt a viselők nagyon 
jól tolerálják.

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Csillapítás dB(A) 17,9 21,6 33,2 38,2 35,2 34,7 36,2 40,5 38,8

SD dB(A) 3,0 2,7 2,7 4,1 3,3 2,7 2,9 3,3 3,0

APV dB(A) 14,9 18,9 30,5 34,1 31,9 31,9 33,3 37,2 35,8

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Csillapítás dB(A) 17,9 21,6 33,2 38,2 35,2 34,7 36,2 40,5 38,8

SD dB(A) 3,0 2,7 2,7 4,1 3,3 2,7 2,9 3,3 3,0

APV dB(A) 14,9 18,9 30,5 34,1 31,9 31,9 33,3 37,2 35,8

uvex 3V
A foszforeszkáló fültok világít 
a sötétben, a fluoreszkáló fejpánt 
pedig visszaveri a fényt.
Az uvex 3V jelentősen növeli 
a viselő láthatóságát.

uvex 2C
A puha, párnázott fejpánt maximá-
lisan kényelmes viseletet biztosít. 
A fluoreszkáló felület visszaveri a 
fényt, növelve a viselő jól látható-
ságát és biztonságát. A fültok nagy 
felszívóképességű higiénikus pár-
nákkal van ellátva, amelyek kényel-
mes viseletet biztosítanak a leg-
megterhelőbb fizikai munkák során 
is.

Cikksz. 2500.001
Szín kék
Súly 207 g
Kiszerelés 1 fülvédő 
 

Cikksz. 2500.002
Szín kék
Súly 239 g
Kiszerelés 1 fülvédő 

Cikksz. 2500.032
Szín fluoreszkáló sárga
Súly 247 g
Kiszerelés 1 fülvédő 

Cikksz. 2500.003
Szín antracit
Súly 207 g
Kiszerelés 1 fülvédő 

2500.001

2500.003
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SNR: 36 dB(A) H: 38 dB(A) M: 34 dB(A) L: 26 dB(A)

SNR: 36 dB(A) H: 38 dB(A) M: 34 dB(A) L: 26 dB(A)

Hallásvédelem
uvex fültokok

uvex x
Az uvex x az extrém magas zajter-
helésű környezetben használt fül-
tokokkal szemben támasztott ösz-
szes követelményt teljesíti. Az uvex 
x egyedi formája megfelel a tökéle-
tes védelem követelményének szél-
sőségesen zajos környezetben. 
A kis méret és kerek kialakítás a tö-
kéletes illeszkedés biztonságát, 
nagyon magas hangtompítást, ala-
csony súlyt és kényelmes nyomást 
biztosít. Az uvex x optimális kényel-
met és hatékonyságot biztosító fül-
tok nagyon zajos körülmények kö-
zött.

uvex xV
A foszforeszkáló fültok világít 
a sötétben, a fluoreszkáló fejpánt 
pedig visszaveri a fényt.
Az uvex xV jelentősen növeli 
a viselő láthatóságát.

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Csillapítás dB(A) 20,9 29,1 35,7 41,6 39,4 43,0 41,7 42,4 42,4

SD dB(A) 3,5 2,2 3,1 2,5 2,9 2,7 2,2 3,3 3,7

APV dB(A) 17,4 26,9 32,6 39,1 36,5 40,3 39,5 39,1 38,7

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Csillapítás dB(A) 20,9 29,1 35,7 41,6 39,4 43,0 41,7 42,4 42,4

SD dB(A) 3,5 2,2 3,1 2,5 2,9 2,7 2,2 3,3 3,7

APV dB(A) 17,4 26,9 32,6 39,1 36,5 40,3 39,5 39,1 38,7

80 dB(A) + csillapítási teljesítmény
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Cikksz. 2500.030
Szín kék
Súly 220 g
Kiszerelés 1 fülvédő 

Cikksz. 2500.031
Szín fluoreszkáló sárga
Súly 225 g
Kiszerelés 1 fülvédő 
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SNR: 28 dB(A) H: 29 dB(A) M: 25 dB(A) L: 19 dB(A)

SNR: 31 dB(A) H: 36 dB(A) M: 28 dB(A) L: 21 dB(A)

SNR: 32 dB(A) H: 35 dB(A) M: 30 dB(A) L: 22 dB(A)

Hallásvédelem
Sisakra szerelhető fültokok

uvex 2H · 3H 

uvex 3200 H

Az uvex munkavédelmi sisakokra 
és uvex arcvédőkre (cikksz.: 
9790.048) szerelhető uvex 2H és 
uvex 3H fülvédők kétpontos rögzítő 
elemmel rendelkeznek. Az acélpán-
tok elsőosztályú, megbízható vé-
delmet és kényelmet biztosítanak. 
A fültokokat úgy alakítottuk ki, 
hogy kicsik és könnyűek legyenek. 
Az uvex 2H és uvex 3H ultrasonic 
és ultravision  kosárszemüvegekkel 
is használható: 
uvex ultrasonic – cikksz.: 9302.510 
uvex ultravision – cikksz.: 9301.544 
(lásd 42., 43. oldal) 
Az uvex 2H/3H fülvédők egyéb 
munkavédelmi sisakokra is felsze-
relhetők, ezek az adapterek kérés-
re rendelkezésre állnak.

A sisakot nem tartalmazza!

A sisakra szerelhető uvex 3200 H 
dielektromos fültokok minden olyan 
munkakörnyezetben használhatók, 
ahol villamos feszültség is jelen 
van, és a fültok kombinálható mun-
kavédelmi sisakokkal, illetve uvex 
álarcokkal. Az egyénileg állítható 
fültok-beállítás miatt megbízható 
védelem és magas szintű kényelem 
biztosítható. Az uvex 3200 H kombi-
nálható ultrasonic és uvex ultravision 
kosárszemüvegekkel is: 
uvex ultrasonic – cikksz.: 9302.510 
uvex ultravision – cikksz.: 9301.554 
(lásd 42., 43. oldalon)

Kérésre egyéb adapterek is rendel-
kezésre állnak a sisak és a fülvédő 
csatlakoztatásához.

Cikksz 2500.021

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

MA dB(A) 15,4 19,6 25,4 33,8 33,1 36,8 34,4 32,5 33,9

SD dB(A) 1,9 2,8 2,6 4,7 5,0 4,0 3,5 4,8 6,3

APV dB(A) 13,5 16,8 22,8 29,2 28,1 32,8 30,9 27,7 27,6

Cikksz 2500.022

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

MA dB(A) 16,9 21,7 27,1 37,4 37,8 38,5 38,1 38,1 40,7

SD dB(A) 2,4 2,6 2,8 2,1 2,1 2,7 2,8 2,1 2,2

APV dB(A) 14,5 19,1 24,3 35,3 35,7 35,8 35,3 36,0 38,5

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

MA dB(A) 18,5 21,9 30,2 38,6 37,6 37,9 38,1 35,0 37,3

SD dB(A) 3,9 2,3 1,9 2,6 3,5 2,4 2,4 2,1 2,2

APV dB(A) 14,6 19,6 28,3 36,0 34,1 35,5 35,7 32,9 35,1

uvex 2H
Cikksz. 2500.021
Szín kék
Súly 235 g
Kiszerelés 1 készlet 

uvex 3H
Cikksz. 2500.022
Szín kék
Súly 245 g
Kiszerelés 1 készlet 
 

Cikksz. 2500.025
Szín kék
Súly 264 g
Kiszerelés 1 készlet 

2500.021

2500.022
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Hallásvédelem
Higiéniai szettek

Övtáska fültokhoz
A zajmentes területeken a fültokot 
az uvex övtáskában tárolva óvhat-
juk meg a szennyeződésektől. Ké-
nyelmesen az övre rögzíthető, így 
a fültok mindig kéznél van, ha 
szükség van rá. Ez lényegesen 
megkönnyíti a hallásvédő eszköz 
még gyakoribb alkalmazását. 
A táska egyéb egyéni védőeszkö-
zök - például védőszemüveg vagy 
kesztyű - ideiglenes tárolására is 
alkalmas.

Higiéniai csomag - cserepárnák 
uvex 1/2/2C/2H/sV/3/3H/3200H/
3V/x/xV termékekhez
 

A fültok olyan marad, mintha új 
lenne, ha a fültok párnáit időről 
időre kicseréli. Ez elősegíti a jó 
költséggazdálkodást és környezet-
barát is. A párnák cseréje egyszerű 
és egyértelmű, miközben színvona-
las kényelmet és higiéniát biztosít. 
Minden készlet egy pár puha, pon-
tosan illeszkedő cserepárnát és jó 
minőségű habszivacs betétet tar-
talmaz.

Izzadságfelszívó
uvex 1/2/2C/2H/sV/3/3H/3200H/
3V/x/xV termékekhez

Felbecsülhetetlen, amikor a dolgok 
bemelegednek. Az „izzadságfelszí-
vó készlet” felszívja a magas hő-
mérsékletű munkakörülmények 
közben elkerülhetetlenül kialakuló 
izzadságot. 

Cikksz. 2000.016
Modell uvex 1
Kiszerelés 1 készlet

Cikksz. 2000.017
Modell uvex 2/2H/sV
Kiszerelés 1 készlet

Cikksz. 2000.018
Modell uvex 3/3H/3200H/3V
Kiszerelés 1 készlet

Cikksz. 2000.027
Modell uvex 2C
Kiszerelés 1 készlet

Cikksz. 2000.020
Modell uvex x/xV
Kiszerelés 1 készlet

Cikksz. 2000.015
Modell uvex 1/2/2C/2H/sV/
 3/3H /3200H/3V
Kiszerelés 10 pár

Cikksz. 2000.021
Modell uvex x/xV
Kiszerelés 10 pár

Cikksz. 2000.002 
Szín fekete/szürke
Kiszerelés 1 fülvédő

Az övtáska a következő uvex fültokok tárolására 
alkalmas:
uvex 2 Cikksz. 2500.001
uvex 3 Cikksz. 2500.002
uvex x Cikksz. 2500.030
uvex 2C Cikksz. 2500.003
uvex 3V Cikksz. 2500.032
uvex sV Cikksz. 2500.036
uvex xV Cikksz. 2500.031



      Munkavédelmi sisakok
Pehelysúlyú biztonság, továbbfejlesztett dizájn
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3D

uvex pheos – a munkavédelmi sisakok új dimenziója

Ez a kényelmes munkavédelmi sisak sportos kialakítású, 
és tökéletesen illeszkedik a fej formájához. Az innovatív 3D 
belsőrész garantálja, hogy precízen illeszkedjen a fej körvonalához, 
és a sisak viselési magassága egyénileg állítható legyen.
A sisak magassága mind elöl, mind hátul állítható, így az IAS 
rendszer optimális helyzetbe állítható a fej hátulján. Az uvex pheos 
szemüvegek speciális illesztéssel rácsatolhatók, így biztosítva 
a maximális biztonságot és a legmagasabb viselési kényelmet.

Fejkosár 1. és 2. állásban 
Az egyéni viselési szint 10 mm-es tartományban 
egyszerűen állítható elöl és hátul.

Gyorsbeállítós fejkosár
A változtatható fejpánttal a szélesség pontosan 
a fej körvonalához állítható.

További információkért telepítse 
a QR Code Reader programot, 
és okostelefonja segítségével 
fényképezze le a kódot.
(csak angol nyelvű változat)
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3D

Az uvex 3D az illeszkedés és kényelmes viselet 
új szintjét jelenti: az innovatív termékrendszer 
tökéletes ergonómiai illeszkedése egyedülálló, 
hiszen rendkívül jól alkalmazkodik az emberi 
anatómiához.

A funkcionalitás legmagasabb szintjét optimális 
viselési kényelemmel párosítottuk: az uvex 3D 
termékek figyelembe veszik az egyéni jellemzőket, 
és minden helyzetben tökéletes illeszkedést 
biztosítanak - ez a legjobb alap a professzionális 
és biztonságos védőfelszerelésekhez.

A viselési kényelem új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia

x

y

z
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Hosszantartó védelem és kényelem
uvex airwing blue

A kipróbált és ellenőrzött uvex airwing most környezet-
barát változatban is elérhető: a sisakhéj a legmagasabb 
minőségű, megújuló alapanyagokból származó 
bioműanyagból készült.

Az uvex airwing bioműanyagból készült verziója megfelel 
a DIN EN 397 minden követelményének. Alacsony súlya 
és állítható fejkosara kiemelkedő kényelmet biztosít, 
amikor huzamosabb ideig kell viselni.

Nagyobb kényelem a viselőnek 
a könnyű bioműanyag 
sisakhéjnak köszönhetően

Gyorsbeállítós 
fejkosár szabályzó

Változtatható szellőzőnyílások 
a homloknál és a tarkó részen 

Gyorsbeállítós 
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Bioműanyag – 
a jövő high-tech anyaga

A világon évente több mint 230 millió tonna műanya-
got termelnek. A bioműanyag környezetbarát alterna-
tívát jelent, és a növényekben - például a ricinusban - 
található megújuló alapanyagokból készül.

Ezeket a természetes alapanyagokat biopolimerekké 
alakítják, majd ebből készül a bioműanyag. A mai kor 
bioműanyagai már számos technológiai tulajdonságot 
kínálnak.

A bioműanyagok alkalmazása fontos szerepet játszik 
az klíma- és környezetvédelemben.

Cikksz 9764.530
Szín enciánkék
Kiszerelés 25
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uvex u-cap
Széles termékskála, sokszínű alkalmazás

Az uvex u-cap a természet innovatív 
formáit veszi alapul, majd egyesíti 
a kényelemmel az Ön biztonsága 
érdekében.
Az ergonómikus belső héj teljes ru-
galmasságot biztosít, így tökélete-
sen illeszkedik bármilyen fejformá-
hoz, és az meghosszabbított profil 
miatt extra védelmet nyújt a tarkó
részén is.
A prémium verzió kifinomult belső 
kialakítással rendelkezik, amely 
négy réteg rezgéscsillapító habból 
és erősen nedvességfelszívó polár 
anyagból áll, amelyet lélegző hálóvá 
szőttek össze. A karima és a két fő 
varrásnál található fényvisszaverő 
csík jobb láthatóságot, így nagyobb 
biztonságot nyújt.

uvex u-cap premium

Az uvex u-cap ütésálló sapka basic 
verzióját standard habszivacs be-
téttel látták el.

uvex u-cap basic

Az uvex u-cap ívelt ol-
dala biztonságos és ké-
nyelmes illeszkedést 
biztosít fültokkal való 
viselés esetén is.

A sapka hátulján lévő 
pánttal a viselő egyéni-
leg beállíthatja a mére-
tet a saját igényeinek 
megfelelően.

A karima és a két fő 
varrás körüli fényvisz-
szaverő csík jobb látha-
tóságot, így nagyobb 
biztonságot nyújt.

Lenyűgözően sokszínű tulajdonságok 

Az EN 812 szabványnak megfelelő 
ütésálló sapkák védelmet nyújta-
nak a rögzített tárgyak okozta sérü-
lések ellen. Azonban nem nyújta-
nak megfelelő védelmet a leeső tár-
gyak ellen, és csak olyan esetek-
ben használhatók, ahol az EN 397 
szabvány értelmében a munkavé-
delmi sisak viselése nem kötelező.

Cikksz. 9794.300
Verzió prémium
 tatu-stílusú
 extra kényelmes  
 bélés
Szín antracit

Cikksz. 9794.301
Verzió prémium
 tatu-stílusú
 extra kényelmes 
 bélés 
 rövid karima
Szín antracit

Cikksz. 9794.310
Verzió prémium
 u-stílus
 extra kényelmes 
 bélés
Szín antracit

Cikksz. 9794.311
Verzió prémium
 u-stílus
 extra kényelmes 
 bélés 
 rövid karima
Szín antracit

Cikksz. 9794.200
Verzió basic
 Habszivacs betét
Szín antracit
 

9794.301

9794.310
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uvex u-cap
hi-viz

Az uvex u-cap sapkáknak 
ez a verziója fényes sárga és 
narancssárga színben kapható, 
és tökéletesen kiegészíti a meglévő 
láthatósági védőruházatokat, 
valamint megfelel az EN 471 
szabványnak. A fényvisszaverő csík 
mellett a méret-állítópánt is 
fényvisszaverő anyagból készült 
a viselő teljes körű és növelt 
biztonságáért és láthatóságáért.

A felhasznált anyagok színe megfe-
lel az EN 471 előírásainak.

uvex u-cap hi-viz

Az izzadságfelszívó pánt tépőzárral 
csatolható fel, és szükség esetén 
cserélhető.

Tartozékok

A jól láthatósági hi-viz verzió 
állító-pántja fényvisszaverő 
anyagból készül a viselő jobb 
biztonsága és láthatósága 
érdekében.

További láthatósági 
munkaruhák a textreme flash 
termékskálánkon belül, 
a katalógus „munkaruhák/ 
védőruhák” fejezetében 
találhatók.

Cikksz. 9794.800
Verzió prémium
 tatu-stílusú
 Extra kényelmes
 bélés
Szín hi-viz sárga

Cikksz. 9794.900
Verzió prémium
 tatu-stílusú
 Extra kényelmes
 bélés 
Szín hi-viz narancssárga

Cikksz. 9794.100
Verzió felszívó 
 Anyag
 minden 
 u-cap-hoz illeszkedik
Szín fekete
Kiszerelés 5

9794.800

9794.900
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Sokszínű funkcionalitás
uvex pheos

Kényelem és biztonság: a sportos kialakítású új, pehelysúlyú uvex 
pheos sisak maximális viselési kényelmet biztosít hőmérséklet-
szabályozó szellőzőnyílásaival és állítható 3D belső illesztéseivel.

Tökéletes védelem minden helyzetben: a robusztus, ellenálló 
sisakhéj még oldalirányú nyomás esetén is megtartja formáját 
és megfelel az építőipari és ipari biztonsági előírásoknak.

Számos funkcionális tartozékának köszönhetően az uvex pheos 
különösen sokoldalú. Hordható akár arcvédővel, védőszemüveg-
gel, fültokkal vagy fejlámpával: a sisak minden esetben gyorsan 
és könnyen az egyedi igényeknek megfelelően alakítható.

Szellőzés
Maradjon hidegfejű: egyedileg 
állítható climazone szellőztetés.

Szemüvegpánt kapocs
Biztonságos: a magasban végzett 
munkához használt uvex pheos 
sisakon lévő kapocs garantálja, 
hogy a kosárszemüvegek 
a helyükön maradjanak. 

Fültok
Zajos környezetben: az oldalt 
lévő adapterekkel a fültokok 
egyszerűen és biztonságosan 
felszerelhetőek.

Fejlámpa
Mindent lát: a fejlámpa szükség 
esetén a homlokrészen lévő 
adapterhez csatolható.    

tás

lyú uvex 
éklet-
éseivel.

álló
áját 

pheos 
müveg-
orsan 

Szellőzés
Maradjon hidegfejű egyedileg
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9772.020

9772.120

9772.220

9772.320

9772.520

9772.920

9772.040

9772.140

9772.240

9772.030

9772.130

9772.230

9772.530

9772.930

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-3D
Munkavédelmi sisakok

uvex pheos B

uvex pheos B-3D

uvex pheos B-WR

• Három szellőző nyílás
• Adapterek a sisakhoz csatlakoz-

tatható uvex arcvédőkhöz, fülto-
kokhoz és lámpákhoz

• Hagyományos fejkosár a kényel-
mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

• Három szellőző nyílás
• Adapter rendszerek a sisakhoz 

csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• 3D fejkosár, amely lehetőséget 
kínál az uvex pheos védőszem-
üveg rögzítéséhez

• Gyorsbeállítós elforgatható mé-
retszabályozó az egyéni fejmé-
retre igazítás érdekében

• Három szellőző nyílás
• Adapter rendszerek a sisakhoz 

csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-
ható méretszabályozóval az 
egyéni fejméretre igazítás érde-
kében

Méret: 52 – 61 cm

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

kék 25

fekete 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

kék 25

fekete 25
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9772.031

9772.131

9772.531

9770.020

9770.120

9771.020

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos C · uvex pheos E
Munkavédelmi sisakok

uvex pheos B-S-WR

uvex pheos E

uvex pheos C

• Három szellőző nyílás
• Adapter rendszerek a sisakhoz 

csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• Rövidebb karima, így szélesebb 
látószögben lehet felfelé látni.

• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-
ható méretszabályozóval az 
egyéni fejméret beállítása érde-
kében

Méret: 52 – 61 cm

• Villanyszerelők is használhatják, 
mivel a sisakhéj teljesen zárt

• EN 397 és EN 50365 (1000 VAC) 
szerint vizsgálva és tanúsítva

• Adapter rendszerek a sisakhoz 
csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• Hagyományos fejkosár a kényel-
mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

• A sisak elöl zárt, hátul pedig ál-
landóan nyitott a jobb szellőzés 
érdekében

• Adapter rendszerek a sisakhoz 
csatlakoztatható uvex arcvédők-
höz, fültokokhoz és lámpákhoz

• Hagyományos fejkosár a kényel-
mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

kék 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25
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9773.050

9773.150

9773.250

uvex pheos alpine
Munkavédelmi sisakok

uvex pheos alpine
Multifunkciós sisakok a magasban 
végzett munkákhoz és mentési 
műveletekhez.
• Az EN 397 szabványnak megfe-

lelő munkavédelmi sisak és 
a hegymászósisak követelmé-
nyeinek kombinációja

• A könnyű ABS sisakhéj magas 
szintű védelmet és tartósságot 
biztosít

• A 6-pontos textil fejkosár opti-
mális illeszkedést és kényelmet 
biztosít

• Oldalsó Euroslot adapterek 
(30 mm) a fültokok felcsatolásá-
hoz

• Arcvédőtartó adapter is kapható
• Fejlámpák (bányászlámpák) rá-

csatolhatók
• Kapcsok elasztikus pánttal ellá-

tott extra tartozékok felcsatolá-
sához (pl. kosárszemüvegek és 
LED hegymászó fejlámpák)

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25
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9762.020

9762.120

9762.220

9762.320

9762.420

9762.520

9762.920

9762.630

9762.030

9762.130

9762.230

9762.330

9762.430

9762.530

Munkavédelmi sisakok
uvex airwing B

• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Hagyományos fejkosár a kényel-

mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

uvex airwing B

uvex airwing B-WR
• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-

ható méretszabályozóval a fej-
méret egyéni beállítása érdeké-
ben

Méret: 52 – 61 cm

uvex airwing B-WR climazone
• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Gyorsbeállítós fejkosár 

elforgatható méretszabályozóval 
a fejméret egyéni beállítása 
érdekében

Méret: 52 – 61 cm

Az innovatív climazone termék-
skála speciális színváltozata

Sisakhéj: lime 
Textil fejkosár: antracit

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

zöld 25

kék 25

fekete 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

lime 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

zöld 25

kék 25
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9761.020

9761.120

9761.520

 

9761.030

9761.130

9761.530

 

9762.021

9762.121

9762.221

9762.321

9762.421

9762.521

 

9762.031

9762.131

9762.231

9762.331

9762.431

9762.531

Munkavédelmi sisakok
uvex airwing B · uvex airwing C

uvex airwing C uvex airwing C-WR
• Polietilén sisakhéj
• Folyamatos szellőzés, a sisakhéj 

elöl teljesen zárt, hátul állandó-
an nyitva van

• Hagyományos fejkosár a kényel-
mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

• Polietilén sisakhéj
• Folyamatos szellőzés, a sisakhéj 

elöl teljesen zárt, hátul állandó-
an nyitva van

• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-
ható méretszabályozóval a fejmé-
ret egyéni beállítása érdekében

Méret: 52 – 61 cm

• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Rövidebb karima, így szélesebb 

látószögben lehet felfelé látni.
• Hagyományos fejkosár a kényel-

mes illeszkedés érdekében

Méret: 51 – 61 cm

uvex airwing B-S
• Polietilén sisakhéj
• Három állítható szellőzőnyílás
• Rövidebb karima, így szélesebb 

látószögben lehet felfelé látni.
• Gyorsbeállítós fejkosár elforgat-

ható méretszabályozóval a fejmé-
ret egyéni beállítása érdekében

Méret: 52 – 61 cm

uvex airwing B-S-WR

Cikksz. Szín Kiszerelés

9761.020 fehér 25

9761.120 sárga 25

9761.520 kék 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

kék 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

zöld 25

kék 25

Cikksz. Szín Kiszerelés

fehér 25

sárga 25

narancs 25

piros 25

zöld 25

kék 25

9761.520

9762.321

9761.030

9762.431
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Munkavédelmi sisakok
uvex arcvédők

A robusztus polikarbonát arcvédő 
az uvex munkavédelmi sisakokkal 
és uvex sisakra szerelhető fülto-
kokkal összeállítva átfogó védelmi 
rendszert alkot.

Kompatibilis az uvex munkavédel-
mi sisakokkal és az uvex 2H, uvex 
3H és uvex 3200H sisakra szerel-
hető fültokokkal.

A sisak és a arcvédő kombinációjá-
hoz kiegészítő adapterekre (cikksz. 
9924.010) van szükség.

A sisakot és a hallásvédő eszközö-
ket nem tartalmazza!

uvex 9790

Ezekhez a robusztus arcvédőkhöz 
speciálisan kialakított rendkívül 
könnyű műanyagból készült adap-
ter tartozik a védősisakok oldalán 
lévő, nyílásokra történő rögzítés 
céljából. A arcvédők egy hosszá-
ban állítható adapter segítségével 
illeszkednek a megfelelő sisakkari-
mához, emellett felhajtáskor há-
rom pozícióban rögzíthetők. A látó-
mezők egyszerűen cserélhetők.
A 9727.514 modell műanyag sze-
géllyel rendelkezik, és megfelel az 
EN 166 szabvány speciális követel-
ményeinek (elektromos ívkicsapás 
elleni védelem).
 

A sisakot nem tartalmazza.

uvex 9725 · 9726 · 9727

Sisakra rögzítő keret 
Cikksz. 9790.047

Fültok nélküli használat esetén a sisakra 
rögzítést biztosító adapter 
Cikksz. 9924.010

Látómező
Cikksz. 9790.048
Anyag PC víztiszta
Jellemzők 8. osztály
 elektromos 
 ívkicsapás elleni
 védelem 

Cikksz. 9725.514
Szín víztiszta
Anyag 
vastagság 1 mm
Jellemzők CA, páramentes
Csere 
látómező 9050.517
Kiszerelés 1

Cikksz. 9726.014
Szín víztiszta
Anyag 
vastagság 1 mm
Jellemzők PC
Csere 
látómező 9723.017
Kiszerelés 1

Cikksz. 9727.514
Szín víztiszta
Anyag 
vastagság 1,5 mm
Jellemzők CA,  páramentes
  elektromos 

ívkicsapás elleni védelem 
Csere 
látómező 9051.517
Kiszerelés 1
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Munkavédelmi sisakok
Tartozékok

Speciális adaptereket fejlesztettünk 
ki, amelyek segítségével az uvex 
széles látóterű kosárszemüvegek 
kombinálhatók a munkavédelmi 
sisakokkal és az uvex 2H vagy 
uvex 3H fülvédőkkel.

A sisakot és a fülvédő eszközöket 
nem tartalmazza!

Széles látóterű kosárszemüveg sisakra rögzítő pánttal

Az uvex pheos és uvex airwing tartozékai

A téli bélések hideg idő esetén 
hordhatók, és kényelmes viseletet 
jelentenek a sisak alatt. 
A papírsapkákat az üzem látogatók 
viselhetik a sisak alatt a megfelelő 
higiénia érdekében.

Papírsapkák / téli bélesek

uvex ultrasonic
Cikksz. 9302.510
Jellemzők csökkentett 
 szellőzés
Szín szürke/kék
Scheibe PC víztiszta
 supravision HC-AF
Kiszerelés  4 

 
uvex ultravision
Cikksz. 9301.544
Szín átlátszó szürke
Lencse CA víztiszta
 páramentes
Kiszerelés 4

További adapterekre van szükség 
az uvex ultrasonic vagy uvex ultravision
szemüvegek  fültok nélküli sisakra
rögzítéséhez:
Cikksz.  9924.010  

Izzadságszalag az uvex pheos és 
uvex airwings sisakokhoz
Cikksz. 9760.005
Jellemzők bőrutánzat
Kiszerelés 10

Bőr állszíj:
Ellenálló bőrből műanyag  
kapoccsal, állítható hossz  
Cikksz. 9790.005
Jellemzők Bőr/műanyag kapocs
Kiszerelés 10

4-pontos állszíj: 
Textil állszíj, gyorsrögzítős
pantent és kapocs, állítható  
hossz, állpárna  

Cikksz. 9790.007
Jellemzők textil szíj/
 műanyag
Kiszerelés 10

3D fejkosár az uvex  
pheos-hoz 
Cikksz. 9772.001
Jellemzők 2K műanyag 
 fejkosár pheos  
 szemüveg rögzítővel
Kiszerelés 10

uvex pheos és uvex airwing  
belsőrész hagyományos fejkosárral
Cikksz. 9760.000
Verzió kb. 75 g,  
 6 pontos textil
 felfüggesztésű fejkosár
 izzadságfelszívó pánttal
Kiszerelés 10

uvex pheos és uvex airwing  
belsőrész hagyományos fejkosárral 
Cikksz. 9760.001
Jellemzők ca. 75 g
Kiszerelés 10

Cikksz. 9790.006
Jellemzők papír
Kiszerelés 100

Cikksz. 9790.010
Jellemzők kötött (WIN)
Kiszerelés 10

Cikksz. 9790.015
Méretek S – M
Kiszerelés 10

Cikksz. 9790.016
Méretek L – XL
Kiszerelés 10

Cikksz. 9790.012
Jellemzők kötött 
 (Alaska)
Kiszerelés 10

9302.510

9301.544

9790.015
9790.016

9790.006
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Arcvédelem
uvex arcvédők

uvex · 9705 · 9706 
Ellenálló műanyagból készült köny-
nyű és olcsó arcvédő beépített 
homlokvédővel. Tekercses fejpánt 
egyszerű és megbízható beállítást 
tesz lehetővé minden fejmérethez.   
A felhajtható flip-up arcvédő bár-
milyen helyzetbe pozícionálható. 
Egyszerűen cserélhető látómező.

uvex · 9707 · 9708 
Ellenálló arcvédő beépített hom-
lokvédővel és ütésálló polisztirol-
ból készült fejvédővel.
 A tekercses fejpánt egyszerű és 
megbízható beállítást tesz lehető-
vé minden fejmérethez. A felhajt-
ható flip-up arcvédő bármilyen 
helyzetbe pozícionálható.
Egyszerűen cserélhető látómező. 

Cikksz. 9705.014 
Homlokpántos arcvédő 
Látómező CA víztiszta 

Cikksz. 9706.514 
Homlokpántos arcvédő 
Látómező CA víztiszta 
 páramentes

  
Cserelátómező
Cikksz. 9060.017
Látómező CA víztiszta

Cikksz. 9050.517
Látómező CA víztiszta
 páramentes 
 

Cikksz. 9707.014 
Fej- és homlokvédős arcvédő 
Látómező CA víztiszta 

 
Cikksz. 9708.514 
Fej- és homlokvédős arcvédő 
Látómező CA víztiszta 
 páramentes 

Cserelátómező: 
Cikksz. 9060.017
Látómező CA víztiszta

Cikksz. 9050.517
Látómező CA víztiszta
 páramentes 
 

9705.014

9706.514

9707.014

9708.514



         uvex silv-Air
    Egyedülálló viselési kényelmet biztosító légzésvédelem
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3D

uvex 3D silv-Air – a légzésvédelem új dimenziója

Az egyedülálló légzésvédő álarc tökéletesen illeszkedik az arc formájához. 
Az orr környékének formáját kiemelten kezelő ergonómikus kialakításnak 
köszönhetően az álarc nyomásmentesen illeszkedik, így hosszabb távon is 
kényelmesen viselhető.
A bőrbarát, rugalmas anyag, valamint a kényelmes belső tömítés lehetővé teszik 
a tökéletes és egyedi illeszkedést. A hatékony szűrőknek és nagy szűrőfelüle-
teknek köszönhetően az álarc viselője szabadon lélegezhet, mialatt maximális 
védelmet élvez.

Álarc – az orr formájára alakítva
Az ergonómikus orr-kialakítás pontosan követi az 
orr anatómiáját és garantálja az álarc tömítésének 
biztonságát és a kényelmes illeszkedést.

Szűrő
A nagy, 360°-os szelepek lehetővé teszik 
a könnyű légzést, miközben rendkívül 
megbízható védelmet biztosítanak.

Kényelmes belső tömítés
A kényelmes belső tömítés biztosítja a tökéle-
tes illeszkedést és megakadályozza a szem-
üveg kilégzéskor történő párásodását.

További információért 
telepítse a QR Code Readert 
és okostelefonja segítségével 
fényképezze le a kódot.
(csak angol nyelvű változat) 

Cikksz. 8707.333
Típus Előformázott álarc 
 High Performance
 FFP 3 háromkamrás rendszer
Szín fehér
Kiszerelés 3 db/csomag



93

3D

Az uvex 3D az illeszkedés és kényelmes viselet új 
szintjét jelenti: az innovatív termékrendszer 
tökéletes ergonómiai illeszkedése egyedülálló, 
hiszen rendkívül jól alkalmazkodik az emberi 
anatómiához.

A funkcionalitás legmagasabb szintjét optimális 
kényelemmel párosítottuk a viselő számára: az uvex 3D 
termékek figyelembe veszik az egyéni jellemzőket, 
és minden helyzetben tökéletes illeszkedést nyújtanak 
- ez a legjobb alap a professzionális és biztonságos 
védőfelszerelések számára.

A viselési kényelem új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia

x

y

z
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Funkciók és tisztítás
uvex silv-Air

A 360°-os kilégző szelep jelentősen csökkenti a légzési 
ellenállást, valamint a hő és pára képződését 
az álarcon belül.

Aktívszenes
A szűrő anyagába épített aktívszén réteg csökkenti 
a kellemetlen szagokat.

Kényelmes tömítés 
A lágy tömítés biztosítja az álarc biztonságos 
és kényelmes illeszkedését.

A 3D orr kialakítás biztosítja a kényelmes illeszkedést 
és az alacsony szivárgást, valamint megakadályozza 
a bevonat nélküli szemüvegek párásodását.

Kényelmes orrcsipesz
Az álarcban található kiváló minőségű alaktartó 
orrcsipesz egyénileg állítható.

Nagy teljesítményű hőszabályozás
Az álarc rendkívül alacsony légzési ellenállást tesz 
lehetővé azáltal, hogy szűrőkamrái a belégző 
szelephez kapcsolódnak. A high performance álarcok 
hőszabályozása maximális viselési kényelmet garantál.

Fémmentes
Az álarc teljesen fémmentes és kizárólag  bőrbarát 
anyagokból készült.

R jelölés
Az álarcokat az újrahasználhatóság szempontjából 
tesztelték, melyből megállapították, hogy az álarc két 
műszakon keresztül is hordható.

A 4 ponton kapcsolódó fejpántok lehetővé teszik 
az egyedi és biztonságos illeszkedést, így maximálisan 
kielégítik a viselő igényeit.

D jelölés
Az álarc kiegészítő dolomitporos tesztelésen esett át, 
így kitűnő légáteresztést biztosít, még extrém poros 
környezetben, hosszú ideig történő viselés esetén is.

Az álarcok egyenként csomagoltak és megfelelnek 
a legszigorúbb higiéniai elvárásoknak

uvex clear
Az uvex clear cleaning spray alkal-
mas a többször használatos minő-
sítésű uvex silv-Air álarcok tisztítá-
sára.

További információt az uvex silv-Air 
légzésvédők leírásánál talál.

Cikksz. 8701.011
Térfogat 360 ml
Kiszerelés 1 doboz



uvex silv-Air FFP 1 uvex silv-Air FFP 2 uvex silv-Air FFP 3
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Védelmi szint besorolás
uvex silv-Air

Minden FFP 1 légzésvédő megbízható 
védelmet nyújt a káros anyagokkal 
szemben, akár 4-szeres határértékig 
(MAK*) és szelepes vagy szelep nélküli 
változatban kapható.

Minden FFP 2 légzésvédő megbízható 
védelmet nyújt a káros anyagokkal 
szemben, akár 10-szeres határértékig 
(MAK*, TRK**) és szelepes vagy szelep 
nélküli változatban kapható.

Minden FFP 3 légzésvédő megbízható 
védelmet nyújt a káros anyagokkal 
szemben, akár 30-szoros határértékig 
(MAK*, TRK**) és kizárólag szelepes 
változatban kapható.

Az uvex silv-Air légzésvédő termékcsalád megfelelő védelmet biztosít 
szilárd és folyadék aeroszolok, por, pára és füst ellen, de a határértéket 
túllépő koncentrációjú gázok és gőzök esetén nem nyújt elég védelmet!

Minden légzésvédő tesztelt és megfelel a „Szűrő típusú légzésvédők, 
részecskeszűrő félálarcok”-ra vonatkozó európai EN149 szabványnak. 
Az álarcok megfelelnek az EU 89/686/EGK irányelvnek.

Az álarcok szűrő teljesítménye és a szivárgás mértéke szerint P1, P2 
vagy P3 védelmi szintekbe sorolhatók.

*    MAK = maximális munkahelyi koncentráció: A MAK értékek meghatározása 
a Német Kutatói Munkaszövetség a munkahelyi vegyi anyagok jelenlétéből 
eredő egészségügyi kockázatok meghatározásának alapján történt.

**   TRK = technológiai kibocsátási határérték: TRK értékek olyan rákkeltő anyagok 
esetén alkalmazhatók, mikor MAK értékek nem állnak rendelkezésre. 
Az egészségügyi kockázat teljes mértékben nem zárható ki.  

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

formázott formázott formázott

7112 7212 7312

7232 7333 7330

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

paneles formázott paneles formázott paneles formázott

8102 7100 8202 7200

8112 7110 8212 7210 8312 7310

aktívszenes 
7120

aktívszenes 
7220

aktívszenes 
7320

73307333

8102 7100 8202 7200

8112 7110 8212 7210 8312 7310

aktívszenes aktívszenes aktívszenes

7212

7232

7112 7212 73127312
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uvex silv-Air e
Légzésvédők

A 4 pontos fejpántok kényelmes és biztonságos illeszke-
dést tesznek lehetővé.

Az anatómiailag előformázott orrész, valamint a szűrő 
anyagába épített orrcsipesz biztosítják a tökéletes 
illeszkedést és a lehető legnagyobb kényelmet nyújtják 
a viselő számára.

A csúcsminőségű szűrőanyag biztosítja az alacsony lég-
zési ellenállást, míg a sima, fehér szűrőfelszín csökkenti 
a szennyeződés veszélyét, így felhasználható a legszigo-
rúbb higiéniai követelményeket támasztó területeken is. 
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uvex silv-Air e
Légzésvédők, FFP 1 – FFP 3 osztályok

uvex silv-Air  7112

uvex silv-Air  7212

uvex silv-Air  7312

Az FFP 1 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Az álarc rendkívül kényelmes 
ergonómikus formájának 
és védőszemüvegekkel való 
kompatibilitásának köszönhetően.

Az FFP 2 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Az álarc védőszemüveggel együtt is 
viselhető, ergonómikus alakja 
pedig nagyfokú kényelmet biztosít. 
A belső tömítőgyűrű és az anyagba 
épített orrpárnák csökkentik 
a szivárgást, valamint a legnagyobb 
biztonságot nyújtják az FFP 2 
kategóriába sorolt álarcok között.

Az FFP 3 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással 
és optimális formával rendelkezik. 
A tömítés rendkívül finom porózus 
szerkezetének, az extra széles 
fejpántoknak és a beépített 
orrcsipesznek köszönhetően 
az álarc kényelmesen 
és biztonságosan helyezhető fel. 
A háromdimenziós kialakítás 
lehetővé teszi a tökéletes 
illeszkedést bármilyen 
arcformához.

Cikksz. 8707.112
Típus FFP 1 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

Cikksz. 8707.212
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag 

Cikksz. 8707.312
Típus FFP 3 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 5 db/csomag
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uvex silv-Air e
Légzésvédők, FFP 2 és FFP 3 osztályok
High Performance

uvex silv-Air  7232
• Nagy teljesítményű, három-

kamrás climazone rendszer 
• Innovatív kialakítás, optimális 

forma 
• 4 pontos fejpánt a kényelmes, 

biztonságos illeszkedésért 
• Beépített, rugalmas, illeszthető 

orrcsipesz 
• 2 extra szűrő belégző szeleppel 

az alacsony légzési ellenállás 
és a nagyobb kényelem érdeké-
ben

• Az álarc megfelel a dolomitos 
porvizsgálat követelményeinek, 
így hosszabb idejű használat 
esetén is alacsony légzési el-
lenállást biztosít 

• Rendkívül lágy belső tömítő-
gyűrű

A csúcsminőségű uvex 
silv-Air külső anyaga a lehető 
legjobb szellőzést biztosítja

Az orr számára kialakított mélyedés tökéletesen 
illeszkedik szinte minden orrformához.

Lé
gz

és
i e

lle
ná

llá
s 

(p
)

Kilégzés 160 l/minBelégzés 95 l/min
Levegő térfogat (l/min)

Belégzés 30 l/min

Más hasonló termék (FFP 2 szeleppel)

A silv-Air 7210 típushoz képest kb 
25%-kal, más hasonló termékhez (FFP 2 
szeleppel) képest pedig több mint 
40 %-kal csökkenti a légzési ellenállást.

• Nagy teljesítményű, három-
kamrás climazone rendszer

• Innovatív kialakítás, optimális 
forma 

• 4 pontos fejpánt a kényelmes, 
biztonságos illeszkedésért

• Beépített, rugalmas, illeszthető 
orrcsipesz 

• 2 extra szűrő belégző szeleppel 
az alacsony légzési ellenállás és 
a nagyobb kényelem érdekében

• További besorolások (R + D): 
Az álarcok rendelkeznek 
többszörhasználatos („R”), vala-
mint a nagyobb porterhelésnek 
ellenálló, a dolomitpor vizsgálat 
követelményeinek megfelelő 
(„D”) minősítéssel, így több mint 
egy műszakon keresztül is hasz-
nálhatók.

• Rendkívül lágy belső tömítőgyűrű

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Az FFP 3 osztályba sorolt légzés-
védők használhatók hegesztés, 
forrasztás során, a rendkívül 
veszélyes mikroszkópikus port 
magas koncentrációban tartalmazó 
környezetben és vegyi anyagokkal 
folytatott munka során. 

uvex silv-Air 7330

Rugalmas, 4 pontos fejpánt a kényel-
mes, biztonságos illeszkedésért.

Az uvex silv-Air 7330 az uvex climazone 
termékcsalád legújabb típusát képviseli, 
mely megfelel az uvex testhőmérséklet-
szabályozásra vonatkozó szigorú minőségi 
elvárásainak.

Cikksz. 8707.232
Típus Előformázott álarc
 High Performance
 FFP 2 háromkamrás rendszer
Szín ezüstszürke 
Kiszerelés 3 db/csomag

Cikksz. 8707.330
Típus Előformázott álarc 
 High Performance
 FFP 3 háromkamrás rendszer
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 3 db/csomag
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 1 osztály

TERMÉKLEÍRÁS

• Innovatív kialakítás, optimális forma
• Lágy anyagszélek a nagyobb kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes, biztonságos illeszkedésért
• Kilégző szelep az álarc belső terében felhalmozódott hő és pára 

mennyiségének csökkentésére
• Az előformázott álarcok optimalizált orr kialakításuknak köszön-

hetően védőszemüvegekkel együtt hordhatók (mélyedések az orr 
bal és jobb oldalán)

• Az aktívszén réteg megakadályozza a határérték alatti koncentrá-
ciójú szagok, gázok és gőzök átjutását (silv-Air 8707.120)

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Az FFP 1 osztályba sorolt légzésvédők használhatók 
az élelmiszeriparban, kőfaragásnál, cementtel történő munka során, 
építési munkáknál, valamint puhafa feldolgozása során.

A háromdimenziós, 
optimális forma 
ideálisan kombinál-
ható védőszemüve-
gekkel.

Lágy anyagszélek a nagyobb 
kényelemért.

A varrás nélküli fejpántok 
nem okoznak nyomást.

Minden FFP 1 modell teljesen 
fémmentes

Az előformázott 
álarc aktívszenes 
szűrővel is kapható, 
amely megakadá-
lyozza a kellemetlen 
szagok átjutását. 
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 1 osztály

uvex silv-Air  7110

Az FFP 1 előformázott szelepes álarc innovatív 
kialakítással és optimális formával rendelkezik. 
Az álarc védőszemüveggel együtt is viselhető, 
ergonómikus alakja pedig nagyfokú kényelmet 
biztosít.

Cikksz. 8707.110
Típus FFP 1 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 15 db/csomag
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Légzésvédők, FFP 1 osztály
uvex silv-Air p

uvex silv-Air  8112

uvex silv-Air  8102

Az FFP 1 előformázott szelep nélküli 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos 
illeszkedését.

Az FFP 1 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos 
illeszkedését. 

uvex silv-Air  7100

Az FFP 1 előformázott szelep 
nélküli álarc innovatív kialakítással 
és optimális formával rendelkezik. 
A nagyobb kényelem érdekében 
fém és műanyag elemeket nem 
tartalmaz.

uvex silv-Air  7120 aktívszenes

Az FFP 1 előformázott szelepes 
álar c innovatív kialakítással és opti-
mális formával rendelkezik. A álarc 
védőszemüveggel együtt is viselhe-
tő, ergonómikus alakja pedig nagy-
fokú kényelmet biztosít. Aktívszén-
tartalmának köszönhetően kiszűri 
a kellemetlen szagokat (küszöbér-
ték alatti koncentrációjú gázok és 
gőzök esetén).

Cikksz. 8708.112
Típus FFP 1 panelest álarc szeleppel
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag 

Cikksz. 8708.102
Típus FFP 1 paneles álarc szelep nélkül 
Szín ezüst 
Kiszerelés 20 db/csomag

Cikksz. 8707.100
Típus FFP 1 előformázott álarc szelep nélkül 
Szín ezüstszürke 
Kiszerelés 20 db/csomag

Cikksz. 8707.120
Típus FFP 1 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüst/antracit 
Kiszerelés 15 db/csomag 
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 2 osztály

TERMÉKLEÍRÁS

• Innovatív kialakítás, optimális forma
• Lágy szélek a nagyobb kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes, biztonságos illeszkedésért
• Műanyag vagy fém részeket nem tartalmaz (előformázott  álarc)
• Kilégzőszelep az álarc belső terében felhalmozódó hő és pára 

mennyiségének csökkentésére
• Az előformázott álarcok optimalizált orr kialakításuknak köszön-

hetően védőszemüvegekkel együtt hordhatók (mélyedések az orr 
bal és jobb oldalán)

• Az aktívszenes szűrő megakadályozza a küszöbérték alatti kon-
centrációjú szagok, gázok és gőzök bejutását (silv-Air 8707.220)

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Az FFP 2 csoportba sorolt légzésvédők használhatók bányászat, 
fémipari munkák, fafeldolgozás során, valamint hajógyárakban.

Széles fejpánt az egyenletes 
nyomáseloszlás és kényelmes 
illeszkedés érdekében.

Lágy, sima szélek a nagyobb 
kényelemért.

Az ergonómikus forma 
garantálja a szoros illeszkedést, 
fém csipeszek vagy 
tömítések nélkül

Az előformázott 
álarc aktívszenes 
szűrővel is 
kapható, amely 
megakadályozza 
a kellemetlen 
szagok átjutását
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 2 osztály

uvex silv-Air  7210

Az FFP 2 előformázott szelepes álarc innovatív 
kialakítással és optimális formával rendelkezik. 
Az álarc védőszemüveggel együtt is viselhető, 
ergonómikus alakja pedig nagyfokú kényelmet 
biztosít.

Cikksz. 8707.210
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 15 db/csomag
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uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 2 osztály

uvex silv-Air  8212

uvex silv-Air  8202

Az FFP 2 előformázott szelep nélküli 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos 
illeszkedését.

Az FFP 2 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos 
illeszkedését.

uvex silv-Air  7200

Az FFP 2 előformázott szelep 
nélküli álarc innovatív kialakítással 
és optimális formával rendelkezik. 
A nagyobb kényelem érdekében 
műanyag vagy fém elemeket nem 
tartalmaz.

uvex silv-Air  7220 aktívszenes

Az FFP 2 előformázott szelepes álarc 
innovatív kialakítással és optimális 
formával rendelkezik. Az álarc 
védőszemüveggel együtt is viselhető, 
ergonómikus alakja pedig nagyfokú 
kényelmet biztosít. Az aktívszén 
tartalmának köszönhetően kiszűri 
a kellemetlen szagokat (küszöbérték 
alatti koncentrációjú gázok és gőzök 
esetén)

Cikksz. 8708.212
Típus FFP 2 paneles álarc szeleppel 
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag 

Cikksz. 8708.202
Típus FFP 2 paneles álarc szelep nélkül
Szín ezüst
Kiszerelés 20 db/csomag

Cikksz. 8707.200
Típus FFP 2 előformázott álarc szelep nélkül
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 20 db/csomag

Cikksz. 8707.220
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüst/antracit
Kiszerelés 15 db/csomag



105

uvex silv-Air p
Légzésvédők, FFP 3 osztály

uvex silv-Air  8312

uvex silv-Air  7310

uvex silv-Air 7320 aktívszenes

Az FFP 3 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
Állítható orrcsipesze lehetővé teszi 
az álarc kényelmes és biztonságos  
illeszkedését. 

Az FFP 3 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
A finom porózus szerkezetű 
tömítőgyűrű és az extra széles 
fejpántok lehetővé teszik az álarc 
biztonságos és kényelmes 
illeszkedését.

Az FFP 3 előformázott szelepes 
álarc innovatív kialakítással és 
optimális formával rendelkezik. 
A finom porózus szerkezetű 
tömítés és az extra széles 
fejpántok lehetővé teszik az álarc 
biztonságos és kényelmes 
illesztését. Aktívszenet is 
tartalmaz a kellemetlen szagok 
(küszöbérték alatti koncentrációjú 
gázok és gőzök) kiszűrésének 
érdekében.

Cikksz. 8708.312
Típus FFP 3 paneles álarc szeleppel 
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag 

Cikksz. 8707.310
Típus FFP 3 előformázott álarc szeleppel
Szín ezüstszürke
Kiszerelés 5 db/csomag

Cikksz. 8707.320
Típus FFP 3 előformázott álarc szeleppel 
 és atívszénnel
Szín ezüst/antracit
Kiszerelés 5 db/csomag
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uvex silv-Air 
Útmutató a szabványokhoz és termékekhez

ANYAGJELLEMZŐ PARAMÉTEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

TERMÉKEK

Azbeszt: rövid ideig tartó, nem folyamatos munka, mintavételezés

Gomba spórákkal, baktériumokkal, porokkal történő munkavégzés

Radioaktív részecskék

Peszticidek permetezése (finomszemcsés)

Szigetelés (pl. üvegszálas szigetelőanyagokkal)

Kvarcpor (kőfaragás)

Csiszolás, vágás, marás, fúrás, sarokköszörülés, fűrészelés

Cementpor

Erőmű utólagos felszerelés és szűrőtisztítás

Famunka (tölgy, bükk, trópusi fafélék)

Hulladékégetés (dioxinok, furánok)

Lisztpor (élelmiszeripar)

Téglabontás, kőfaragás, beton

Papírpor (nyomtatás)

Erőműben keletkező szénpor

Szennyvízkezelés

Bányászat

Akkumulátor gyártás

Alumínium hegesztőanyagok

Forrasztás, hegesztés, öntés

Építmények tisztítása

Gyanta- és ragasztó-feldolgozás (megfelelő szellőzés mellett)

Kórokozók (vérrel történő érintkezés)

Folyadéksugaras vágás (préselés, rajzolás, fúrás)

Növényvédőszerek permetezése (por)

Citosztatikus anyagok (kemoterápia)

Kórházak/sürgősségi orvosi ellátás

Levegőben terjedő influenzafertőzések (orvosi személyzet, munka köhögő betegekkel, hörgőtükrözés, intubáció és szívás)

Mezőgazdaság/erdészet

Hulladékkomponens-szétválasztás (baktériumok, spórák, szagok)

Ezek a szűrő osztályok a minimális követelményeknek felelnek meg és kizárólag támpontul szolgálnak. Használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a védőálarc megfelel az adott veszélyes anyag és 
annak koncentrációja által megkívánt követelményeknek!

A RÉSZECSKESZŰRŐK HÁROM OSZTÁLYBA SOROLHATÓK

  Nem toxikus és fibrózist nem kiváltó részecskék esetén. Védelem a határérték (MAK*) akár 4-szereséig.

  A szűrők alkalmasak a káros és veszélyes részecskék, gőz és füst, szilárd és folyékony részecskék közepes szintű kiszűrésére. 
Védelem a határérték (MAK*, TRK**) akár 10-szereséig.

  A magas osztályba sorolt szűrők alkalmasak a mérgező részecskék, gőz és füst, szilárd és folyékony részecskék közepes szintű 
kiszűrésére. Védelem a határérték (MAK*, TRK**) akár 30-szorosáig.
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Légzésvédők
uvex silv-Air c
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Légzésvédők, FFP 1 és FFP 2 osztályok
uvex silv-Air c

uvex silv-Air c RÉSZECSKESZŰRŐ ÁLARC

•  Innovatív kialakítás, optimális forma
• Lágy anyagszélek a nagyobb viselési kényelemért
•  Varrás nélküli fejpánt a kényelmes, biztonságos 

illeszkedésért
•  Kilégző szelep a könnyű légcseréhez, mely egyben 

csökkenti az álarcon belül felhalmozódó hő és pára 
mennyiségét

•  Állítható orrcsipesz az egyénileg állítható illeszkedésért
•  Az álarc megfelel a dolomitpor vizsgálat 

követelményeinek
•  Kompatibilis az uvex védőszemüvegekkel
•  A felső rész tömítése biztonságos és kényelmes 

illeszkedést tesz lehetővé
•  Aktívszenes szűrő, mely alkalmas az FFP 2 opciónál 

(uvex silv-Air c 2220) leírt hegesztési munkákhoz

A kilégzőszelep 360°-os nyílása biztosítja 
a nagyon alacsony légzési ellenállást, 
valamint gondoskodik az álarc belső 
terének hűtéséről.

Az álarc felső részén elhelyezett tömítés 
biztonságos illesztést és a megnövelt 
viselési kényelmet nyújt.

A lágy anyagszéleknek köszönhetően nem 
érezhető kényelmetlen nyomás.

A varrás nélküli fejpánt 
állítható az optimális 
illeszkedés érdekében.

Az állítható orrcsipesz biztonságos 
és kiváló egyedi 
illeszkedést biztosít.

1

5

4
3

2
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Részecskeszűrő álarcok, FFP 1 védelmi osztály
uvex silv-Air c

uvex silv-Air  3100

uvex silv-Air  3110

uvex silv-Air  2100

uvex silv-Air  2110

FFP 1 paneles álarc szelep nélkül.

FFP 1 paneles álarc szeleppel.

FFP 1 előformázott álarc szelep 
nélkül.

FFP 1 előformázott álarc szeleppel.

Cikksz. 8733.100
Típus FFP 1 paneles álarc szelep nélkül
Szín fehér
Kiszerelés 30 db/csomag
 

Cikksz. 8733.110
Típus FFP 1 paneles álarc szeleppel 
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

Cikksz. 8732.100
Típus FFP 1 előformázott álarc szelep nélkül
Szín fehér
Kiszerelés 20 db/csomag
 

Cikksz. 8732.110
Típus FFP 1 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag
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uvex silv-Air c
Részecskeszűrő álarcok, FFP 2 védelmi osztály

uvex silv-Air  3200 · 3210 · 3220

uvex silv-Air  2200 · 2210 · 2220

FFP 2 paneles álarcok szeleppel vagy szelep nélkül, valamint egy további 
modell szeleppel és aktívszénnel.

FFP 2 előformázott álarcok szeleppel vagy szelep nélkül, valamint egy 
további modell szeleppel és aktívszénnel.

uvex silv-Air 3200
Cikksz. 8733.200
Típus FFP 2 paneles álarc szelep nélkül
Szín fehér
Kiszerelés 30 db/csomag

uvex silv-Air 3210
Cikksz. 8733.210
Típus FFP 2 paneles álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

uvex silv-Air 2200
Cikksz. 8732.200
Típus FFP 2 előformázott álarc szelep nélkül
Szín fehér
Kiszerelés 20 db/csomag

uvex silv-Air 2210
Cikksz. 8732.210
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

uvex silv-Air 3220
Cikksz. 8733.220
Típus FFP 2 paneles álarc szeleppel és 
 atívszénnel
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag

uvex silv-Air 2220
Cikksz. 8732.220
Típus FFP 2 előformázott álarc szeleppel és
 atívszénnel
Szín ezüst
Kiszerelés 15 db/csomag

uvex silv-Air 3200

uvex silv-Air 3210

uvex silv-Air 3220

uvex silv-Air 2200

uvex silv-Air 2210

uvex silv-Air 2220
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uvex silv-Air c
Részecskeszűrő álarcok, FFP 3 védelmi osztály

uvex silv-Air  3310

uvex silv-Air  2310

FFP 3 paneles álarc szeleppel.

FFP 3 előformázott álarc szeleppel.

Cikksz. 8733.310
Típus FFP 3 paneles álarc szeleppel 
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag

Cikksz. 8732.310
Típus FFP 3 előformázott álarc szeleppel 
Szín fehér
Kiszerelés 15 db/csomag
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uvex silv-Air
Áttekintés

Cikksz. Termék Típus Szín Kiszerelés Oldal

8701.011 uvex clear Tisztító spray 1 doboz (360 ml) 94

8707.100 uvex silv-Air 7100 FFP 1 előformázott álarc szelep nélkül ezüstszürke 20 db/csomag 101

8707.110 uvex silv-Air 7110 FFP 1 előformázott álarc szeleppel ezüstszürke 15 db/csomag 100

8707.112 uvex silv-Air 7112 FFP 1 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 97

8707.120 uvex silv-Air 7120 aktívszenes FFP 1 paneles álarc szeleppel ezüst/antracit 15 db/csomag 101

8707.200 uvex silv-Air 7200 FFP 2 előformázott álarc szelep nélkül ezüstszürke 20 db/csomag 104

8707.210 uvex silv-Air 7210 FFP 2 előformázott álarc szeleppel ezüstszürke 15 db/csomag 103

8707.212 uvex silv-Air 7212 FFP 2 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 97

8707.220 uvex silv-Air 7220 aktívszenes FFP 2 előformázott álarc szeleppel ezüst/antracit 15 db/csomag 104

8707.232 uvex silv-Air 7232 high performance FFP 2  előformázott álarc három kamrás ezüstszürke 3 db/csomag 98

8707.310 uvex silv-Air 7310 FFP 3 előformázott álarc szeleppel ezüstszürke 5 db/csomag 105

8707.312 uvex silv-Air 7312 FFP 3 előformázott álarc szeleppel fehér 5 db/csomag 97

8707.320 uvex silv-Air 7320  aktívszenes FFP 3 előformázott álarc szeleppel ezüst/antracit 5 db/csomag 105

8707.330 uvex silv-Air 7330 high performance FFP 3  előformázott álarc három kamrás  ezüstszürke 3 db/csomag 98

8707.333 uvex silv-Air 7333 high performance FFP 3  előformázott álarc három kamrás  fehér 3 db/csomag 92/93

8708.102 uvex silv-Air 8102 FFP 1 paneles álarc szelep nélkül ezüst 20 db/csomag 101

8708.112 uvex silv-Air 8112 FFP 1 paneles álarc szeleppel ezüst 15 db/csomag 101

8708.202 uvex silv-Air 8202 FFP 2 paneles álarc szelep nélkül ezüst 20 db/csomag 104

8708.212 uvex silv-Air 8212 FFP 2 paneles álarc szeleppel ezüst 15 db/csomag 104

8708.312 uvex silv-Air 8312 FFP 3 paneles álarc szeleppel ezüst 15 db/csomag 105

8732.100 uvex silv-Air 2100 FFP 1 előformázott álarc szelep nélkül fehér 20 db/csomag 109

8732.110 uvex silv-Air 2110 FFP 1 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 109

8732.200 uvex silv-Air 2200 FFP 2 előformázott álarc szelep nélkül fehér 15 db/csomag 110

8732.210 uvex silv-Air 2210 FFP 2 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 110

8732.220 uvex silv-Air 2220 FFP 2 előformázott álarc szeleppel ezüst 20 db/csomag 110

8732.310 uvex silv-Air 2310 FFP 3 előformázott álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 111

8733.100 uvex silv-Air 3100 FFP 1 paneles álarc szelep nélkül fehér 30 db/csomag 109

8733.110 uvex silv-Air 3110 FFP 1 paneles álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 109

8733.200 uvex silv-Air 3200 FFP 2 paneles álarc szelep nélkül fehér 30 db/csomag 110

8733.210 uvex silv-Air 3210 FFP 2 paneles álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 110

8733.220 uvex silv-Air 3220 FFP 2 paneles álarc szeleppel ezüst 15 db/csomag 110

8733.310 uvex silv-Air 3310 FFP 3 paneles álarc szeleppel fehér 15 db/csomag 111



uvex eldobható védőruházat
                         uvex silver system eldobható overallok
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uvex eldobható védőruházat
uvex eldobható overallok

5/6. TÍPUS 4. TÍPUS 3. TÍPUS

Védelmi kategória 

Cikksz. 98751

Cikksz. 98739

Cikksz. 98747

Cikksz. 98741
Cikksz. 98748

uvex 5/6

uvex 4B

uvex 3B plus

uvex 3B vibatec
uvex 3B extra vibatec

5. TÍPUS 6. TÍPUS 5. TÍPUS

4. TÍPUS

6. TÍPUS

4B. TÍPUS

5. TÍPUS

3. TÍPUS 4. TÍPUS

6. TÍPUS

3B. TÍPUS

3. TÍPUS

5. TÍPUS

4. TÍPUS

6. TÍPUS

3B. TÍPUS

porálló
korlátozottan permetzáró

permetzáró
biológiai veszélyforrások
elleni védelem
növényvédőszerek elleni védelem

folyadékzáró
biológiai veszélyforrások 
elleni védelem

folyadékzáró
biológiai veszélyforrások 
elleni védelem
aktív antimikrobiális hatás

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005 EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003 DIN 32781 : 2010

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005
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uvex eldobható védőruházat
Útmutató a szabványokhoz és termékekhez

Szabvány Leírás
Pikto-
gram

3B típus  
 vibatec
98748

3B típus 
vibatec
98741

3B típus 
98747

4B típus
98739

5/6 típus
98751

EN 1149-1 Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőruházat
(az antisztatikusság csak > 25% páratartalom mellett garantált)

EN 1073-2 Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés elleni védőruházat 
(a radioaktív sugarakkal szemben nem nyújt védelmet!)

EN 14126 Fertőző anyagok elleni védőruházat

DIN EN ISO 
20743:2007

Textil felületek speciális antibakteriális aktivitással

DIN 32781 Növényvédőszerek elleni védőruházat

EN 13034 Fröccsenő folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó 
védőruházatok  (permetköd elleni védelem)

EN ISO 
13982-1

Szilárd részecskék ellen az egész testet védő ruházat
(szilárd részecskék elleni védelem)

EN 14605 
Spray-Test

Permetzáró, nagy nyomású porlasztással előállított folyékony 
vegyszerek ellen védő ruházatok (permet teszt)

EN 14605 
Jet-Test

Folyadékzáró, nagy nyomású folyadéksugárral tesztelt folyékony 
vegyszerek ellen védő ruházatok (folyadéksugár teszt)

Az egyéni védőfelszerelések három kategóriába sorolhatók aszerint, hogy milyen lehetséges kockázatok ellen nyújtanak védelmet:

I. Kategória:  Alap egyéni védőeszközöz véd a minimális kockázatok ellen.
II. Kategória:  Azok az egyéni védőeszközök tartoznak a 2-es kategóriába, amelyek nem sorolhatók egyértelműen az 1-es vagy 3-as kategóriába.
III. Kategória:  Az egyéni védőeszköz komplex kialakítása védelmet nyújt halálos veszélyekkel vagy komoly és gyógyíthatatlan egészségkárosodást okozó 

hatásokkal szemben

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK irányelv (EVE irányelv) 

EN 14605              Folyadékzáró védőoverallok
(nagy nyomású vízsugár teszt EN 463)

EN 14605              Permetzáró védőoverallok
(permet teszt EN 468)

EN ISO 13982-1   Porálló védőoverallok
(védelem szilárd részecskék ellen)

EN 13034               Korlátozottan permetzáró védőoverallok
(ködpermet elleni védelem)

Magas

Alacsony

Vé
de

lm
i s
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nt

1. TÍPUS
2. TÍPUS

3. TÍPUS

4. TÍPUS

5. TÍPUS/6
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uvex eldobható védőruházat 
Ezüst a nagyobb biztonságért –
Eldobható overallok hatékony antibakteriális felülettel

Hatékony védelem  baktériumok, élesztők és gombák ellen.
AgPURE™ csupán néhány nanométeres nagyságú szervetlen 
részecskékből áll. Az egyes nanorészecskék legfelső rétegén aktív 
ezüst-ionok találhatók.

Az AgPURE™ 3 lépésben győzi le a mikroorganizmusokat: 

1.   Csökkenti a mikrobák szaporodását
Kevés telep, rossz szaporodási körülmények

2.   Kálium-ionok elvonásával gátolja a sejt anyagcserét
Csökkenti a mikroorganizmusok életképességét

3.   Irreverzibilisen  reagál a kéntartalmú aminosavakkal
Károsítja a fehérjéket és a DNS-t/RNS-t

Az uvex vibatec eldobható védőruhák megbízható védelmet  nyújtanak 
szakemberei számára. Mindezt a Hochstein Intézet tudományos kísérletei 
támasztják alá. A védőruhák baktériumszám-csökkenést [log CFU] ≥ 3 
előidéző erőteljes antibakteriális hatása tesztekkel bizonyított és igazolt.

Az antibakteriális hatás tesztelése a DIN EN ISO 
20743:2007-10 szabványnak megfelelően történt
(szövet felszín és anyag DIN tesztje)

•  Elismert eljárás az ezüstöt tartalmazó felületek és szöve-
tek antibakteriális hatásának tesztelésére.

•  Igazoltan bioaktív termék.

•  A német Hochstein Intézet nagyban hozzájárult ennek az 
elismert szabványnak a kifejlesztéséhez.

Lemezek ezüst kolloiddal és anélkül

Ezüst kolloidos lemez
18 óra elteltével baktériumtelep 
nem fejlődött ki

Ezüst kolloid nélküli lemez
Baktériumtelepek 18 óra elteltével

Az  AgPURE™ működése

Mikroorganizmusok Elpusztult mikroorganizmusok

Levegő páratartalma

Bevonat < 10 μm

Film

Spunbond

Az ábra bemutatja, hogyan hat az AgPURE™ a mikrobákra

Antibakteriális hatás Baktériumok számának csökkenése (log CFU)
nincs < 0,5
enyhe > 0,5-től 1-ig*
jelentős > 1-től < 3-ig
erős > 3

Inkubációs idő  Baktériumok száma 
a mintában

% elpusztult 1)  R érték

5 perc 650000
1)  % elpusztult és R érték 

a nemzetközi szabvány 
szerint (polisztirén 
felszín).

30 perc 10000

60 perc < 100

6 óra < 100

18 óra < 100 99,979 % > 3,68

A baktérium populáció időbeli változása a JIS Z 2801:2000 teszt alapján

Az alábbi baktérium törzseket szintén 
tesztnek vetettük alá:
•  Legionella pneumophila
•  Staphylococcus aureus
•  Staphylococcus aureus MRSA
•  Klebsiella pneumoniae
•  Escherichia coli

*  A biológiai variancia (+0,5 log lépések), valamint az antimikrobiális hatékonyság bizonyítása 
kizárólag szignifikáns értékek esetén lehetséges – függetlenül a hatékonyság besorolásától.

Az AgPURE™ a rent a scientist GmbH márkajelzése.  © Copyright rent a scientist és uvex 2008

T E S T- N O. :  0 9 . 8 . 3 - 0 0 0 2
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3B típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall
uvex eldobható védőruházat

uvex 3B extra vibatec
Az uvex 3B extra vibatec overall cipzárral és 
a cipzárfedél alatt tépőzárral zárható. A dupla, 
kötött mandzsetta nem csak megkönnyíti 
az overall fel- és levételét, de szükségtelenné 
teszi további szigetelőszalag használatát.

Tulajdonságok
• Folyadékokkal szemben vízhatlan.
• Az AgPURETM aktív rétege optimális védelmet 

biztosít a biológiai veszélyekkel szemben.
• A vegyi anyagok széles skálája ellen biztosít 

védelmet.
• Az ergonómikus kialakításnak és a könnyű 

anyagnak köszönhetően rendkívül kényelmes 
viselet.

• A lágy gyapjú belső nagyfokú kényelmet 
biztosít.

• Maximális mozgásszabadság
• Rugalmas deréköv
• Hüvelykujj akasztó
• Egyszerű fel- és levétel

Felhasználási területek
• Járványok korlátozása és felügyelete
• Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
• Szennyvízkezelés
• Állatgyógyászati alkalmazások

Az uvex 3B extra vibatec innovatív aktív AgPURE™ rétege kiemelkedő-
en hatékony antimikrobiális védelmet biztosít 
a biológiai veszélyforrások ellen. 
(R érték ≥ 3).

Folyadékzáró 
polipropilén film

Spunbond

AgPURE™
aktív réteg

Korszerű ultrahangos varrás-technológia. Megbízható vé-
delmet nyújt viselőjének a szennyeződésekkel szemben

EN 14126   
Fertőző anyagok elleni védőruházat
EN 14605   
Folyadékzáró védőoverall (EN 463 folyadéksugár teszt)
EN 14605   
Permetzáró védőoverall (EN 468 permet teszt)
EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverall
(szilárd részecskék elleni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)
EN 1149-1   
Antisztatikus védőruházat
EN 1073-2   
Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés elleni 
védőruházat
DIN EN ISO 20743:2007   
Textil felületek speciális antibakteriális aktivitással

3. TÍPUS 5. TÍPUS3B. TÍPUS 4. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003 EN 14605 : 2005

uvex 3B extra vibatec Anyagösszetétel

A dupla, kötött mandzsettának köszönhetően az overall rendkívül jól hordható védő-
kesztyűvel együtt.

A kétoldali tépőzáras cipzárfedél megkönnyíti az overall fel- és levételét.

3. TÍPUS

További információért 
telepítse a QR Code Readert 

és okostelefonja segítségével 
fényképezze le a kódot.

(csak angol nyelvű változat)

Típus 3B
Modell 9858
Szín ezüst
Kiszerelés 10 db overall

Méretek Cikksz.
S 98748.09
M 98748.10
L 98748.11
XL 98748.12
XXL 98748.13
XXXL 98748.14
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uvex eldobható védőruházat
3B típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall

uvex 3B vibatec
Ez az overall eredeti cipzárfedése tépőzárral 
és öntapadós ragasztószalaggal záródik. 
Megkülönböztető jellegzetességei közé tartozik 
az állítható kapucni, valamint a kar- és 
lábrészeken található fényvisszaverő csíkok.

Tulajdonságok
• Folyadékokkal szemben vízhatlan.
• Az AgPURETM aktív rétege optimális védelmet 

biztosít a biológiai veszélyekkel szemben.
• A vegyi anyagok széles skálája ellen nyújt 

védelmet.
• Az ergonómikus kialakításnak és a könnyű 

anyagnak köszönhetően kényelmes viselet.
• A lágy gyapjú belső biztosítja a nagyfokú 

kényelmet.
• Teljes mozgásszabadság
• Rugalmas deréköv
• Hüvelykujj akasztó
• Egyszerű fel- és levétel

Felhasználási területek
• Járványok korlátozása és felügyelete
• Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
• Szennyvízkezelés
• Állatgyógyászati alkalmazások

Az uvex 3B extra vibatec innovációs aktív AgPURE™ rétege 
kiemelkedően hatékony antimikrobiális védelmet biztosít a biológiai 
veszélyforrások ellen (R érték ≥ 3).

Folyadékzáró 
polipropilén film

Spunbond

AgPURE™
aktív réteg

Korszerű ultrahangos 
varrás-technológia.

 
Megbízható védelmet nyújt 

viselője számára 
a szennyeződésekkel 

szemben.

EN 14126   
Fertőző anyagok elleni védőruházat
EN 14605   
Folyadékzáró védőoverall (EN 463 folyadéksugár teszt) 
EN 14605   
Permetzáró védőoverall (EN 468 permet teszt)
EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverall
(Szilárd részecskék elleni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)
EN 1149-1   
Antisztatikus védőruházat
EN 1073-2   
Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés
DIN EN ISO 20743:2007   
Textil felületek speciális antibakteriális aktivitással

3. TÍPUS 5. TÍPUS3B. TÍPUS 4. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003 EN 14605 : 2005

uvex 3B vibatec Anyagösszetétel

Az innovatív kapucni- és álarcrögzí-
tő rendszernek köszönhetően az 
overall ergonómikus kialakítású, 
a kapucni hossza pedig állítható az 
optimális védelem érdekében.

A széles fényvisszaverő csíkok biztosítják 
a jó láthatóságot, még rossz 
fényviszonyok között is.

Kétoldali tépőzáras cipzárfedés 
és öntapadó ragasztószalagok 
a nagyobb biztonságért.

3. TÍPUS

Típus 3B
Modell 9808
Szín ezüst
Kiszerelés 10 db overall

Méretek Cikksz.
S 98741.09
M 98741.10
L 98741.11
XL 98741.12
XXL 98741.13
XXXL 98741.14
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uvex eldobható védőruhák
3B típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall

uvex 3B plus
Az uvex 3B plus overall cipzárral és tépőzáras 
cipzárfedéssel záródik. A dupla, kötött man-
dzsetta nem csak megkönnyíti az overall fel- és 
levételét, de szükségtelenné teszi további szige-
telőszalag használatát.

Tulajdonságok
• Folyadékokkal szemben vízhatlan.
• A vegyi anyagok széles skálája ellen biztosít 

védelmet.
• Az ergonómikus kialakításnak és a könnyű 

anyagnak köszönhetően kényelmes viselet.
• A lágy gyapjú belső biztosítja a nagyfokú 

kényelmet.
• Teljes mozgásszabadság
• Rugalmas deréköv
• Hüvelykujj akasztó
• Egyszerű le- és felvétel

Felhasználási területek
• Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
• Takarító munkák
• Tartálytisztítás
• Szennyezett területek tisztítása

Korszerű ultrahangos 
varrás-technológia.

 
Megbízható védelmet nyújt 
viselőjének a szennyeződé-

sekkel szemben.

EN 14126   
Fertőző anyagok elleni védőruházat
EN 14605   
Folyadékzáró védőoverall (EN 463 folyadéksugár teszt)
EN 14605   
Permetzáró védőoverall (EN 468 permet teszt)
EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverall
(Szilárd részecskékkel szembeni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)
EN 1149-1   
Antisztatikus védőruházat
EN 1073-2   
Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés

3. TÍPUS 5. TÍPUS3B. TÍPUS 4. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003 EN 14605 : 2005

uvex 3B plus Anyagösszetétel
A dupla, kötött mandzsettának köszönhetően az overall rendkívül jól hordható 
védőkesztyűvel együtt.

A kétoldali tépőzáras cipzárfedés megkönnyíti az overall fel- és levételét.

3. TÍPUS

Folyadékzáró 
polipropilén réteg 

Spunbond

A rendkívül lágy és feszes ezüstszínű spunbond-polipropilén fólia haté-
konyan akadályozza meg a folyékony vegyi anyagok átjutását. Az 
anyag és a befedett varrások mechanikai szilárdságá-
nak köszönhetően az uvex 3B plus védelmet 
nyújt akár a legveszélyesebb mikroba 
törzsekkel szemben is a kényelem-
érzet csökkenése nélkül.

Típus 3B
Modell 9857
Szín ezüst
Kiszerelés 10 db overall

Méretek Cikksz.
S 98747.09
M 98747.10
L 98747.11
XL 98747.12
XXL 98747.13
XXXL 98747.14



120

uvex eldobható védőruhák
4B típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall

EN 14126   
Fertőző anyagok elleni védőruházat
EN 14605   
Permetzáró védőoverallok
(EN 468 permet teszt)
EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverallok
(Szilárd részecskék elleni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)
DIN 32781   
Növényvédőszerek elleni védelem

4. TÍPUS

uvex 4B
A jól szellőző, könnyű és rugalmas anyag 
kivételesen nagyfokú kényelmet biztosít.

Tulajdonságok
• Permetzáró
• A fedett varrások optimális védelmet 

nyújtanak
• Újrazárható cipzárfedés
• Rugalmas deréköv
• Középső ujjra húzható akasztó
• A DIN 32781 szabványnak megfelelően 

növényvédőszerek elleni védelemre is 
alkalmas.

• Szilikonmentes
• Megfelelő viselet tisztatéri környezetben

Felhasználási területek
• Alacsony és közepes toxicitású szervetlen 

vegyületekkel történő munka során
• Alacsony nyomású ipari tisztítás (ködpermet)
• Hajó- és autógyártás
• Festékkel vagy lakkal történő munka
• Mezőgazdaság és kertészet
• Járványfelügyelet
• Elektronika

Középső ujjra húzható akasztó. 
Megakadályozza a ruhaujj felcsúszását.

Az összevarrt és leragasztott szegélyek 
optimális védelmet biztosítanak.

Mikroporózus 
polietilén réteg

Spunbond

uvex 4B Anyagösszetétel
A mikroporózus permetzáró spunbond-polietilén fóliának köszönhető-
en az uvex 4B nem csak védelmet nyújt, de remekül szellőzik is. A lefe-
dett varrások kiemelkedő védelmet nyújtanak a folyékony aeroszolok 
és szilárd részecskék ellen, míg a belső spunbond anyag kényelmes vi-
seletet biztosít.

Összevarrt és leragasztott szegélyek.
Optimális védelem a folyékony aeroszolok és szilárd részecskék ellen.

5. TÍPUS3B. TÍPUS 4. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003

DIN 32781 : 2010

Típus 4B
Modell 9865
Szín fehér/narancssárga
Kiszerelés 45 db overall

Méretek Cikksz.
S 98739.09
M 98739.10
L 98739.11
XL 98739.12
XXL 98739.13
XXXL 98739.14
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uvex eldobható védőruházat
5/6 típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall

uvex 5/6
A hátrész jól szellőző, rendkívül könnyű poliész-
ter fólia és a Spunbond-Meltblown- Spunbond 
(SMS) anyagának kombinációja nagyfokú véde-
lem mellett teszi lehetővé a kiváló szellőzést és 
nedvszívást.

Tulajdonságok
• Korlátozott mértékű permet- és 

részecskezárás
• Kontrasztos színű ragasztott varrásszegélyek 
• Optimális illeszkedés a testhez a nagyobb 

kényelemért
• Újrazárható cipzárfedés
• Középső ujjra húzható akasztó 

megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
• Szilikonmentes
• Megfelelő viselet tisztatéri környezetben

Felhasználási területek
• Porral vagy szemcse méretű vegyi anyagokkal 

végzett munka
• Festés
• Üvegszálgyártás és -feldolgozás
• Általános karbantartó munkák

5/6 TÍPUS

EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverall
(Szilárd részecskék elleni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)

5. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005

Mikroporózus 
polietilén réteg

Spunbond

A külső ragasztott varrásszegélyek kontrasztos színűek.
Fokozott védelem a szilárd részecskék és a fröccsenő folyadékok ellen.

uvex 5/6 Anyagösszetétel
Az uvex 5/6 egy nagyon könnyű, mikroporózus szerkezetű spunbond-
polietilén fólia, amely a hátrész SMS anyagával kombinálva kiváló szel-
lőzést biztosít. A szegélyragasztással együtt garantált a nagyfokú véde-
lem a felfröccsenő folyadékokkal vagy szilárd részecskékkel szemben.

Középső ujjra húzható akasztó 
megakadályozza a ruhaujj felcsúszását.

A jól szellőző polietilén fólia és a háti 
rész légáteresztő SMS anyagának 
kombinációja nagyfokú nedvszívó 
képességet és jó szellőzést biztosít.

Típus 5/6
Modell 9860
Szín fehér/lime
Kiszerelés 40 db overall

Méretek Cikksz.
M 98751.10
L 98751.11
XL 98751.12
XXL 98751.13
XXXL 98751.14
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uvex eldobható védőruházat
Tartozékok

Tépőzáras kámzsa

Cipővédő gumírozott  

Ruhaujjvédő, mindkét végén gumírozott 

Magas szárú cipővédő gumírozott és megkötős 

Modell 9861
Anyag Spunbond PE fólia
Szín fehér
Méretek Egy méretben
Kiszerelés 50 db kapucni/csomag
Cikksz. 98752.00

Modell 9863
Anyag Spunbond PE fólia
Szín fehér
Méretek 42 – 46 /46 – 48
Kiszerelés 100 pár/csomag
Cikksz. 98749.46 / 98749.48

Modell 9862
Anyag Spunbond PE fólia
Szín fehér
Méretek Egy méretben
Kiszerelés 50 pár/csomag
Cikksz. 98753.00

Modell 9864
Anyag Spunbond PE fólia
Szín fehér
Méretek 42 – 46
Kiszerelés 50 pár/csomag
Cikksz. 98750.46
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uvex eldobható védőruházat
Kérjük figyeljen a következőkre!

A veszélyes anyagokkal történő munkavég-
zés során a tökéletes illeszkedés és maxi-
mális biztonság érdekében az uvex termé-
kek többfajta méretben is kaphatók.
A táblázatban megtalálhatók a testmére-
teknek megfelelő uvex méretek. A méretek 
meghatározásához vegye le aktuális test-
méreteit alsóneműben és cipő nélkül.

Ezek a méretek eltérnek a szabvány ruha-
méretektől, ezért kérjük, hogy az aktuális 
méreteit figyelembe véve válasszon uvex 
overallt, ne pedig az általános mérete 
szerint! 

Méretek Testmagasság 
cm-ben (A)

Mellkaskörméret 
cm-ben (B)

S 164 – 170 cm 84 – 92 cm

M 170 – 176 cm 92 – 100 cm

L 176 – 182 cm 100 – 108 cm

XL 182– 188 cm 108 – 116 cm

XXL 188 – 194 cm 116 – 124 cm 

XXXL 194 – 200 cm 124 – 132 cm

Hogyan döntsön helyesen?

Alkalmazottai különféle veszélyeknek vannak 
kitéve mindennapi munkájuk során. Ez lehet 
fröccsenő vagy –kiömlő folyadékkal, vagy 
akár veszélyes, az ipari munkák során 
használt vegyi vagy radioaktív anyagokkal 
végzett munka. Ezért nagyon fontos 
a védőoverallok átbocsátási idejének 
ismerete.

Az átbocsátás az a folyamat, melynek 
során egy vegyszer molekuláris szinten 
átjut a védőruházat anyagán. A vegyszerek 
molekulái az anyag külső oldalára 
kötődnek, majd átdiffundálnak a textílián, 
végül kijutnak a belső felszínre.

Az uvex anyagok átbocsátási idejét úgy 
határozták meg, hogy a vegyszer ruha-
anyagon keresztül történő átbocsátási ide-
jét mérték. Az átbocsátási teszteket 
az EN ISO 6529/EN 374-3 szabványnak 
megfelelően végezték.

A fenti táblázatban szereplő adatok 
laboratóriumi mérések eredményei. További 
hatások, például magasabb hőmérséklet 
és mechanikai igénybevétel a gyakorlatban 
gyakran előfordulhatnak, ezért ezek az adatok 
kizárólag útmutatásként szolgálnak. A varrások 
és cipzárak területén kisebb lehet az átbocsátási 
idő, különösen ha ezek a részek sérültek vagy 
használtak. Az adatokért nem vállalunk 
felelősséget és azok nem helyettesíthetik 
az átfogó alkalmassági vizsgálatot.

A tesztek kivitelezésével kapcsolatos további 
információért, vagy adott specifikus vegyszer 
teszteléséért kérjük látogasson el 
az uvex-safety.com weboldalra vagy hívja 
közvetlenül ügyfélszolgáltunkat 
a 0800-66 44 893 (Németországon belül 
hívható) vagy hívja közvetlenül munkatársainkat 
a +36 30 477 3135 (magyarországi) vagy 
+49 (0) 911 97360 (nemzetközi) telefonszámon.

Örömmel állunk rendelkezésére

EN osztály Normalizált átbocsátási idő 
percekben

0 azonnal ( nincs osztályozva 

1 ≥ 10

2 ≥ 30

3 ≥ 60

4 ≥ 120

5 ≥ 240

6 ≥ 480

Az optimális védelem, biztonság és kényelem érdekében.
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uvex eldobható védőruházat
Ellenállás szerinti osztályokba sorolás

Modell uvex 3B vibatec uvex 3B uvex 4B uvex 5/6
Cikkszám 98748 / 98741 98747 98739 98751
Anyag Spunbond-PP fólia 

AgPure borítással
Spunbond-PP fólia 
 

Mikroporózus 
spunbond- PE fólia

Spunbond-PE fólia 
SMS hátrésszel

Követelmények *
EN 14325:2004 anyag fizikai tesztelése Osztály Osztály Osztály Osztály
EN 530 kopásállóság 6/2 6/2 6/2 6/1
EN ISO 7854 törésállóság hajlításnál 6/3 6/3 6/5 6/4
EN ISO 9073-4 ellenállás tépőerőnek 6/2 6/2 6/1 6/1
EN ISO 13934-1 szakítószilárdság 6/2 6/2 6/1 6/1
EN 863 átlyukasztással szembeni ellenállás 6/2 6/2 6/1 6/1
13274-4 gyújtóhatással szembeni ellenállás megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt
EN 1149-1   antisztatikus tulajdonságok megfelelt megfelelt – –
EN ISO 6529/EN 374-3 
Folyékony vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás
Savak
36%-os sósav 6/6 6/6 – –
96%-os kénsav 6/6 6/6 – –
30%-os kénsav – – – –
37%-os hidrofluor sav 6/6 6/6 – –
Lúgok
30%-os nátrium-hidroxid 6/6 6/6 – –
10%-os nátrium-hidroxid – – 6/1 –
Szerves oldószerek
Aceton 6/1 6/1 – –
Metanol 6/6 6/6 – –
EN 14325:2004 
Vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás
(behatolási index P/taszítási index R)

30%-os kénsav P 3/3 
R 3/3

P 3/3 
R 3/3

P 3/3 
R 3/3

P 3/3 
R 3/3

10%-os nátrium-hidroxid P 3/3 
R 2/3

P 3/3 
R 2/3

P 3/3 
R 3/3

P 3/3 
R 3/3

o-xilén ( tömény ) P 3/3 
R 2/3

P 3/3 
R 2/3

–
–

–
–

Bután-1-ol ( tömény ) P 3/3 
R 1/3

P 3/3 
R 1/3

–
–

–
–

n-heptán ( tömény ) –
–

–
–

P 3/3
R 2/3

–
–

Izopropanol –
–

–
–

P 3/3
R 3/3

–
–

EN 14126:2003 
Fertőző anyagok behatolásával szembeni ellenállás
ISO/FDIS 16604/16603 
Szennyezett folyadékokkal szembeni ellenállás 6/6 6/6 6/6 –

EN 14126 14126 A függelék 
Ellenállás szennyezett folyadékot tartalmazó 
anyag mechanikai érintésekor

6/6 6/6 6/6 –

ISO/DIS 22611
Folyékony szennyező aeroszolokkal szembeni ellenállás 3/3 3/3 3/3 –

ISO/DIS 22612 
Szilárd szennyező részecskékkel szembeni ellenállás 3/3 3/3 3/3 –

DIN EN ISO 20743:2007 
Antibakteriális hatás ≥ 3 stark – – –
Egész ruhára vonatkozó ellenállás
EN ISO 13935-2   varrások szakítóereje 6/4 6/4 6/2 6/2
EN 14605/EN 463   folyadéksugár teszt, 3. típus megfelelt megfelelt – –
EN 14605/EN 468   permet teszt, 4. típus megfelelt megfelelt megfelelt –
EN ISO 13982-1-2   részecske teszt, 5. típus megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt
EN 13034/ EN 468   csökkentett permet teszt, 6. típus megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt
EN 1073-2   radioaktív részecskék okozta szennyeződés elleni védelem megfelelt megfelelt – –
DIN 32781:2010 növényvédőszerek elleni védőruházat
behatolással szembeni ellenállás - atomizer teszt 14786:2006 – – megfelelt –
*  A fent felsorolt adatok az SMS hátrész anyagára vonatkoznak.

A ruházat egész anyagát tekintve ellenállóbb, de a ruházat osztályozása a leggyengébb anyagrész tulajdonságain alapul.

Alkalmasság tisztatér osztályok szerint / ISO 9073-10 szabvány szerint tesztelt (nemszőtt textíliák vizsgálati módszerei)
ISO 14644-1 osztály 1 2 3 4 5 6 7 8 9
US Federal Standard 209 – – 1 10 100 1.000 10.000 100.000
uvex 5/6
uvex 4 B
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Használati útmutató
uvex eldobható védőruházat

 Használat előtt mindenképp ellenőrizze a védőoverallt, hogy nem 
található-e rajta sérült varrás vagy cipzár, vagy egyéb látható hiba, 
mely csökkentheti a védelmi szinteket.

Tárolás
az uvex eldobható védőöltözetet eredeti csomagolásban, száraz, 
napfénytől védett helyen kell tárolni.

Ártalmatlanítás
A terméket használat után a vonatkozó szabályok és előírások 
szerint kell ártalmatlanítani. A termék csak egyszeri használatra 
alkalmas.

Eldobható öltözékek mosása
Az eldobható öltözékek kizárólag egyszeri használatra valók, 
mosásuk tilos!

Kérjük vegye figyelembe
A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy adott használatra 
melyik öltözet a leginkább megfelelő. Az uvex semmilyen 
felelősséget nem vállal a termékek helytelen alkalmazásából vagy 
használatából eredő károkért.

Kérdés esetén vagy további információért kérjük látogasson el 
honlapunkra az uvex-safety.com weboldalra vagy hívja közvetlenül 
ügyfélszolgálatunkat a 0800 664 4893 (Németországon belül 
hívható) vagy hívja közvetlenül munkatársainkat a +36 30 477 3135 
(magyarországi) vagy +49 (0) 911 97360 (nemzetközi) 
telefonszámon.

Örömmel állunk rendelkezésére!

A Biológiai Anyagok Német Bizottsága (ABAS) által felállított szabályok 
szerint az egyéni védőeszközt (EVE) a következő módon kell fel- és levenni:

    Az EVE felvétele:

•    Az EVE felvétele előtt ellenőrizze annak minden részét, hogy 
megbizonyosodjon róla, hogy nincsenek hiányzó vagy sérült 
részek

• Ékszereit és óráját vegye le
• Vegye fel a ruhát és a derekáig húzza össze a cipzárt
• Vegye fel a csizmát
•  Vegye fel a szűrőálarcot és ellenőrizze annak megfelelő 

illeszkedését
• Vegye fel a védőszemüveget
•  Húzza a ruha kapucniját a fejére és húzza fel teljesen a cipzárt. 

Az áll és a cipzár elfedéséhez húzza össze a cipzárhajtókát
•  Vegye fel a védőkesztyűket és húzza rá a ruhaujj mandzsetta 

részére

    Az EVE levétele:

•   Fertőtlenítse a védőkesztyűket, de még ne vegye le őket
•    Vegye le a kapucnit és a belső részt, kifordítva bújtassa ki 

a vállait a ruhából, egészen a derekáig. Közben húzza ki a karjait 
a ruhából (egy másik, védőkesztyűt és szűrőálarcot viselő 
személy segíthet ebben)

•   Vegye le a ruhát teljesen, közben vegye le a csizmákat is
•   Húzza le a kesztyűket kifelé fordítva
•   Előrefelé húzza le a védőszemüveget, majd tegye a kijelölt 

helyére
•   Hasonlóképpen vegye le a szűrőálarcot is
•   Fertőtlenítse a kezeit, majd mossa át a kezeit, arcát és minden 

más szennyezett bőrfelületet vízzel és fertőtlenítő oldattal

Az uvex eldobható védőruhák használata

Az eldobható védőoverall fel- és levétele



 Védőkesztyűk
       Innovatív kézvédelem egykézből
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Gyártói és technológiai    

A munkahelyen történő balesetek közül 
a kezet érő balesetek a legáltalánosabbak. 
A sérült munkavállalót érő következménye- 
ken túl a vállalat is jelentős költségeket 
szenved el a kieső munkaidő miatt. Az 
uvex innovatív védőkesztyű megoldásai 
rendkívüli biztonságot és költséghatékony-
ságot garantálnak minden munkakörnye-
zetben. A maximális védelem és a kiemel-
kedő viselési kényelem alapvető feltétel-
ként biztosítja, termékeink magas fokú el-
fogadását a felhasználók körében.

Szaktudást és gyártási szakértelmet nyújtó 
vállalatként kulcsfontosságú követelmény, 
hogy minden munkahely számára ponto-
san a megfelelő megoldást találjuk meg. 
Az uvex safety group védőkesztyű-szakér-
tői központja Lüneburgban (Németország) 
van. A lüneburgi üzemben folyó termelés 
a legmagasabb szintű műszaki szabványo-
kat biztosítja és rövid szállítási időt garan-
tál a gyártótól a felhasználóig.

Ötvözzük a modern gyártási folyamatokat, 
a tervezést és fejlesztést, a házon belüli 
varroda és egy kiterjedt tesztelési és alkal-
mazási technológiával rendelkező labora-
tórium tevékenységét. Számunkra a minő-
ség azt jelenti, hogy többet adunk egy tö-
kéletes terméknél.

A gyakorlati megoldások jelentik az uvex 
egyedi szolgáltatását, ahol a rugalmasság 
jelenti erősségünket, mivel a standard ter-
mékválasztékunk nem mindig kínálja a tö-
kéletes megoldást.
A felmérés alapját a kockázatelemzés ké-
pezi. Első lépésben védőkesztyű szakér-
tőink Önnel közösen kielemzik munkahe-
lye egyedi követelményeit és a korábban 
használt védőeszközöket.
A folyamat során közvetlenül részesül 
a lüneburgi védőkesztyű-szakértői központ 
által nyújtott előnyökből, amellyel szakér-
tőink szorosan együtt dolgoznak.

Egészségvédelem és minőség – garantált 
és tanúsított
Védőkesztyűink folyamatosan magas mi-
nőségét a nyersanyagok gondos kiválasz-
tása, a legújabb robotrendszer-tervezés és 
szigorú gyártásellenőrzés garantálja. Ter-
mészetesen a folyamatos fejlesztés és át-
alakítás iránt is elkötelezettek vagyunk, 
hogy folyamatosan megfeleljünk a bizton-
sági követelményeknek. A kiváló minősé-
gű, természetes, jól használható és a bőr 
által tolerált szálak használata a jó közér-
zet előfeltétele. A kesztyűk csak akkor 
nyújtanak védelmet, ha használják is őket.

Innovatív kézvédelmi megoldások, német minőségben 

szakértelem
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szakértelem

Tanúsított biztonság.
Önnek és alkalmazottainak.
Mindennek, ami a bőrrel érintkezik, ki kell 
elégítenie az előírt követelményeket, ezért 
rendelkezik minden védőkesztyűnk szigorú 
tesztkritériumok, pl. az Öko-Tex Standard 
II. termékosztálya szerinti tanúsítvánnyal.

A termékeink tisztaságával szemben tá-
masztott nagyfokú követelményeink alapja 
az oldószermentes termelés.
Az allergia különösen fontos kérdés, és 
gyártóként szakértelmünket arra összpon-
tosítjuk, hogy megelőzzük a védőkesztyűk 
viselése által okozott munkahelyi allergiát.

szakértelem
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3D

uvex phynomic – tökéletesség 3 dimenzióban

Tökéletes illeszkedés: az uvex phynomic anatómiai formájú védőkesztyű, amely 
tökéletesen illeszkedik a kézhez.
Az uvex forradalmi 3D ergo technológiája biztosítja, hogy a kesztyű úgy illeszkedjen, 
mintha egy második bőr lenne, így természetes tapintásérzetet és maximális rugal-
masságot biztosít, ezáltal optimális többek között a precíziós szerelési munkákhoz. 
A 3D ergo kézformája és vékony, 15-ös vastagságú, finoman kötött, poliamid/ 
elasztán bélése garantálja a kitűnő illeszkedést és pontosságot 
egészen az ujjvégekig.
A vékony, de robusztus és elasztikus aqua-polimer 
bevonat maximális védelmet nyújt. Fedezze fel 
az uvex phynomic termékcsalád más egyedi 
tulajdonságait is – optimális használhatóság 
és abszolút tisztaság – a 158–159. oldalon.

Anatómiai kialakítású 3D ergo kézforma
A védőkesztyű második bőrként illeszkedik 
a kézre az optimalizált, anatómiai 
kialakítású 3D ergo kézformának 
köszönhetően.

15-ös vastagságú, finoman kötött, 
poliamid/elasztán bélés
A rendkívül vékony, 15-ös vastagságú, 
finoman kötött, poliamid/elasztán bélés 
kiemelkedően természetes tapintásérze-
tet és maximális rugalmasságot biztosít.

Elasztikus aqua-polimer bevonat
Tökéletesen a felhasználói területre szabva 
a forradalmi aqua-polimer 
bevonat-technológiának köszönhetően.
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3D

Az uvex 3D új szintre emeli az illeszkedést és vise-
lési kényelmet: szembeötlő az innovatív termék-
rendszer tökéletesen ergonomikus tervezése, 
amely rendkívüli rugalmassággal illeszkedik az 
emberi anatómiához.

A mozgást a legnagyobb mértékben megkönnyítő 
kialakítás és optimális viselési kényelem: az uvex 
3D termékek figyelembe veszik az egyént és min-
den helyzetben tökéletes illeszkedést nyújtanak. 
Ez a legjobb alap, amit egy profi és biztonságos 
védőeszköz nyújthat.

A viselési kényelem új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia

x

y

z
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Xtra Grip technológia 
Biztos fogás. Rendkívüli rugalmasság.

Legyen az sport, műszaki alkalmazás vagy egy kormánykerék, 
az erőteljes fogás számos felhasználási területen elengedhetetlen. 
Enélkül megnő a baleset kockázata és energiaveszteség lép fel, 
különösen nedves vagy olajos környezetben. Ez különösen igaz 
a védőkesztyűk esetében, mivel a gyenge fogás a kéz elfáradásához 
és instabilitásához vezet munka közben, így megnő 
a sérülésveszély.

Az innovatív uvex Xtra Grip technológia segítségével ez a probléma 
már a múlté. 

A kényelmes, uvex Xtra Grip technológiájú pamut bélés kényelmes viseletet biztosít, 
míg a nitril bevonatnak köszönhetően a kesztyű teljesen vízhatlan.

Különleges bevonat a biz-
tosabb fogás érdekében

Tartós nitril bevonat

Kötött pamut a valódi 
kényelemért

A bőr felülete

Többréteges kialakítás a nagyobb biztonságért

uvex rubiflex XG35B
Az uvex maximális védelmet nyújt a vegyszerekkel 
szemben a béléses rubiflex XG35B segítségével.

Hosszabb 
élettartam
A többréteges kialakítás mellett a felület 
fejlett szerkezete is hosszabb élettarta-
mot biztosít. 

Használható olajos és 
nedves környezetben
Az Xtra grip technológiával ellátott kesz-
tyűk csatornás szerkezete felszívja a fo-
lyadékokat, így segítségükkel biztosab-
ban megfoghatók a szerszámok és alkat-
részek.

technológia
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Hosszabb élettartam. Kivételes kényelem.

uvex profi ergo XG20A
A profi ergo XG20A ideális választás, ha a cél a mechanikai kockázatok 
csökkentése olajos és nedves környezetben.

technológia
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Vegyszer adatbázis és kesztyűtervezés online
Az uvex Glove Expert System

Mint vezető innovátor, a legmagasabb szintű követelményeket támasztjuk vevőink számára kínált termékeinkkel és szolgáltatásainkkal 
szemben.
A Glove Expert System (GES) rendszert szakértők fejlesztették ki szakértők számára. Bármikor és a világon bárhonnan elérhető.
Ez az online eszköz segít, hogy átfogóan elemezni és optimalizálni tudja a védőkesztyű-megoldásokat vállalata számára. 

Online vegyszer adatbázis 

A Glove Expert System (GES) átfogó vegyszer adatbázist biztosít, 
hogy ki tudja választani a megfelelő védőkesztyűt a veszélyes 
anyagok elleni védelemhez.
Felhasználóként létrehozhatja személyes vegyszer-áthatolási 
táblázatát vagy kérheti szakembereink tanácsát. Mindössze 
néhány kattintással megtalálhatja az egyedi követelményeinek 
megfelelő vegyi védelmet nyújtó védőkesztyűt.

Kesztyűtervező

A Glove Expert System kesztyűtervező programjával gyorsan 
és könnyen hozhatók létre kesztyűtervek, amelyek garantálják 
a magas biztonsági normákat vállalatánál. A regisztrációt követően 
módosíthatja a szakembereink által kidolgozott, meglévő 
kesztyűterveket vagy kialakíthatja saját kesztyűtervét.
A rendszer segítségével teljes kesztyűtervet hozhat létre pár 
egyszerű lépésben, és a nagyfokú testre szabhatóság számtalan 
lehetőséget biztosít.

Glove Expert System (online)

Vegyszerek adatbázisa

Rendezés veszélyes anyagok szerint <—> Kesztyűk
(áthatolási táblázat)

Kesztyűtervező

Rendezés tevékenységek szerint <—> Kesztyűk
(kesztyűtervek)

A Glove Expert System előnyei:

• Ellenőrzött vegyszerek átfogó adatbázisa
• Egyéni lista létrehozása az áthatoló anyagokról
• Vegyszerek ellen védő kesztyűk könnyű kiválasztása
• Személyes fiók kiemelt funkciókkal
• Kesztyűtervek könnyen elsajátítható létrehozása és kezelése
• A kesztyűtervek nagyfokú testre szabhatósága
uvex – tanácsadás és termékszakértelem egy helyen. https://gloveexpertsystem.profas.de
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A megfelelő védőkesztyűk megtalálásának gyors módja
Az uvex Glove Navigator

A megfelelő védőkesztyű kiválasztásánál számtalan té-
nyezőt kell figyelembe venni. Az uvex érthető jelzések-
kel látja el Önt, többek között hasznos szimbólumok-
kal, amelyek segítenek kiválasztani a védőkesztyűt 
a meghatározott felhasználási területhez

Mi a felhasználókat érő fő kockázat a munkahelyen? 
A szimbólumok kezdeti segítséget nyújtanak, hogy 
a helyes kategóriát válassza ki a megfelelő védőkesz-
tyűk közül.

Elsődlegesen milyen tevékenységeket végeznek 
a szóban forgó munkahelyen?
A munka természete nagy pontosságot kíván, egy-
mással helyettesíthető, általános tevékenységeket 
végez vagy jelentősen igénybe veszi a védőkesztyűt 
és viselőjét?

Határozza meg a munkahely általános körülményeit. 
A tevékenységeket nedves/olajos, nyirkos vagy szá-
raz körülmények között végzik? Minden védőkesz-
tyűnk a három környezet valamelyikéhez ajánlott. 
A kesztyű alkalmasságát a környezet nedvességének 
szintje határozza meg. 

1. A lehetséges kockázatok azonosítása és osztályozása

3. Az alkalmazási környezet meghatározása

2. A védőkesztyűvel szemben támasztott egyéni követelmények meghatározása

Mechanikai védelem 

Munka vegyszerekkel 

Vágás elleni védelem

Különleges kockázatok 
(pl. hővédelem)

Precíziós védőkesztyűk

Általános védőkesztyűk

Védőkesztyűk nagy igénybevételhez

A védőkesztyűket Németországban fejlesztjük és gyártjuk.

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex climazone szabványnak. 
Mérhetően jobb szellőzés és kevesebb izzadtság a jobb 
közérzetért a védőkesztyűk viselése közben.

A védőkesztyűk antisztatikusak az
EN 1149-1:2006, DIN 61340-5-1 szabványoknak megfelelően.

Sz
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os
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ed
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s

A védőkesztyűk az
Ökotex Standard 100 szabvány szerinti tanú-
sítvánnyal rendelkeznek.

 

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex pure standard. 
Nem tartalmaznak az egészségre káros anyagot, 
oldószer- és katalizátormentesek, optimális 
termékvédelem.
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Védőkesztyűk
Mechanikai kockázatok

Precíziós védőkesztyűk

Általános védőkesztyűk Védőkesztyűk nagy igénybevételhez

Hővédelem

Vágás elleni védelem

Bőr védőkesztyűk

airflow technology rubipor XS rubipor Ergo termékcsalád phynomic termékcsalád unipur termékcsalád unigrip termékcsalád

contact ergo termékcsalád profi ergo termékcsalád profi ergo XG

uvex C3 termékcsalád uvex C5 termékcsalád protector termékcsalád unidur termékcsalád

Vágás elleni védelem Teljes barkás bőr Hasított bőr Téli Hegesztő védőkesztyű

rubiflex compact termékcsalád

nk k-basic extra profatherm

 138 – 143

  146 144

 147

 148 – 154

 156 – 157
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Védőkesztyűk
Vegyi kockázatok

Pamutbéléses védőkesztyűk 

Bevonat: Nitril                      Bevonat: HPV

Védőkesztyűk bolyhos pamutbéléssel vagy bélés nélkül

Eldobható védőkesztyűk

A VITON® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkája.

rubiflex S rubiflex SZ rubiflex S rubiflex XG profatrol profagrip

Nitril
profastrong

PVC
profastar

Kloroprén 
profapren A VITON

Butil
profabutyl

Butil/Viton®

profaviton

u-fit nitrile u-fit latex

 158 – 161

 162 – 163

 165
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Mechanikai kockázatok
Precíziós védőkesztyűk

uvex airflow technology
A pillekönnyű védőkesztyű innova-
tív airflow kialakítással. A man-
dzsetta jobb ventillációt és kényel-
mesebb viseletet biztosít, míg az 
optimalizált többfunkciós impreg-
nálási eljárás mechanikai ellenálló 
képességet, nedvességtaszító tu-
lajdonságot és jó szellőzést nyújt.

Tulajdonságok
• Innovatív airflow kialakítás 

a jobb ventilláció érdekében
• Többfunkciós, nedvességtaszító, 

jól szellőző impregnálás
• Kitűnő fogásbiztonság az 

optimalizált NBR impregnálásnak 
köszönhetően

• Rendkívül kényelmes viselet
• Jobban ellenáll a szennyeződés-

nek a szürke bélésnek és szürke 
bevonatnak köszönhetően

Felhasználási területek
• Karbantartás
• Szerelés
• Általános munkák

Felhasználási terület: száraz nyirkos nedves
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unipur 
carbon

unipur 
MD

unigrip 
termékcsalád

rubipor
XS

rubipor
ergo

airflow 
technology

unipur
6631

unipur
6634

phynomic
FOAM

phynomic
WET

Cikksz. AF6001GG
EN 388 (1 1 1 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, airflow mandzsetta kialakítás, többfunkciós, jól szellőző, 

impregnálás a tenyéren és az ujjakon
Alapkesztyű Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi), impregnálás
Szín szürke
Ellenállóság Nedvességtaszító
Modell 60308

1111

EN 388
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Mechanikai kockázatok
Precíziós védőkesztyűk

uvex rubipor XS
Fejlett elasztikus és pillekönnyű vé-
dőkesztyű jól szellőző NBR impreg-
nálással.
A uvex rubipor XS kitűnő szellőzést 
nyújt a rendkívül könnyű NBR imp-
regnálás és a sztreccs-pamut 
anyag elegyének köszönhetően. 
Ezt a Hohenstein Intézet bőrmo-
dellje elemezte.

Tulajdonságok
• Rendkívül rugalmas sztreccs-

pamut elasztánnal
• Kitűnő illeszkedés
• Egészen az ujjvégekig remekül 

használható kezek
• Jó szellőzés
• Alacsony feltöltődés, elektro-

sztatikus kisülés a DIN EN 
61340-5-1 szerint

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Válogatási munkák
• Ellenőrzés/megmunkálás
• Termékvédelem

uvex rubipor ergo
A uvex rubipor ergo jól szellőző 
NBR impregnálást tartalmaz. 
Ez kellemes, szabályozott 
hőmérsékletű viseletet biztosít, 
még hosszú idő (pl. egy teljes 
műszak) elteltével is. A kitűnő 
szellőzést a híres Hohenstein 
Intézet vizsgálatai is bizonyították.
A kesztyű fő előnyei, hogy 
a munkavállalók könnyebben 
elfogadják a viselését és nem 
fáradnak el a munkában.

Tulajdonságok
• Kitűnő, ergonomikus illeszkedés
• Rendkívül rugalmas
• Egészen az ujjvégekig remekül 

használható kezek
• Jó szellőzés
• Pillekönnyű

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Válogatási munkák
• Ellenőrzés
• Termékvédelem

Cikksz. XS2001 XS5001B
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, elasztikus védőanyag

Jól szellőző impregnálás a tenyéren és az ujjakon
Alapkesztyű Pamut interlock /elasztán
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi), impregnálás
Szín fehér kék
Ellenállóság száraz környezetben
Modell 60276 60316

Cikksz. E5001B E2001
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, 

impregnált tenyér és ujjak
Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, 
impregnált tenyér és ujjak

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi), impregnálás
Szín kék narancssárga
Ellenállóság száraz környezetben
Modell 60201 60234

0121

EN 388

0121

EN 388

XS2001

XS5001B

E5001B

E2001
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Tökéletesség 3 dimenzióban
 uvex phynomic

Tökéletes illeszkedés 
Pontosság az ujjvégekig …

Optimális használhatóság 
Tökéletesen a felhasználási 
területre szabva…

Abszolút tisztaság 
amit az uvex pure  standard 
garantál..

*    Az új uvex phynomic sorozat dermatológiailag engedélyezett. 
A proDERM Institute for Applied Dermatological Research GmbH 
által végzett ragtapaszos vizsgálat megerősítette mindegyik 
termék kitűnő összeférhetőségét a bőrrel. 
(Vizsgálat száma 11.0356-02, 11.0482-11). 

**  uvex phynomic FOAM modell

…  a forradalmi 3D ergo technológiánknak 
köszönhetően.

…  a forradalmi aqua-polimer bevonatnak 
köszönhetően.

Tökéletes egészség- és termékvédelem.

•  Anatómiai kialakítású 3D ergo kézforma
•   Elasztikus aqua-polimer bevonat
•   15-ös vastagságú, finoman kötött, 

poliamid/elasztán bélés

A védőkesztyű második bőrként illeszkedik.
Természetes tapintásérzet. 
Maximális rugalmasság.

Legyen a felhasználási terület száraz, 
nyirkos vagy nedves/olajos, a forradalmian 
vékony és robusztus aqua-polimer bevonat 
minden körülmények között optimális 
használhatóságot, biztos munkát 
és nagyfokú tartósságot garantál.
Az uvex phynomic WET 80%-os aqua-polimer 
bevonata ideálissá teszi a nyirkos vagy 
nedves/olajos munkakörnyezetben történő 
használatra. Az aqua-polimer bevonat 
felületének különleges szerkezete mindig 
tökéletes fogást biztosít.
Az uvex phynomic FOAM 50%-os 
aqua-polimer bevonata a legjobb választás 
száraz munkakörnyezethez.

Egészségvédelem:
•  Tökéletes összhangban a bőrrel*
•  Dermatológiailag engedélyezett*
•   Az Öko-Tex Standard 100 szabvány 

szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.
•  Káros oldószerektől mentes (DMF, TEA)
•  Allergén anyagoktól mentes

Termékvédelem:
•  Alkalmas az érzékeny felületekhez
•  Nem hagy nyomot
•  Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint
•  Élelmiszeripari tanúsítvány**

További információért 
telepítse a QR Code Readert 

és okostelefonja segítségével 
fényképezze le a kódot.

(csak angol nyelvű változat)
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 uvex phynomic
Tökéletes illeszkedés. Optimális funkcionalitás. 

Abszolút tisztaság.

Az uvex phynomic sorozat új tagja 
tökéletesen alkalmas minden pre-
cíziós tevékenységhez. Úgy illesz-
kedik a kezére, mint egy második 
bőr, és különösen rugalmas. 

Tulajdonságok
• Kiválóan használható kezek
• Jó fogásbiztonság szárazon és 

nedvesen
• Jó szellőzés

uvex pure standard
• Dermatológiailag engedélyezett
• Káros anyagoktól mentes az 

Ökotex Standard 100 szabvány-
nak megfelelően.

• Oldószerektől mentes
(pl. DMF, TEA)

• Katalizátoroktól mentes
 
Felhasználási területek
• Precíziós munkák
• Finom szerelési munkák
• Általános karbantartási munkák

Az uvex phynomic WET egy kicsit 
robusztusabb választási lehetőség 
az új uvex phynomic sorozatban. 
Az antracit színű aqua-polimer hab 
bevonat még nagyobb védelmet 
nyújt a nedvesség ellen, és kitűnő 
választás az általános szerelési 
munkákhoz.

Tulajdonságok
• Kiválóan használható kezek
• Jó fogásbiztonság szárazon és 

nedvesen
• Jó szellőzés

uvex pure szabvány
• Dermatológiailag engedélyezett
• Káros anyagoktól mentes az 

Ökotex Standard 100 szabvány-
nak megfelelően.

• Oldószerektől mentes
(pl. DMF, TEA)

• Katalizátoroktól mentes
 
Felhasználási területek
• Precíziós munkák
• Finom szerelési munkák/

szerelési munkák
• Általános karbantartási munkák

uvex phynomic FOAM

uvex phynomic WET

Cikksz. phynomic FOAM
EN 388 (3 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 21 – 25 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, aqua-polimer hab bevonat 

a tenyéren és ujjvégeken
Alapkesztyű Poliamid/elasztán
Bevonat Jól szellőző aqua-polimer hab bevonat
Szín fehér/szürke
Ellenállóság Száraz környezetben és enyhén nyirkos/olajos
Modell 60050

Cikksz. phynomic WET
EN 388 (4 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 21 – 25 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, aqua-polimer hab bevonat 

a tenyéren és ujjvégeken
Alapkesztyű Poliamid/elasztán
Bevonat Jól szellőző aqua-polimer hab bevonat
Szín kék/antracit
Ellenállóság Száraz környezetben és nyirkos/olajos munkakörülményekhez
Modell 60060

3131

EN 388

4131

EN 388
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Mechanikai kockázatok
Precíziós védőkesztyűk

uvex unipur carbon
Ezek az antisztatikus védőkesztyűk 
különböző technológiákat elegyíte-
nek az ideális végső eredmény ér-
dekében. A poliamid szén bélés 
miatt a kezek rendkívül ügyesek 
a kesztyűben, amely szorosan il-
leszkedik. Az ujjvégeken lévő bevo-
nat nagyon vékony, ami maximali-
zálja az érzékelést és a tapintást. 
A vékony szén mikropöttyözés ki-
váló fogásbiztonságot nyújt a te-
nyéren és növeli a kezek használ-
hatóságát. Végeredményben 
a kesztyű rendkívül jól szellőzik.

Tulajdonságok
• Antisztatikus védőkesztyű
• Rendkívül jó érzékelés 
• Kitűnő száraz fogásbiztonság

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Elektronika
• Elektronikus alkatrészek besze-

relése

uvex unipur MD
Ez az új védőkesztyű különböző 
technológiákat és elképzeléseket 
egyesít az ideális végső 
termékmegoldás érdekében. 
A poliamid bélés miatt a kezek 
rendkívül ügyesek a kesztyűben, 
amely jól illeszkedik. Az ujjvégeken 
lévő bevonat nagyon vékony, ami 
maximalizálja az érzékelést és 
a tapintást. A tenyéren lévő vékony 
mikropöttyözés kiváló fogásbizton-
ságot nyújt és növeli a kezek 
használhatóságát 

Tulajdonságok:
• Rugalmas
• Rendkívül jó érzékelés 
• Magas szintű szellőzés

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák

uvex unigrip Kötött védőkesztyűk PVC pöttyözéssel
Ezek a kiváló minőségű kötött vé-
dőkesztyűk rendkívüli fogásbizton-
ságot nyújtanak és az általános 
mechanikai kockázatokkal járó te-
rületeken használhatók. Rugalma-
sak és kiválóan illeszkednek. Válto-
zattól függően alkalmasak az álta-
lános (6622, 6624) vagy precíziós 
munkák (6620) elvégzéséhez.

Tulajdonságok:
• rugalmasság, jó fogásbiztonság
• kitűnő illeszkedés
• mechanikai ellenálló képesség

Felhasználási területek:
• szerelési, válogatási munkák
• csomagolás

  Kapható a tenyéren 
lévő mikropöttyözés 
nélkül is.

  Kapható a tenyéren 
 lévő mikropöttyözés 
nélkül is.

Cikksz. unipur carbon
EN 388 (0 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 21 – 25 cm
Kivitel Ötujjas kötött kesztyű,

mikropöttyözéssel ellátott 
tenyér, elasztomer 
bevonatú ujjvégek

Alapkesztyű Poliamid/szén 
Bevonat Ujjvégek: vékony elasztomer be-

vonat, tenyér: mikropöttyözés

Szín szürke
Ellenállóság száraz környezetben
Modell 60556

0131

EN 388

Artikel-Nr. unipur MD
EN 388 (0 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 (M, L, XL, XXL)
Hossz kb 21 – 25 cm
Kivitel Ötujjas, a tenyéren poliamiddal 

bevont kesztyű kötött man-
dzsettával.

Alapkesztyű poliamid
Bevonat Ujjvégek: vékony elasztomer 

bevonat, tenyér: átlátszó 
mikropöttyözés

Szín fehér
Ellenállóság száraz környezetben
Modell 60550

Cikksz. 6620 6622 6624
EN 388 (2 1 4 X) 388 (2 2 3 1) 388 (3 2 4 X)
Méretek 7, 8, 9, 10 7/8, 9/10, 11/12 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm 22 – 27 cm 22 – 27 cm
Kivitel 13-as vastagságú, finom 7-es vastagságú, durva kötésű 10-es vastagságú
Alapkesztyű Poliamid/pamut Poliamid/pamut Poliamid/pamut
Bevonat PVC pöttyözés PVC pöttyözés PVC pöttyözés
Szín fehér/kék pöttyözés fehér/piros pöttyözés szürke/piros pöttyözés
Ellenállóság száraz környezetben száraz környezetben száraz környezetben
Modell 60135 60236 60238

214X

EN 388

2231

EN 388

324X

EN 388

0131

EN 388

6620 6622 6624
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Mechanikai kockázatok
Precíziós védőkesztyűk

uvex unipur · Kötött védőkesztyűk PU bevonattal
Ezek a védőkesztyűk pillekönnyűek 
és rendkívül rugalmasak, így 
a kezek nagyon jól használhatók 
a kesztyűben. A tenyérrészt és 
az ujjvégeket bevonattal látták el.

Tulajdonságok
• Rugalmas
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Magas kopásállóság
• Mechanikai ellenálló képesség

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák

uvex unipur · Kötött védőkesztyűk NBR bevonattal
Ez a védőkesztyű ultrakönnyű, 
rugalmas és a kezek rendkívül jól 
használhatók benne. A tenyereket 
és ujjvégeket nitril-gumi bevonattal 
látták el.

Tulajdonságok
• Rugalmas
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Magas kopásállóság
• Mechanikai ellenálló képesség

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák

Cikksz. 6630 6631
EN 388 (4 1 4 1) 388 (4 1 4 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm 22 – 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, tenyér 

és ujjvégek poliuretán bevonattal
Alapkesztyű Kötött nylon Kötött nylon 
Bevonat Poliuretán Poliuretán
Szín fehér/fehér bevonat szürke/szürke bevonat
Ellenállóság száraz és enyhén  nyirkos  környezetben
Modell 60173 60244

4141

EN 388

Cikksz. 6634
EN 388 (4 1 3 3)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, bordázat, tenyér és ujjvégek NBR bevonattal
Alapkesztyű Kötött nylon
Bevonat NBR (nitril-gumi) 
Szín szürke/fekete bevonat
Ellenállóság olaj- és zsírálló
Modell 60321

4133

EN 388

6630

6631
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Mechanikai kockázatok
Általános védőkesztyűk

uvex contact ergo
A uvex contact ergo kiemelkedik 
a kézhát rendkívül jó szellőzése és 
az ujjvégeken is kiváló  tapintás és 
érzékelés miatt. A különleges, 
vízhatlan NBR bevonat védi a kezet 
az anyagoktól, például az olajtól 
és zsírtól. 

Tulajdonságok
• Kitűnő, ergonomikus illeszkedés
• Rendkívül rugalmas
• Nagyon jó érzékelés 

az ujjvégeken
• Kiemelkedő szellőzés a kézháton
• Jó párafelvevő képesség a pamut 

bélésnek köszönhetően

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Szállítási/csomagolási munkák
• Ellenőrzés/karbantartás

Felhasználási terület: száraz nyirkos nedves

contact ergo profi ergo

compact 
termékcsalád

rubiflex

profi ergo
XG

phynomic
FOAM

phynomic
WET
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Cikksz. ENB20C ENB20CE
EN 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött 

mandzsetta, bevonat a tenyéren 
és az ujjakon 

Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, bevonat 
a tenyéren és az ujjvégeken

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60150 60195

2121

EN 388

ENB20C

ENB20CE
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Mechanikai kockázatok
Általános védőkesztyűk

uvex profi ergo XG

uvex profi ergo

Az új, innovatív, uvex Xtra Grip 
Technology-t alkalmazó uvex profi 
ergo XG védőkesztyű ötvözi 
a védelmet, a rendkívül kényelmes 
fogást és a rugalmasságot, és 
a többrétegű szerkezetének 
köszönhetően kivételesen hosszú 
élettartammal büszkélkedhet.

Tulajdonságok
• Kivételes fogásbiztonság 

szárazon és nedvesen
• Többréteges kivitel a hosszú 

élettartam érdekében
• Ergonomikus illeszkedés
• Nagyfokú rugalmasság
• Kivételes kényelem
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Pamut bélés a nagyfokú 

párafelvevő képesség érdekében

Felhasználási területek
• Karbantartás
• Szerelés
• Könnyű és közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Minden célra alkalmas kesztyű

A klasszikus védőkesztyű most 
még jobb illeszkedéssel 
az ergonomikus formának 
köszönhetően. Egy rendkívül jól 
használható, kiváló minőségű, 
univerzálisan használható 
és nehezen kopó védőkesztyű. 
Az ENB2004 bélése vastagabb, így 
alkalmas a nehéz tárgyakkal 
történő munkához (pl. kovácsprés).
 

Tulajdonságok
• Kitűnő, ergonomikus illeszkedés
• Nagyfokú rugalmasság
• Nagyon jó fogásbiztonság

szárazon/nedvesen
• Bizonyítottan könnyen 

megszokható viselet
• Jó párafelvevő képesség a pamut 

bélésnek köszönhetően

Felhasználási területek
• Könnyű/közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Javítás/karbantartás
• Általános védőkesztyű

Cikksz. ENB20A ENB20 ENB2004
EN 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 2)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött 

mandzsetta részlegesen 
bevont kézhát

Ötujjas kesztyű, kötött 
mandzsetta teljesen
bevont kézhát

Ötujjas kesztyű, kötött 
mandzsetta részlegesen 
bevont kézhát

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock Pamut interlock, 
 megerősített

Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60147 60148 60233

Cikksz. XG20A XG20
EN 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 2 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött 

mandzsetta, részlegesen bevont 
kézhát

Ötujjas kesztyű, kötött 
mandzsetta, teljesen bevont kézhát

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi) + XG grip bevonat
Szín narancs/fekete narancs/fekete
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60558 60208

3121

EN 388

2121

EN 388

2121

EN 388

2122

EN 388

ENB20A

ENB20

ENB2004

XG20A

XG20
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Mechanikai kockázatok
Védőkesztyűk nagy igénybevételhez

uvex rubiflex 
Kiváló minőségű, NBR bevonatú 
védőkesztyűk. Nagyon rugalmas, 
rendkívül nehezen kopó és tartós 
kesztyű, amelyben a kezek 
kiválóan használhatók.
 

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rendkívül rugalmas
• Jó érzékelés
• Kényelmes illeszkedés
• Teljesen bevont, különösen 

alkalmas nedves környezethez
• Figyelemre méltó kopásállóság

Felhasználási területek
• Könnyű/közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Karbantartás/szervizelés
• Festés/mázolás
• Javítási munkák
• Ellenőrzés

uvex compact
Különösen robusztus védőkesztyű 
rendkívüli kopásállósággal és sza-
kítószilárdsággal. Alkalmas nyers-
anyagokkal végzett kézi 
munkához.

Tulajdonságok
• Jó kopásállóság és vágásállóság
• Csuklóvédelem vászon

mandzsettával (kivétel: NB27G)
• Magas szakítószilárdságú

Felhasználási területek
• Fémfeldolgozás
• Gépszerkesztés
• Famunkák
• Szállítás
• Betonozás/építkezés

Cikksz. NB27E NB27G NB27H
EN 388 (4 2 2 1) 388 (4 2 2 1) 388 (4 2 2 1)
Méretek 10 10 10
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, vászon 

mandzsetta, részlegesen 
bevont

Ötujjas kesztyű, kötött 
mandzsetta, részlegesen 
bevont

Ötujjas kesztyű, vászon 
mandzsetta, teljesen be-
vont

Alapkesztyű Jersey pamut Jersey pamut Jersey pamut
Bevonat NBR (nitril-butadién gumi) NBR (nitril-butadién gumi) NBR (nitril-butadién gumi)
Szín kék kék kék
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 98899 89650 98900

Cikksz. NB27 NB35 NB40
EN 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 35 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat
Alapkesztyű Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 89636 60235 60230

4221

EN 388

3111

EN 388

NB27E

NB27G

NB27H
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Mechanikai kockázatok
Hővédelem

Többrétegű bélés

Vágás- 
és hőálló

uvex nk
Ez a kiváló minőségű NBR bevona-
tú védőkesztyű rendkívül kényel-
mes viselet. A pamut/aramid dupla 
béléssel optimális vágás elleni vé-
delmet és tartósságot nyújt. Az ér-
des felület garantálja a kesztyű 
rendkívül jó fogásbiztonságát.

A kesztyű hővédelmet is nyújt akár 
+100 °C-os kontakthő ellen 
(EN 407).

uvex k-basic extra
A 100% Kevlarból® készült durva 
kötésű kesztyű bélése pamut, így 
ideálisan védi viselőjét a hő és 
a vágások okozta sérülések ellen.
A Kevlar® és a pamut keveréke jó 
hőszigetelést garantál és akár 
+250 °C-os tárgyak mozgatását is 
lehetővé teszi anélkül, hogy 
elveszítené vágásálló tulajdonságát.
 

Tulajdonságok
• Nagyfokú védelem a vágási 

sérülések ellen
• További pamut bélésréteg
• Kényelmes viselet

Felhasználási területek
• Fémfeldolgozás
• Autóipar
• Üvegipar
• Öntödék

Pamut bélés

uvex profatherm
A pamut frottírból készült 
védőkesztyűk számos felhasználási 
területen jól alkalmazhatók, 
többek között hő, hideg és vágás 
elleni védelemhez is. 
Akár +250 °C-os kontakthő ellen 
(EN 407) is védelmet nyújt.

Tulajdonságok
• Jó hőszigetelés
• Véd a vágási sérülések ellen
• Jó szellőzés
• Kényelmes viselet

Felhasználási területek
• Acélipar
• Öntödék
• Fémfeldolgozás
• Műanyagipar

A KEVLAR® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkája

Cikksz. NK 2722 NK 4022
EN 388 (3 2 4 3), 407 388 (3 2 4 3), 407
Méretek 9, 10 9, 10
Hossz kb 27 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, varrás nélküli bevonat, mandzsetta
Alapkesztyű Dupla bélés, pamut interlock/kötött aramid
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60213 60202

3243

EN 388

X1XXXX

EN 407

Cikksz. 6658
EN 388 (1 3 4 X)
Méretek 8, 10, 12
Hossz kb 22 – 27 cm
Kivitel 7-es vastagságú, durva kötésű
Alapkesztyű 100% Kevlar®, belül pamut bélés
Szín sárga
Ellenállóság vágás- és hőálló
Modell 60179

134X

EN 388

Cikksz. XB20 XB27 XB30 XB37
EN 388 (1 2 3 0), 407 388 (1 2 3 0), 407 388 (1 2 3 0), 407 388 (1 2 3 0), 407
Größe 11 11 11 11
Hossz kb 27 cm 27 cm 30 cm 37 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű,

kötött mandzsetta
Egyujjas 
kesztyű,
mandzsetta 

Ötujjas 
kesztyű,
mandzsetta

Ötujjas 
kesztyű,
vászon mandzsetta

Alapkesztyű Pamut frottír
Ellenállóság Vágásálló, szigetel a meleg és hideg  ellen
Modell 98932 60912 89655 60911

1230

EN 388

X2XXXX

EN 407

XB 37XB 27 XB 30XB 20
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Komfortosztály a vágásvédelemben
uvex C5 és uvex C3

Jöjjön velünk a jövőbe.
Az uvex szakít a múlttal! Az uvex C5 és uvex C3 védőkesztyűk új normát 
jelentenek a védelem, kényelem, rugalmasság, a jó érzékelés és a gaz-
daságosság terén. Új csúcstechnológiás termékünk mindezeket a tulaj-
donságokat egyesíti Ha ezt a kesztyűt választja, munkavállalói sokkal 

 szívesebben hordják majd védőkesztyűiket és ez segít megelőzni a bal-
eseteket. Az emberek csak a kényelmes termékeket hordják folyamato-
san, és mi ezt értjük optimális vágás elleni védelem alatt.
Komfortosztály a vágásvédelemben az uvex-től. Üdvözöljük a jövőben!

5-ös és 3-mas vágásvédelmi szint 
Bamboo TwinFlex® technológia – 
Csúcstechnológia a még nagyobb kényelemért

•  Robusztus és kényelmes
•   Bambusz – környezetileg

fenntartható nyersanyag
•  Hűtőhatás

A szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex®

védelmi funkciója: az optimális mechani-
kai védelmet a vágásálló üvegszálak és 
a kopásálló poliamid garantálja.

A szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® 
kényelmi funkciója: a puha, kényelmes 
bambusz-szál gondoskodik a selymes ér-
zésről és a tökéletes hőmérséklet-szabá-
lyozásról, míg a robusztus Dyneema® szál 
a szakítószilárdságot biztosítja.

Bamboo TwinFlex® technológia 

Double Face (kétoldalas) elv

kívül

belül

Első osztályú kényelem
uvex climazone – Jelentősen növelt viselési 
elfogadás

A kényelmes viselet és a továbbfejlesztett mikroklíma mindennek az alap-
ja. Az állandó tökéletességet keresve a kézvédelem terén az uvex 
climazone-t is folyamatosan fejlesztjük olyan piacvezető és híres vizsgála-
ti és kutató intézetekkel közösen, mint a Hohenstein Intézet és 
a Pirmasens Intézet (PFI). Az egyéni mérőlétesítmények, mint pl. a PFI 
Climatester, bepillantást engednek a viselési kényelem hőélettani és bőr-
érzékelési jellemzőibe.

•  Csökkentett izzadság
•  Jó szellőzés
•   Más szálakhoz képest 

sokkal nagyobb 
nedvességfelvétel

Bambusz (kényelem)

Dyneema® (szakítószilárdság)

Poliamid (kopásálló)

Üvegszál (5-ös és 3-as vágásvé-
delmi szint)

A Bamboo TwinFlex® technológia a Profas GmbH & Co KG, Németország lajstromozott márkavédjegye.
A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye.
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Csúcsteljesítmény a legmagasabb szintű védelemért
uvex C5 és uvex C3

Tökéletes érzékelés a munkához
Természetes érzékelés – bárhol is használja

A tökéletes formát és illeszkedést az új bélésanyagok intelligens felhasz-
nálása mellett egy új flat ergo forma kifejlesztésével érjük el. Ezek az ana-
tómiai mintára készült formák tökéletesen lemásolják a kezet, így javítják 
az illeszkedést és a kéz használatát a kesztyűben.

•  Anatómiai forma
•  Kitűnő fogásbiztonság
•  Természetes érzékelés

Rendkívül rugalmas
Kitűnő fogásbiztonság – uvex grip technológia

Az innovatív bevonattechnológiák szakértőjeként innovatív anyagokat fej-
lesztettünk ki a termékcsalád számára, hogy minden felhasználási terüle-
ten alkalmazható legyen. Három különböző bevonat anyagot használunk 
ebben a termékcsaládban:

High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip Foam
A HPE SoftGrip Foam folyamatosan jó fogást garantál száraz és enyhén 
olajos környezetben. A mikroporózus bevonat jól szellőzik, így stabil bel-
ső klímát és nagyfokú kényelmet biztosít. Ezt a bevonatot használjuk az 
uvex C3/C5 foam kesztyűkben.

High Performance Elastomer (HPE) bevonat
A folyadékálló HPE bevonat biztosítja, hogy a kesztyűk nagyon nedves 
vagy olajos környezetben is használhatók. De száraz környezetben is jól 
használható kitűnő kopásállóságának köszönhetően. Ezt a bevonatot 
használjuk az uvex C3/C5 wet és wet plus kesztyűkben. A bevonat meg-
növelt felülete miatt az uvex C5 wet plus magasabb szintű védelmet nyújt 
a folyadékok ellen.

High Performance Vinyl (HPV) mikropöttyözés
Az új uvex grip technológia maximális kényelmet nyújt és a kezek kitűnő-
en használhatók a kesztyűben a rugalmas területekkel ellátott pöttyözés 
anatómiai kialakításának köszönhetően. A kialakítást az ujjvégekig opti-
malizáltuk, így a precíziós munkák könnyebben elvégezhetők és a kesztyű 
kivételesen jó fogást biztosít. Száraz környezetben kiemelkedő teljesít-
ményt és hőmérséklet-szabályozást nyújt, jól szellőzik és rugalmas.
A mikropöttyözés high-performance vinyl (HPV) anyagból készült. Monda-
nunk sem kell, hogy a termék rendelkezik az Oeko-Tex Standard 100 
szabvány szerinti tanúsítvánnyal.
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Mechanikai kockázatok
Vágásvédelem

uvex C5
Tulajdonságok
• Szabadalmaztatott uvex Bamboo 

TwinFlex® technológia
• Innovatív SoftGrip bevonat
• Nagyon magas szintű vágás 

elleni védelem (5-ös szint)
• Nagyon kényelmes viselet az uvex 

climazone-nak köszönhetően

• Kiemelkedő tapintásérzet
• Nagy kopásállóság
• Rugalmas
• Szilikonmentes a lenyomatteszt 

szerint

Felhasználási területek
• Fémipar
• Autóipar
• Szállítási munkák
• Szerelési munkák
• Üvegipar

• Karbantartás és javítás
• Szállítás/logisztika
• Sörfőzés/italgyártás
• Papíripar
• Kivitel

A Bamboo TwinFlex® technológia a Profas GmbH & Co KG, Németország lajstromozott márkavédjegye.
A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye.

Cikksz. uvex C5 wet uvex C5 wet plus uvex C5 foam uvex C5 dry uvex C5 uvex C5 pure uvex C5 sleeve
EN 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (2 5 4 X) 388 (2 5 4 X) 388 (4 5 4 2) 388 (2 5 4 X)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 M, L
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 34 cm, 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű,  

tenyér és ujjvégek 
bevonattal
 

Ötujjas kötött kesztyű, 
 kézhát ökölcsontig, tenyér 
és ujjvégek bevonattal

Ötujjas kesztyű,  
tenyér és ujjak bordázott 
bevonattal

Ötujjas kötött 
kesztyű, 
tapadó pöttyözés 
a tenyéren és az ujjakon

Ötujjas kötött 
 alapkesztyű

Ötujjas kesztyű,  
tenyér  és ujjvégek 
bevonattal
 

Alkarvédelem 
tépőzárral

Alapkesztyű
 

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bevonat High Performance 
Elastomer (HPE) wet

High Performance 
Elastomer (HPE) wet

High Performance Elastomer 
(HPE), SoftGrip-Foam

High Performance Vinyl 
(HPV), Grip-pöttyözés

nincs Aqua-Polymer
hab-bevonat

nincs

Szín lime/antracit lime/antracit lime/antracit lime/antracit lime lime/antracit lime
Ellenállóság olaj- és zsírálló olaj- és zsírálló Nedvességtaszító száraz környezetben külső kesztyű alá Nedvességtaszító száraz környezetben

Modell 60492 60496 60494 60499 60497 60503 60491

4542

EN 388

4542

EN 388

4542

EN 388

254X

EN 388

254X

EN 388

254X

EN 388

4542

EN 388

uvex C5 wet

uvex C5uvex C5 wet plus uvex C5 pureuvex C5 foam uvex C5 dry

uvex C5 sleeve
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Vágásvédelem
Mechanikai kockázatok

uvex C3
Tulajdonságok
• Szabadalmaztatott uvex Bamboo 

TwinFlex® technológia
• Innovatív SoftGrip bevonatok
• Nagyon magas szintű vágás 

elleni védelem (3-as szint)
• Rendkívül kényelmes az uvex 

climazone-nak köszönhetően
• Kiváló érzékelés
• Nagy kopásállóság

• Rugalmas
• Szilikonmentes a lenyomatteszt 

szerint
• Az Öko-Tex Standard 100 

szabvány szerinti tanúsítvánnyal 
rendelkezik

Felhasználási területek
• Autóipar
• Gépészet
• Űripar
• Fémipar
• Karbantartás
• Szerelés
• Szállítás
• Építőipar
• Olaj- és gázipar

A Bamboo TwinFlex® technológia a Profas GmbH & Co KG, Németország lajstromozott márkavédjegye.
A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye.

Cikksz. uvex C3 wet uvex C3 wet plus uvex C3 foam uvex C3 dry
EN 388 (4 3 4 2) 388 (4 3 4 2) 388 (4 3 4 2) 388 (2 3 4 X)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kötött kesztyű, 

bevont tenyér 
és ujjvégek

Ötujjas kötött kesztyű, 
bevont tenyér és ujjvégek 
kézhát ökölcsontig bevonva

Ötujjas kötött kesztyű, 
bevont tenyér 
és ujjvégek

Ötujjas kötött kesztyű, 
tapadó pöttyözés 
a tenyéren és az ujjakon

Alapkesztyű
 

Bambusz-viszkóz/Dyneema®/
üveg/poliamid

Bambusz-viszkóz/Dyneema®/
üveg/poliamid

Bambusz-viszkóz/Dyneema®/
üveg/poliamid

Bambusz-viszkóz/Dyneema®/
üveg/poliamid

Bevonat High Performance  
Elastomer (HPE)

High Performance  
Elastomer (HPE)

High Performance  Elastomer (HPE), 
 SoftGrip-Foam

High Performance Vinyl
(HPV) tapadó pöttyözés

Szín antracit antracit antracit antracit 
Ellenállóság Enyhén folyadékálló Enyhén folyadékálló Nedvességtaszító száraz környezetben
Modell 60542 60546 60544 60549

4342

EN 388

4342

EN 388

4342

EN 388

234X

EN 388

uvex C3 wet

uvex C3 wet plus uvex C3 foam uvex C3 dry
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Mechanikai kockázatok
Vágásvédelem

uvex protector WET – olajos felhasználási területekre
Ezek a csúcsminőségű, NBR bevo-
natú védőkesztyűk megfelelnek 
a mechanikai védelem legmaga-
sabb szintű követelményeinek. 
A többréteges technológiájának, 
a pamut/ Dyneema®/üveg és dupla 
nitril bevonatának köszönhetően 
kiváló vágás elleni védelmet nyújt 
(5-ös szint), egyben lenyűgöző 
élettartammal és kitűnő ellenállási 
szintekkel (szintek: 4 5 4 4) rendel-
kezik a többi EN 288 kategóriában. 
Az érdes felület rendkívüli fogás-
biztonságot nyújt.

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rugalmas
• Kiemelkedő vágásvédelem
• Kényelmes illeszkedés
• Kitűnő fogásbiztonság
• Jó ellenálló képesség olajokkal 

szemben

Felhasználási területek
• Bádogos munkák
• Gép- és szerszámgyártás
• Bármely olajjal végzett és nagy

vágásveszéllyel járó munka
• Rendkívüli mechanikai terhelés-

sel járó munkák

Multi-Layer technológia

A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye.

NBR impregnálás a fokozott fogásbiztonság érdekében

Rendkívül vágásálló Dyneema®/üveg/poliamid

Nitril bevonat az olajokkal és folyadékokkal szembeni védelemért

Pamut réteg a kiemelkedően kényelmes viselet érdekében

A bőr felülete

Cikksz. NK2725 NK4025
EN 388 (4 5 4 4) 388 (4 5 4 4)
Méretek 9, 10 9, 10
Hossz kb 27 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, varrás nélküli bevonat, mandzsetta
Alapkesztyű Többrétegű bélés, pamut interlock/Dyneema®/üveg/poliamid
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60533 60534

4544

EN 388

NK2725 NK4025
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Mechanikai kockázatok
Vágásvédelem

uvex protector CHEMICAL – vegyipari felhasználási területekre
Ezek a csúcsminőségű, NBR bevo-
natú védőkesztyűk megfelelnek 
a mechanikai és vegyi védelem leg-
magasabb szintű követelményei-
nek. A pamut/Dyneema®/üveg 
többréteges technológiának és 
a dupla nitril bevonatnak köszön-
hetően optimális vágás elleni és 
vegyi védelmet nyújt és rendkívül 
tartós. Az érdes felület rendkívüli 
fogásbiztonságot nyújt.

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rugalmas
• Kiemelkedő vágásvédelem
• Kényelmes illeszkedés
• Kitűnő fogásbiztonság
• Jó ellenálló képesség számos 

vegyszerrel szemben

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Gép- és szerszámgyártás
• Bármely nagy vágásveszéllyel 

járó vagy vegyi védelmet igénylő 
munka

NBR impregnálás a fokozott fogásbiztonság érdekében

Rendkívül vágásálló Dyneema®/üveg/poliamid

Nitril bevonat a vegyszerekkel szembeni védelem érdekében

Pamut réteg a kiemelkedően kényelmes viselet érdekében

A bőr felülete

Multi-Layer technológia

Cikksz. NK2725B NK4025B
EN 388 (4 5 4 4), 374 388 (4 5 4 4), 374
Méretek 9, 10 9, 10
Hossz kb 27 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, varrás nélküli bevonat, mandzsetta
Alapkesztyű Többrétegű bélés, pamut interlock/Dyneema®/üveg/poliamid
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín kék kék
Ellenállóság Kitűnő ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel szemben
Modell 60535 60536

4544

EN 388

J K L

EN 374

A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye

NK2725B NK4025B



154

Mechanikai kockázatok
Vágásvédelem

uvex unidur · Vágásbiztos védőkesztyűk PU bevonattal 
Ez a védőkesztyű rugalmas és ki-
emelkedően jó érzékelést és hasz-
nálhatóságot nyújt.
A Dyneema® szál kiemelkedő 
vágással szembeni ellenálló 
képességet garantál. A tenyérrészt 
és ujjvégeket PU bevonattal 
látták el.

Tulajdonságok 
• Rugalmas
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Magas kopásállóság
• Jó vágásállóság a Dyneema® 

szálnak köszönhetően
• Mechanikai ellenálló képesség

Felhasználási területek
• Fémipar
• Autóipar
• Csomagolás
• Üvegipar

uvex unidur · Vágásbiztos védőkesztyűk NBR bevonattal 
Ez a védőkesztyű rugalmas és ki-
emelkedően jó érzékelést és hasz-
nálhatóságot nyújt. Kiemelkedik 
a vágással és kopással szembeni 
kitűnő ellenálló képességének kö-
szönhetően. A tenyérrészt és ujjvé-
geket NBR bevonattal látták el.

Tulajdonságok
• Rugalmas
• Kiemelkedően jól használható 

kezek
• Magas kopásállóság
• Jó vágásállóság a Dyneema® 

szálnak köszönhetően
• Mechanikai ellenálló képesség
• A bevonat ellenálló az olajokkal 

szemben

Felhasználási területek
• Fémipar
• Autóipar
• Csomagolás

A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye

Cikksz. 6641
EN 388 (4 3 4 3)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta,

tenyér és ujjvégek poliuretán bevonattal
Alapkesztyű Kötött Dyneema
Bevonat Poliuretán
Szín fehér/szürke bevonat 
Ellenállóság száraz és enyhén nyirkos környezetben
Modell 60210

Cikksz. 6643
EN 388 (4 3 4 4)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta,

NBR bevonat a tenyéren és az ujjvégeken
Alapkesztyű Kötött Dyneema
Bevonat NBR (nitril-gumi)
Szín fekete
Ellenállóság Ellenálló az olajjal, zsírral szemben
Modell 60314

4343

EN 388

4344

EN 388
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Védőkesztyűk
Szabványok és jelölések

EN 407 – Hő és tűzEN 388 – Mechanikai kockázatok

EN 374 (1-3) – Vegyi kockázatok

0 tól 4 0 tól 4 0 tól 4 0 tól 4 0 tól 4 0 tól 40 tól 4 0 tól 5 0 tól 4 0 tól 4

Égési
viselkedés

Kopásállóság

Kontakt hőVágással szembeni 
ellenállás

Konvektív hőSzakítószilárdság

Sugárzó hőSzúrással szembeni 
ellenállás

Kis mennyiségű olvadt fém 

Nagy mennyiségű olvadt fém Teljesítményszint számokban:
minél nagyobb a szám, annál jobb a teszt eredménye

Teljesítményszint számokban:
minél nagyobb a szám, annál jobb a teszt eredménye

Egy kesztyűt akkor tekintünk a vegyszerekkel szemben ellenállónak, ha legalább 2. osztályú védelmi mutatóval rendelkezik (pl. > 30 perc) három vizsgálati vegyszerrel szemben.

Betű jelzés Teszt vegyszer
A Metanol
B Aceton
C Acetonitril
D Diklór-metán
E Karbon-diszulfid
F Toluol
G Dietilamin
H Tetrahidrofurán
I Etil-acetát
J n-Heptán
K Nátrium-hidroxid, 40%-
L Kénsav, 96%-os

Kesztyű mérete

Gyártó

Kesztyű leírása

Piktogram az 
EN szabvánnyal

CE-megfelelőség jelzése

Teszt Kopásállóság
(ciklusokban)

Vágásállóság
(tényező)

Szakító-
szilárdság

N-ban

Áthatolás
N-ban

Te
lje

sít
m

én
ys

zin
t 1 100 1,2 10 20

2 500 2,5 25 60

3 2000 5,0 50 100

4 8000 10,0 75 150

5 – 20,0 – –

Mechanikai kockázatok esetén

Kesztyű mérete

Gyártó

Kesztyű leírása

Piktogram az 
EN szabvánnyal

Mechanikai teljesítmény szintje

CE-megfelelőség jelzése

Minősítő intézet száma

Lásd a mellékelt 
használati útmutatót

A betűk azokat a vizsgálati vegyszereket 
jelölik, amelyekkel szemben a kesztyű 

legalább 2. osztályú védelmi szintet ért el.

Vegyi kockázatok esetén

Áthatolásig
mért idő Védelmi mutató

> 10 perc 1 osztály
> 30 perc 2 osztály

> 60 perc 3 osztály

> 120 perc 4 osztály

> 240 perc 5 osztály
> 480 perc 6 osztály

Áthatolás
Az áthatolás a molekulák penetrációjá-
nak mértéke a védőkesztyű anyagán. 
Egy vegyszer penetrációjához szüksé-
ges idő mennyiségét egy védelmi muta-
tóban határozzák meg az EN 374 sze-
rint. A munkahelyen nyújtott védelem 
tényleges mértéke jelentősen eltérhet 
az EN 374 szerinti mutatóban megadot-
tól. uvex vevőtanácsadója boldogan se-
gít Önnek!

A főzőpoharat tartalmazó piktogram 
a vízhatlan védőkesztyűket jelöli 
gyenge védelemmel vegyi kockázatok 
ellen.

Kérjük tekintse meg a mellékelt 
használati útmutatót!

EN 388 EN 407

J  K  L

EN 374
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Mechanikai kockázatok
Bőr védőkesztyűk
Top Grade

uvex top grade 8000/8100/8400 · Teljes barkás bőr védőkesztyű 

uvex top grade 6000/8400W · Teljes barkás bőr téli védőkesztyű 

uvex top grade 8300 · Hasított bőr védőkesztyű 

Tulajdonságok
• Kitűnő mechanikai kopásállóság
• Kivételes fogásbiztonság száraz és 

(enyhén) nyirkos szerszámokon
• Rendkívüli kényelem
• Ujjvég-, ököl- és csukló védelem

Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák
• Könnyű és közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Szerelés
• Ellenőrzés

Tulajdonságok
• Kiváló érzékelés
• Puha, finom bőr
• Kivételes szigetelés
• Rendkívüli kényelem 

Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák/építkezés

(hideg környezetben)
• Szerelés
• Ellenőrzés/karbantartás

Tulajdonságok
• Kivételes mechanikai 

kopásállóság
• Vágásállóság
• Puha, ruganyos bőr
• Rendkívüli kényelem 

Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák
• Könnyű és közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Szerelés, ellenőrzés

top grade 6000:
Vastag, kötött pamut bélés

top grade 8400W:
Pamut-gyapjú

Cikksz. 8000 8100 8400
EN 388 (3 1 4 3) 388 (3 1 2 2) 388 (2 1 3 3)
Méretek 9, 10, 11 9, 10, 11 8, 9, 10, 11, 12
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm
Bőrvastagság  kb. 1,1 mm (+/- 0,1mm) kb. 1,3 mm (+/- 0,1mm) kb. 1,1 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Gumírozott mandzsetta,

teljes barkás bőr tenyér,
mutatóujj, ujjvég, ököl- és
hüvelykujjborítás,
dupla öltéses varratok

Ötujjas kesztyű,
gumírozott mandzsetta,
teljes barkás bőr tenyér,
ujjak és a kézhát 3/4 része,
dupla öltéses varratok

Ötujjas kesztyű vezetéshez, 
mandzsetta, 100% teljes 
barkás bőr, belső elasztikus 
gallér a kézháton

Alapkesztyű Pamut a tenyéren
Szín Bőr: bézs 

Szövet mandzsetta: kék és 
sárga csíkok

Bőr: bézs 
Szövet mandzsetta: kék és 
sárga csíkok

Bőr: bézs

Modell 60295 60294 60291

Cikksz. 6000 8400 W
EN 388 (3 2 3 2) 388 (2 1 3 3)
Méretek 10 8, 9, 10, 11, 12
Hossz kb 27 cm 27 cm
Bőrvastagság  kb. 1,2 mm (+/- 0,1mm) kb. 1,1 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Ötujjas kesztyű, gumírozott mandzsetta, 

teljes barkás bőr tenyér, mutatóujj, 
ujjvégek, ökölcsont- és hüvelykujjborítás, 
dupla öltéses varratok

Ötujjas kesztyű vezetéshez, 
mandzsetta, 
teljes barkás bőr védőkesztyű, 
belső elasztikus gallér a kézháton

Alapkesztyű Vastag, kötött pamut bélés Pamut-gyapjú bélés
Szín Bőr: szürke

Szövet mandzsetta: kék és sárga csíkok 
Bőr: szürke

Modell 60288 60280

Cikksz. 8300
EN 388 (4 1 2 2)
Méretek 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm
Bőrvastagság  kb. 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Ötujjas kesztyű, gumírozott mandzsetta, hasított bőr tenyér, mutatóujj-, ujjvég-, 

ökölcsont- és hüvelykujjborítás, dupla öltéses varratok
Alapkesztyű Pamut a tenyéren
Szín Bőr: szürke

Szövet mandzsetta: kék és sárga csíkok
Modell 60292

3122

EN 388

3143

EN 388

2133

EN 388

4122

EN 388

2133

EN 388

3232

EN 388

8000

8100

8400

6000

8400W
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EN 388
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Mechanikai kockázatok
Bőr védőkesztyűk · Hegesztésvédelem

Top Grade

Tripla öltéses varratok
Kevlar® szállal

uvex top grade 7000 · Teljes barkás bőr hegesztő védőkesztyű 

uvex top grade 7100 · Nappa védőkesztyű 

uvex top grade 7200 · Hasított bőr hegesztő védőkesztyű 

Tartós, teljes barkás bőr hegesztő 
védőkesztyű.

Tulajdonságok
• Kitűnő mechanikai kopásállóság, 

kivételes szakítószilárdság
• Puha, kényelmes bőr
• Rendkívüli kényelem
• Hosszú mandzsetta az alkar 

védelme érdekében

Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák
• Hegesztés
• Fémfeldolgozás
• Építőipar

Kiváló minőségű, puha nappa védőkesztyű.
Tulajdonságok 
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Puha, ruganyos, vékony bőr
• Nagyfokú kényelem
• Hosszú mandzsetta az alkar 

védelme érdekében
Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák
• Hegesztés
• Szerelés
• Ellenőrzés/karbantartás

Egy rendkívül tartós, nehezen kopó 
hasított bőr hegesztő védőkesztyű.

Tulajdonságok
• Kitűnő mechanikai kopásállóság, 

kivételes szakítószilárdság
• Kitűnő hőmérséklet-állóság
• Szúrásállóság
• Hosszú mandzsetta az alkar 

védelme érdekében

Felhasználási területek
• Öntödei munka
• Hegesztés
• Fémfeldolgozás
• Bádogos munkák

A KEVLAR® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkája

Kiváló védelem
Kevlar szövet a tenyéren 
és a kézháton

Tulajdonságok 
•  Kitűnő vágásvédelem
•  Szúrásálló
•  Rendkívüli kényelem
•   Következetesen kiváló minőségű bőr
•   Minden varrás Kevlar® szálból készült
Felhasználási területek
• Bádogos munkák
• Munka üvegekkel
• Szerelés
• Műanyag-feldolgozás
• Fémfeldolgozás

uvex top grade 9300 · Hasított bőr védőkesztyű

Cikksz. 7000
EN 388 (2 1 2 2), 407
Méretek 10, 11
Hossz kb 35 cm
Bőrvastagság  kb. 1,0 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Ötujjas kesztyű, hasított bőr mandzsetta, a kesztyű 100% teljes barkás bőr, 

tripla öltéses varratok Kevlar® szállal
Alapkesztyű Bélés nélkül
Szín bézs
Modell 60287

Cikksz. 7100
EN 388 (2 0 1 1)
Méretek 9, 10, 11
Hossz kb 35 cm
Bőrvastagság  kb. 0,9 mm (+/- 0,1mm)

Kivitel
Ötujjas kesztyű, hasított 
bőr mandzsetta, a kesztyű 
100% nappa bőr,
Kevlar® varratok

Alapkesztyű Bélés nélkül
Szín szürke
Modell 60286

Cikksz. 7200
EN 388 (4 2 2 3), 407
Méretek 10
Hossz kb 35 cm
Bőrvastagság  kb. 1,3 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Ötujjas kesztyű, 100% hasított bőr, Kevlar®  szálak
Alapkesztyű 100% pamut
Szín fekete
Modell 60297

2122

EN 388

412X4X

EN 407

4223

EN 388

413X4X

EN 407

2011

EN 388

Cikksz. 9300
EN 388 (4 4 4 4)
Méretek 10
Hossz kb. 27 cm
Bőrvastagság   cca 1.2 mm (+/- 0.1mm)
Kivitel Ötujjas hasított bőr mandzsettás kesztyű, 

tenyér és kézhát Kevlar szövettel 
Alapkesztyű Kevlar® szövet 
Barva: kék
Modell 60289
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonat

uvex rubiflex S (NB27B / NB35B)

uvex rubiflex S XG

A pillekönnyű vegyvédelmi kesztyű 
a védelmet kiemelkedő viselési ké-
nyelemmel és rugalmassággal kom-
binálja.

A kényelmi jellemzőkön felül a bélé-
ses vegyvédelmi kesztyűk jó védel-
met biztosítanak a vegyszerekkel és 
a mechanikai kockázatokkal 
szemben.

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rendkívül rugalmas
• Jó mechanikai tulajdonságok
• Jó ellenálló képesség számos 

vegyszerrel szemben
• Pehelykönnyű
• Jó párafelvevő képesség a pamut 

bélésnek köszönhetően
• Rendkívüli érzés

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Autóipar
• Festés/mázolás
• Laboratóriumok

Az innovatív, uvex Xtra Grip 
Technology-t alkalmazó új, 
pehelykönnyű, vegyszerekkel 
szemben ellenálló védőkesztyű 
a védelmet és fogásbiztonságot 
kivételes kényelemmel és 
rugalmassággal elegyíti.

A kényelmes illeszkedés mellett 
a vegyszerekkel szemben ellenálló, 
kötött pamut védőkesztyűk kitűnő 
védelmet biztosítanak 
a vegyszerekkel és mechanikai 
veszélyekkel szemben.

Tulajdonságok
• Kivételes fogásbiztonság 

szárazon és nedvesen
• Többréteges kivitel a kitűnő 

élettartam érdekében
• Ergonomikus illeszkedés
• Nagyfokú rugalmasság
• Kiváló ellenálló képesség 

számos vegyszerrel szemben
• Pillekönnyű kialakítás
• Pamut bélés a nagyfokú 

párafelvevő képesség érdekében

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Autóipar
• Festés
• Laboratóriumi munka

Pillekönnyű 
és rugalmas

Cikksz. NB27B NB35B
EN 374, 388 (2 1 1 1) 374, 388 (2 1 1 1)
Méretek 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli 
Alapkesztyű Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Vastagság kb. 0,40 mm 0,40 mm
Szín kék kék
Ellenállóság Jó ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel 
Modell 60271 60224

Cikksz. XG 27 B XG 35 B
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Méretek 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm 
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat 
Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi) + uvex Xtra Grip bevonat 
Vastagság kb. 0,40 mm 0,40 mm
Szín kék/fekete kék/fekete
Ellenállóság Kitűnő ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel szemben
Modell 60560 60557

3121

EN 388

J K L

EN 374

2111

EN 388

J K L

EN 374
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonat

uvex rubiflex S
Kényelmes NBR védőkesztyű, meg-
erősített kialakítású, varrat nélküli 
bevonattal, kitűnő ellenálló képes-
séggel a vegyszerekkel szemben és 
kiemelkedő kopásállósággal.

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rendkívül rugalmas
• Nagyon jó mechanikai 

tulajdonságok
• Kitűnő ellenálló képesség 

számos vegyszerrel, savakkal, 
lúgokkal, ásványi olajokkal 
és oldószerekkel szemben.

• Jó párafelvevő képesség a pamut 
bélésnek köszönhetően

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Autóipar
• Fémfeldolgozó ipar
• Gépipar
• Homokfúvás

uvex rubiflex S (hosszú változat)
Akár 80 cm-es hosszúságban is 
kapható, elasztikus gallérral 
a mandzsetta végén vagy anélkül. 

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Közterület-fenntartás
• Csatornahálózat-építés

Megerősített 
kivitel

Cikksz. NB27S NB35S  NB40S
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Méretek 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, megerősített, mandzsetta, varrás nélküli bevonat 
Alapkesztyű Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Vastagság kb. 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Szín zöld zöld zöld
Ellenállóság Kitűnő ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel szemben
Modell 89646 98891 98902

Cikksz. NB60S  NB80S NB60SZ NB80SZ
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Méretek 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Hossz kb 60 cm 80 cm 60 cm 80 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, megerősített, varrás 

nélküli bevonat, mandzsetta
Ötujjas kesztyű, megerősített, varrás 
nélküli bevonat,
elasztikus gallér a mandzsetta végén

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat: Különleges NBR (nitril-butadién gumi) Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Vastagság kb. 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Szín zöld zöld zöld zöld
Ellenállóság Kitűnő ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel szemben
Modell 89647 60190 89651 60191

2121

EN 388

J K L

EN 374

2121

EN 388

J K L

EN 374

NB 60 S NB 60 SZ
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Vegyi kockázatok
Első a biztonság: kipróbált és elfogadott minőség
„Made in Germany“

Öko-Tex Standard 100

Az Öko-Tex Standard 100 egy vizsgálati és tanúsító 
rendszer, amely a világon mindenütt azonos. Minél 
intenzívebben érintkezik egy termék a bőrrel, annál szi

gorúbb követelményeknek kell megfelelnie, ezért kell a kesztyűknek 
a második legmagasabb szintet (Class II, 2. osztály) teljesíteniük. A kesztyűket 
nemcsak a jogi normák szerint vizsgálják be, hanem a legújabb kutatási 
eredmények segítségével is. Emiatt az Öko-Tex nemcsak szigorú küszöb-
értékeket határoz meg a nehézfémek, pl. króm, nikkel és higany esetén, de 
a karcinogén és allergén festékek és oldószerek, pl. a formaldehid használatát 
is vizsgálja. A vizsgálati módszereket és veszélyes anyagok listáját minden 
évben frissíti a legújabb tudományos kutatások eredményeivel.

Egy kesztyű csak akkor nyújt védelmet a munkahelyi veszélyekkel 
szemben, ha hordják. Ezért fontos a termékbiztonságot is figyelembe 
venni, mivel a védőkesztyűk irritálhatják a bőrt vagy betegséget 
okozhatnak, ha káros anyagokat tartalmaznak.

Példa: PVC védőkesztyűk
A PVC kesztyűket a vegyipar és olajipar számos területén használják. 
Különösen kültéri használat esetén megvan az az előnyük, hogy 
rugalmasak maradnak hidegben is. Ezt a rugalmasságot nagy 
mennyiségű lágyító használatával érik el, amely különféle (veszélyes) 
adalékot tartalmaz a ftalátok családjából. A PVC-ben található lágyítók 
ellentmondásosak és a sajtóban sok negatívum jelent meg velük 
kapcsolatban, amiért jelen vannak a gyermekeknek szánt játékokban 
és más hétköznapi tárgyakban. A megkérdőjelezhető biztonságú 
alkotóelemeket tartalmazó PVC termékek nem rendelkezhetnek 
az Ökotex Standard 100 szerinti tanúsítvánnyal.

Ezen a területen az uvex olyan védőkesztyűket kínál, amelyek:

1. nem tartalmaznak veszélyes ftalátokat,
2. az Öko-Tex Standard 100 szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek,
3. megfelelnek az EU REACH vegyi rendeletek szigorú kritériumainak,
4.  kielégítik az uvex veszélyes anyagokról szóló listájában feltüntetett 

küszöbértékeket és
5. kielégítik a felhasználási területekhez kapcsolódó követelményeket.

Az új uvex PVC bevonat kifejlesztésének célja, hogy a felhasználókat 
a lehető legjobb védelemmel lássuk el olyan uvex termékek segítségével, 
amelyek megfelelnek az uvex csoport filozófiájának: „protecting people”, 
az emberek védelme, és hogy teljesítsük felelősségünket: védjük 
vevőinket, munkavállalóinkat és a környezetet.

Magától értetődően mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
fenntartsuk védőkesztyű termékeink magas szintű kényelmét, illetve 
mechanikai és vegyi ellenálló képességét.

Az új HPV (high-performance vinyl) bevonóanyag kifejlesztésével, 
a Profatrol/Profagrip termékcsaláddal, az uvex C3/C5 dry, az unipur 
carbon és az unipur MD kesztyűkkel elértük ezt a kitűzött célt.

Ezek a termékek új etalont jelentenek az iparágban!

Az uvex veszélyes anyagok listája

A bőrrel érintkező uvex termékeknek, például a egyéni védőeszközöknek 
különösen szigorú kritériumokat kell kielégíteniük, amelyek nemcsak bőven 
meghaladják az EU előírásait, de példamutatóak a termékbiztonság és kör-
nyezetbarát jelleg tekintetében is. Az uvex irányelvei közé tartozik, hogy ki-
zárólag olyan termékeket gyártson, amelyek nem tartalmaznak veszélyes 
anyagokat vagy jelentenek veszélyt 
a felhasználókra vagy a környezetre.

Ami a felhasznált anyagokat illeti 
a termékbiztonság garantálása ér-
dekében tilos veszélyes anyagok 
felhasználása uvex termékekben 
vagy amennyiben ez elkerülhetet-
len, akkor kizárólag szigorúan 
korlátozott mértékben lehetsé-
ges, ami teljes egészében kizár-
ja a felhasználókat és a környe-
zetet érő esetleges kockázato-
kat. Az uvex kiadott egy listát 
a veszélyes anyagokról, 
a meghatározott küszöbérté-
keket pedig független tudo-
mányos intézetekkel ellen-
őrizteti rendszeresen.

Amit jó, ha tud 
a lágyítókról

A lágyítókat azért adják a PVC-hez (polivinil-klorid), hogy módosítsák 
a keménységét és hajlékonyságát. Nélkülözhetetlenek, különösen a lágy PVC 
gyártása során, amelyet Profatrol termékeink bevonatában használunk. 
A PVC bevonóanyag paszta létrehozásához PVC port keverünk össze 
folyékony lágyítóval (plastisol). Forró szárítókemencébe téve a PVC por 
teljesen feloldódik a lágyítóban (megdermed), így lágy PVC bevonat jön létre. 
A lágyítók közé több anyag is tartozik, többek között a ftalát csoport, amely 
veszélyes lehet. Azonban most már léteznek nem mérgező lágyítók, 
amelyek alternatívát jelentenek a ftalát lágyítókkal szemben, és ezeket 
használjuk az uvex termékekben.

Az emberi egészség és 
a környezet védelme. 

Az uvex teljes mértékben követi a REACH céljai 
által megfogalmazott irányelveket és teljesíti 
azokat.  A REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and restriction of CHemicals) 
rendelet szabályozza a vegyszerek használatát 

az egész Európai Unióban azzal a céllal, hogy védje az emberek 
egészségét és a környezetet. Gyártóként és importőrként az uvex 
kötelessége a veszélyek kiértékelése. A cél olyan vegyszerek 
használata, amelyek a lehető legkisebb kockázatot jelentik 
az emberekre és a környezetre. Az uvex szorosan együttműködik 
és adatokat cserél más beszállítókkal és gyártókkal, hogy biztosítsa 
a REACH irányelveknek való megfelelést.
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk:

HPV* bevonat
uvex profatrol
Rendkívül tartós és sokoldalú vé-
dőkesztyű, nagyon rugalmas még 
hideg körülmények között is, ana-
tómiai formájú és prémium minő-
ségű. Az ideális kesztyű az ásványi 
olajokkal szembeni védelemhez.

Tulajdonságok
• Ellenálló az ásványi olajokkal 

szemben
• Hidegben is rugalmas
• Kitűnő kopásállóság
• Anatómiai forma

Felhasználási területek
• Ásványiolaj-ipar
• Vegyipar
• Fuvarozók

uvex profagrip
A uvex profagrip védőkesztyűk 
olyan munkahelyek számára 
ajánlottak, ahol csúszós vagy 
olajos tárgyakat kell mozgatni 

biztonságosan. A uvex profatrollal 
ellentétben a uvex profagrip 
felülete érdesített.

Granulált

* HPV = High Performance Vinyl

Cikksz. PB27M PB35M PB40M
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Méretek 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat 
Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat HPV HPV HPV
Vastagság kb. 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Szín fekete fekete fekete
Ellenállóság Rendkívüli ellenállóság az ásványi olajokkal, zsírokkal, savakkal és lúgokkal szemben
Modell 98897 60192 98904

Cikksz. PB27MG PB35MG PB40MG
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Méretek 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat, érdesített 
Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat HPV HPV HPV
Vastagság kb. 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Szín fekete fekete fekete
Ellenállóság Rendkívüli ellenállóság az ásványi olajokkal, zsírokkal, savakkal és lúgokkal szemben
Modell 89675 60193 60146

3121

EN 388

A K L

EN 374

3121

EN 388

A K L

EN 374

PB 27 M

PB 27 MG

PB 35 M

PB 35 MG

PB 40 M

PB 40 MG
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Vegyi kockázatok
Védőkesztyűk bolyhos pamutbéléssel:
NBR/PVC/kloroprén

uvex profastrong
Nitril védőkesztyű, mely már 
bizonyított a savakkal, zsírokkal és 
oldószerekkel teli környezetekben.

Tulajdonságok
• Kiemelkedő kopásállóság
• Jó fogásbiztonság nedves 

felületeken
• Anatómiai forma
• Jó érzékelés 

Felhasználási területek
• Nyomdaipar
• Vegyipar
• Autóipar
• Élelmiszeripar
• Laboratóriumok

uvex profastar
Ez a PVC védőkesztyű nehezen ko-
pik és viselete kényelmes a boly hos 
pamut bélésnek köszönhetően. 
Tisztítási munkák hoz és nehéz, 
koszos, kézzel végzett munkához 
használható.

Tulajdonságok
• Jó viselési tulajdonságok
• Mechanikai terhelés

Felhasználási területek:
• Ipari és kézzel végzett munkák
• Tisztítási munkák
• Termelőüzemek
• Kertészet
• Tűzkár eltakarítása
• Hulladékkezelés
• Nagyfokú ellenállóság vegysze-

rekkel szemben 

uvex profapren
Kiváló minőségű bélés nélküli 
kloroprén védőkesztyű, amely kü-
lönböző vegyszerek széles skálája 
elleni védelemre használható. 
A szilikonmentes védőkesztyű kitű-
nő tulajdonságokkal rendelkezik 
vegyi és mechanikai kockázatokkal 
szemben.

Tulajdonságok
• A rugalmasság és erő jó kombi-

nációja
• Ellenálló képesség számos vegy-

szerrel és oldószerrel szemben

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Fémfeldolgozás (tisztítás)
• Festés/mázolás

Cikksz. PF32A
EN 374, 388 (3 0 0 0)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 31 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, bordázott tenyér, érdesített felület 
Alapkesztyű Bolyhos pamut
Bevonat PVC
Vastagság kb. 0,40 mm
Szín sárga
Ellenállóság Jó ellenálló képesség a benzinnel, olajokkal, erős mosó- és tisztítósze-

rekkel, alkohollal, hígított savakkal és lúgokkal szemben
Modell 89641

Cikksz. NF33
EN 374, 388 (4 1 0 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 33 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, bordázott tenyér felület
Alapkesztyű Bolyhos pamut
Bevonat NBR
Vastagság kb. 0,38 mm
Szín zöld
Ellenállóság Jó ellenállóság az ásványi olajokkal, zsírokkal, savakkal és oldószerekkel szemben
Modell 60122

Cikksz. CF33
EN 374, 388 (3 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 33 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, bordázott tenyér
Alapkesztyű Bolyhos pamut
Bevonat Polikloroprén (belül latex)
Vastagság kb. 0,75 mm
Szín sötétkék
Ellenállóság Jó ellenálló képesség számos vegyszerrel szemben
Modell 60119

3000

EN 388

EN 374

4101

EN 388
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EN 374
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EN 388
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EN 374
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Vegyi kockázatok
Bélés nélküli védőkesztyűk

uvex profabutyl
A kesztyű 100%-ig butil gumiból 
készült és különösen az észterek 
és ketonok ellen nyújt védelmet.

Tulajdonságok
• Nem engedi át a vízpárát, 

gázokat és mérgező anyagokat.
• Rugalmas, jó fogásbiztonsággal 

még alacsony hőmérsékleten is

Felhasználási területek
• Vegyipar

A butil gumi nagy ellenálló 
képességgel rendelkezik a poláris 
anyagokkal, pl. észterekkel, 
ketonokkal, aldehidekkel, 
aminokkal és telített sóoldatokkal, 
valamint a savakkal és 
hidroxidokkal (oldott vagy 
koncentrált) szemben.

Butil: nem ellenálló az olajokkal, 
zsírokkal, alifatikus  és aromás 
szénhidrogénekkel, klórozott 
szénhidrogénekkel szemben.

uvex profaviton
A védőkesztyű alaprétege butil 
gumi, külső rétege 0,2 mm 
vastagságú Viton®. A kesztyű 
összesen 0,6 mm vastag. Egyben 
kitűnő mechanikai 
tulajdonságokkal is rendelkezik.

Tulajdonságok
• A legmagasabb fokú áthatolási 

ellenállás a vízpárával szemben
• Ellenáll a triklóretánnak és 

perklóretánnak, olajoknak, számos 
oldószernek és vegyszernek

Felhasználási területek
• Vegyipar

A Viton® külső rétege ellenáll az 
alifatikus és aromás 
szénhidrogénekkel (pl. hexán, 
benzol, toluol, xi- lol), 
a halogénezett szénhidrogénekkel 
(pl. triklóretilén, perklóretilén, 
diklórmetán), a szerves és szervetlen 
savakkal (oldott vagy koncentrált) 
és a telített sóoldatokkal szemben.

Viton®: nem ellenálló az észterekkel 
és ketonokkal szemben.

A VITON® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkája

Cikksz. B05R
EN 374, 388 (2 0 1 0)
Méretek 9, 10, 11
Hossz kb 35 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat, felcsavart mandzsetta
Alapkesztyű bélés nélküli 
Bevonat Bróm-butil gumi 
Vastagság kb. 0,50 mm
Szín fekete
Modell 60243

Cikksz. BV06
EN 374, 388 (2 0 0 1)
Méretek 9, 10, 11
Hossz kb 35 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat, felcsavart mandzsetta
Alapkesztyű bélés nélküli
Bevonat Bróm-butil gumi Viton® réteggel
Vastagság kb. 0,60 mm (Butyl ca. 0,4 mm + Viton® 0,2 mm)
Szín fekete
Modell 60222

2010

EN 388

B I K

EN 374

2001

EN 388

D F L

EN 374
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Vegyi kockázatok
Eldobható védőkesztyűk

Az emberi kéz a természet egyik csodája, és erre szükség is van, 
mert gyakran ki van téve külső behatásoknak és veszélyeknek. 
Az uvex u-fit termékcsaláddal az uvex minőségi eldobható 
védőkesztyűket kínál, amelyek nagyfokú biztonságot és jó 
használhatóságot garantálnak.

Az uvex u-fit kesztyűi megbízható védelmet nyújtanak számos iparágban, 
többek között a vegyiparban, a gyógyászatban, a szolgáltatóiparban és 
az élelmiszeriparban, és lehetővé teszik a kényelmes és pontos munkát. 
Az uvex eldobható védőkesztyűi kétféle anyagban kaphatók, ami 
biztosítja a széles körű felhasználás lehetőségét:

uvex u-fit nitrile és uvex u-fit latex.

 uvex u-fit nitrile uvex u-fit latex

Anyag Nitril Latex belső 
polimer bevonattal

Anyagvastagság kb. 0,12 mm 

Szilikonmentes

Hintőpormentes

Nem tartalmaz 
latex-proteint

Tartalmaz 
latex-proteint

Tanúsítvány EN 374, EN 455

Élelmiszerek kezeléséhez (LFGB és RAL tanúsítvány)

Tulajdonságok Nagyon jó mechanikai
és jó vegyszer ellenálló
képesség ( fröccsenés 

védelem)

Jó mechanikai és vegyianyag-
ellenállóképesség 

(főleg szilárd anyagokkal)

Jó fogásbiztonság

Kezelése Adagolódoboz nagy nyílással

Megerősített, feltekert szélek – könnyen felhúzható

Felhasználási terület uvex u-fit nitrile  uvex u-fit latex

Precíziós szerelési munka, száraz + +

Precíziós szerelési munka, olajos + –

Termékvédelem + +

Óvatos tisztítás + +

Vizsgálatok + +

Élelmiszer + +

Vegyszerek
Rövid idejű munka,

az ellenállósági listával
összhangban

Rövid idejű munka, az el-
lenállósági listával össz-

hangban (korlátozott)

Festéküzlet Mint fröccsenés elleni védelem Mint fröccsenés elleni védelem

uvex u-fit nitrile uvex u-fit latex

Oldószerek 

Vizes sóoldatok 

Lúgok

Szilárd anyagok

Savak (erősen koncentrált) 

Savak (gyengén koncentrált)

Ellenálló Korlátozottan ellenálló           Nem ellenálló

Lépjen kapcsolatba velünk, ha másolatot szeretne kapni 
a teljes ellenállósági listáról.
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Vegyi kockázatok
Eldobható védőkesztyűk

uvex u-fit nitrile
Az uvex u-fit nitrile kesztyűk szorosan 
illeszkednek és kitűnő választást 
jelentenek a nagy pontosságot és 
közben mechanikai ellenálló 
képességet igénylő munkákhoz.

Tulajdonságok
• Nagyon jó mechanikai ellenálló 

képesség
• Megbízható védelem a fröccsenő 

vegyszerek ellen savakkal, lúgokkal, 
szilárd anyagokkal és vizes 
sóoldatokkal végzett munka közben.

• Jó fogásbiztonság
• Kivételes illeszkedés

Felhasználási területek:
• Preciziós összeszerelési munkák
• Termékvédelem
• Óvatos tisztítás
• Vizsgálatok
• Élelmiszer
• Átmeneti érintkezés 

vegyszerekkel
• Festéküzlet ( mint fröccsenés 

elleni védelem)

uvex u-fit latex
Az uvex u-fit latex kesztyűk 
természetes latexből készült, 
nagyon jól használható 
védőkesztyűk. Mivel nagyon 
nyúlékony anyagból készültek, 
ezért tökéletesen illeszkednek a kéz 
formájához, így a kéz kitűnően 
használható bennük minden nagy 
pontosságot igénylő munka esetén.

Tulajdonságok
• Kiemelkedően jól használható 

kezek
• Jó ellenálló képesség 

vegyszerekkel szemben (főleg 
szilárd anyagokkal szemben)

• Védelem vizes sóoldatok ellen
• Jó fogásbiztonság

Felhasználási területek
• Szilárd anyagok mozgatása, pl. 

a laboratóriumban
• Száraz preciziós szerelési munka
• Termékvédelem
• Óvatos tisztítás
• Vizsgálatok
• Élelmiszer
• Átmeneti érintkezés 

vegyszerekkel (korlátozottan)
• Festéküzlet (mint fröccsenés 

elleni védelem)

Cikksz. u-fit nitrile
Tanúsítvány EN 374 (vegyipar), EN 455 (orvosi kesztyűk), LFGB (élelmiszeripar)
Méretek S, M, L, XL
XL Hossz kb 24 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, bolyhos ujjvégek
Anyag Nitril (szilikonmentes, hintőpormentes) 
Anyagvastagság kb. 0,12 mm
Szín zöld
Ellenállóság Nagyfokú ellenálló képesség zsírokkal és olajokkal szemben
Modell 60525
Tartalom 100 darabos doboz

Cikksz. u-fit latex
Tanúsítvány EN 374 (vegyipar), EN 455 (orvosi kesztyűk), LFGB (élelmiszeripar)
Méretek S, M, L, XL
XL Hossz kb. 24 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, hintőpormentes, belső polimer bevonat
Anyag Latex, belső polimer bevonat (szilikonmentes, hintőpormentes) 
Anyagvastagság kb. 0,12 mm
Szín fehér
Ellenállóság Jó mechanikai ellenálló képesség,

jó ellenálló képesség vegyszerekkel szemben (főleg szilárd anyagokkal szemben)
Modell 60526
Tartalom 100 darabos doboz

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374
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Áttekintés
Védőkesztyűk
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airflow technology AF6001 GG 
60308 szürke 27 7, 8, 9, 10 138

C3 dry 60549 antracit 27 7, 8, 9, 10 151

C3 foam 60544 antracit 27 7, 8, 9, 10 151

C3 wet 60542 antracit 27 7, 8, 9, 10 151

C3 wet plus 60546 antracit 27 7, 8, 9, 10 151

C5 60497 lime 27 7, 8, 9, 10 150

C5 dry 60499 lime/antracit 27 7, 8, 9, 10 150

C5 foam 60494 lime/antracit 27 7, 8, 9, 10 150

C5 pure 60503 lime/szürke 27 7, 8, 9, 10 150

C5 sleeve 60491 lime 34/40 M, L 150

C5 wet 60492 lime/antracit 27 7, 8, 9, 10 150

C5 wet plus 60496 lime/antracit 27 7, 8, 9, 10 150

compact NB27E 98899 kék 27 10 146

compact NB27G 89650 kék 27 10 146

compact NB27H 98900 kék 27 10 146

contact ergo ENB20C 60150 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 144

contact ergo ENB20CE 60195 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 144

k-basic extra 6658 60179 sárga 22–27 8, 10, 12 147

nk 2722 60213 narancssárga 27 9, 10 147

nk 4022 60202 narancssárga 40 9, 10 147

phynomic FOAM 60050 fehér/szürke 21–25 7, 8, 9, 10 141

phynomic WET 60060 kék/antracit 21–25 7, 8, 9, 10 141

profabutyl B05R 60243 fekete 35 9, 10, 11 163

profagrip PB27MG 89675 fekete 27 9, 10, 11 161

profagrip PB35MG 60193 fekete 35 9, 10, 11 161

profagrip PB40MG 60146 fekete 40 9, 10, 11 161

profapren CF33 60119 sötétkék 33 7, 8, 9, 10 162

profastar PF32A 89641 sárga 31 7, 8, 9, 10 162

profastrong NF33 60122 zöld 33 7, 8, 9, 10 162

profatherm XB20 98932 fehér 27 11 147

profatherm XB27 60912 fehér 27 11 147

profatherm XB30 89655 fehér 30 11 147

profatherm XB37 60911 fehér 37 11 147

profatrol PB27M 98897 fekete 27 9, 10, 11 161

profatrol PB35M 60192 fekete 35 9, 10, 11 161

profatrol PB40M 98904 fekete 40 9, 10, 11 161

profaviton BV06 60222 fekete 35 9, 10, 11 163

profi ergo ENB20 60148 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 145

profi ergo ENB2004 60233 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 145

profi ergo ENB20A 60147 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 145

profi ergo XG20 60208 narancssárga/fekete 27 7, 8, 9, 10 145

profi ergo XG20A 60558 narancssárga/fekete 27 7, 8, 9, 10 145

protector NK2725 60533 narancssárga 27 9, 10 152

protector NK2725B 60535 kék 27 9, 10 152
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protector NK4025 60534 narancssárga 40 9, 10 152

protector NK4025B 60536 kék 40 9, 10 153

rubiflex NB27 89636 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 146

rubiflex NB35 60235 narancssárga 35 7, 8, 9, 10 146

rubiflex NB40 60230 narancssárga 40 7, 8, 9, 10 146

rubiflex  S NB27B 60271 kék 27 8, 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB27S 89646 zöld 27 8, 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB35B 60224 kék 35 8, 9, 10, 11 158

rubiflex  S NB35S 98891 zöld 35 8, 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB40S 98902 zöld 40 8, 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB60S 89647 zöld 60 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB60SZ 89651 zöld 60 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB80S 60190 zöld 80 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB80SZ 60191 zöld 80 9, 10, 11 159

rubiflex  S XG27B 60560 kék/fekete 27 8, 9, 10, 11 158

rubiflex  S XG35B 60557 kék/fekete 35 8, 9, 10, 11 158

rubipor ergo E2001 60234 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 139

rubipor ergo E5001B 60201 kék 27 7, 8, 9, 10 139

rubipor XS2001 60276 fehér 27 7, 8, 9, 10 139

rubipor XS5001B 60316 kék 27 7, 8, 9, 10 139

top grade 6000 60288 szürke/kék-sárga 27 10 156

top grade 7000 60287 bézs 35 10, 11 157

top grade 7100 60286 szürke 35 9, 10, 11 157

top grade 7200 60297 fekete 35 10 157

top grade 8000 60295 bézs/kék-sárga 27 9, 10, 11 156

top grade 8100 60294 bézs/kék-sárga 27 9, 10, 11 156

top grade 8300 60292 szürke/kék-sárga 27 9, 10, 11 156

top grade 8400 60291 bézs 27 8, 9, 10, 11, 12 156

top grade 8400W 60280 szürke/kék 27 8, 9, 10, 11, 12 156

top grade 9300 60289 kék/szürke 27 10 157

u-fit latex 60526 fehér 24 S, M, L, XL 165

u-fit nitrile 60525 zöld 24 S, M, L, XL 165

unidur 6641 60210 fehér/szürke 22–27 7, 8, 9, 10 154

unidur 6643 60314 fekete 22–27 7, 8, 9, 10 154

unigrip 6620 60135 fehér/kék pöttyös 22–27 7, 8, 9, 10 142

unigrip 6622 60236 fehér/piros pöttyös 22–27 7/8, 9/10, 11/12 142

unigrip 6624 60238 szürke/piros pöttyös 22–27 7, 8, 9, 10 142

unipur 6630 60173 fehér/fehér 22–27 7, 8, 9, 10 143

unipur 6631 60244 szürke/szürke 22–27 7, 8, 9, 10 143

unipur 6634 60321 szürke/fekete 22–27 7, 8, 9, 10 143

unipur carbon 60556 szürke 21 – 25 7, 8, 9, 10 142

unipur MD 60550 fehér 21 – 25 7, 8, 9, 10 142



  Munkavédelmi cipők
Extrém sportos - extrém biztonságos
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Gyártói és technológiai sz  

Teljes termelésünk 80%-a saját üzemeink-
ben történik, ahol a legújabb technológiá-
kat egyesítjük az innováció erejével és 
több éves tapasztalattal.

Minőségbiztosítási rendszereink a legma-
gasabb fokú követelményeket is kielégítik, 
és minden üzemünk rendelkezik 
az ISO 9001:2008 minőségbiztosítási 
szabvány szerinti tanúsítvánnyal.

Az uvex safety group
munkabiztonsági és egészségvédelmi
rendszerszolgáltató világszínvonalú
gyártási szakértelemmel

szakértelem
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akértelem

Az SBU vezető technológiai központja az 
olaszországi Cevaban található, és elköte-
lezett a legmagasabb minőségű és Európá-
ban a technológiailag legfejlettebb munka-
védelmi cipők gyártása mellett. Az üzem az 
uvex összes PUR és gumitalp technológiá-
ját egy helyen tudja gyártani, mely a legna-
gyobb rugalmasságot eredményez a gyár-
tási folyamatok során.

A vállalat székhelyén lévő központosított 
technológiai központban azon dolgozunk, 
hogy új, úttörő technológiákat és innovatív, 
magas minőségű termékeket fejlesszünk ki 
vásárlóink számára.

szakértelem
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3D

uvex xenova® atc – a lábvédelem új dimenziója

A többfunkciós munkavédelmi cipő követi a láb formáját, és a fémmentes 
sarok- és orrmerevítő, valamint a fémmentes átszúrásmentes talpbetét 
kombinációjának eredménye a tökéletes 3D comfort cell rendszer.
Az egyénileg állítható fűzőrendszer megbízható tartást ad. Az uvex Comfort 
talpbetét és a 3D Distance Mesh hálós bélés optimális klímát biztosít a láb-
nak, beleértve az energiaelnyelést a saroknál és a talp első része alatt. 

A fűzőrendszer:
Megbízható tartás garantálható a választható 
gyorszáró mechanizmussal felszerelt elasztikus 
fűzőknek, vagy a safe-lock zárral ellátott 
fűzőknek köszönhetően.

3D comfort cell
Az innovatív uvex technológiák kombinációjával 
megalkottuk a 3D comfort cell rendszert, mely 
tartást és körkörös stabilitást nyújt a lábnak.

A 3D comfort talpbetét:
Az antisztatikus, lélegző 3D comfort talpbetétet 
kiegészítő energiaelnyelő és nedvességsza-
bályozó rendszerrel szerelték fel a saroknál és 
a talp első részénél.
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3D

A kényelmes viselet új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia

Az uvex 3D az illeszkedés és kényelmes viselet új 
szintjét jelenti: az innovatív termékrendszer töké-
letes ergonómiai formatervezése egyedülálló, 
mely rendkívüli rugalmassággal alkalmazkodik az 
emberi anatómiához.

A funkcionalitás legmagasabb szintjét optimális 
kényelemmel párosítottuk a viselő számára: az uvex 3D 
termékek figyelembe veszik az egyéni jellemzőket, és 
minden helyzetben tökéletes illeszkedést kínálnak - ez 
a legjobb alap a professzionális és biztonságos 
védőfelszerelésekhez.

x

y

z
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10 000 m2 high-tech funkció a kiváló kényelem érdekében
uvex motion carbon

Magas funkcionalitás
A SARATECH® adszorpciós szénszemeket a belső bélés 
köztes rétegeként tartósan beledolgozták a bélésbe.

Hosszantartó hatás
A SARATECH® adszorpciós szénszemek egyedülállóan 
stabilak és kopásállóak, így tovább hatékonyak 
maradnak.

Maximális kényelem
Speciálisan kialakított super expanded PUR köztes 
talpréteg a maximális kényelem érdekében. A könnyű 
kialakítás és a kiváló energiaelnyelés csökkentik 
fáradtságérzetet.

A szén a ma elérhető egyik legsokoldalúbb, 
leginnovatívabb és legnagyobb 
teljesítményű anyag.
Az uvex motion carbon nem csak 
ultrafunkcionális, de korszerű kialakítással 
is büszkélkedhet. A cipő felsőrészbe integ-
rált SARATECH® felszívó anyag tartósan ga-
rantálja a kellemetlen szagok jelentős 
csökkentését.

Adszorpciós 
szagcsökkentés
A SARATECH® adszorpciós 
szénszemek porózus szerkezete és 
nagy felülete nagyszámú 
szagmolekulát képes felszívni.

10.000 m2

Az uvex motion carbon szagfelszívó felülete 
kb. 10 000 m2 cipőnként.

Jobb lélegzőképesség a kevesebb izzadság érdekében

 SARATECH® a Blücher Technologies bejegyzett védjegye..

 Az uvex climazone hőmérséklet-szabályozó technoló-
giával kombinálva az izzadást is csökkenti.
A SARATECH® adszorpciós szénszemeket tartósan 
a bélésbe ágyazták, így nem jelentenek egészségügyi 
kockázatot.
uvex motion carbon – a legkorszerűbb technológia 
szinonimája.

További információk a 208. oldalon találhatók.

technológia
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Innovatív klímamenedzsment 
uvex climazone

A munkahelyi biztonsági rendszerek klímá-
jának hatékony javítása érdekében alapve-
tő fontosságú az összes fontos tényező 
elemzése, valamint azok működési módjá-
nak vizsgálata és megértése.

Az uvex már hosszú ideje kutatja a klíma-
kérdéseket. Ismert intézetekkel - például 
a PFI-vel (Pirmasens Testing and Research 
Institute), a Kaiserslauterni Műszaki Főis-
kolával vagy a Hohenstein Intézetekkel - 
együttműködve olyan tesztmódszereket és 
eszközöket fejlesztettünk ki, amelyek a klí-
majellemzők átfogó és jól megalapozott 
mérését teszik lehetővé.

A lábának melege van vagy fázik? A túlzott 
izzadás miatt rosszul érzi magát? A tökéle-
tes hőmérséklet-szabályozás a munkavé-
delmi cipők területén különösen fontos.

Az uvex climazone kényelmi tényezői:
•   Szabályozza az egyéni testhőmérsékletet
•   Hosszantartó jó közérzettel végzett munka
•  Hosszabban tartó teljesítmény
•   Optimális kényelem a viselő számára 

bármely helyzetben

KUTATÁS ÉS 
FEJLESZTÉS

TANÁCSADÁS

ANYAGOK TERMELÉS

TERMÉKKONCEPCIÓK

Az intenzív fizikai tevékenység során a láb izzadságter-
melése a nap végére egy vizespoharat is megtöltene. 
Az uvex climazone ezt a nedvességet felszívja, így 
csökkenti a hólyagok, gombafertőzés vagy akár 
az enyhe hipotermia okozta kényelmetlen érzetet.

Kutatás-fejlesztési 
partnereink

Az uvex climazone egy innovatív klímaszabályozó rendszer az egész testre. Az uvex a kutatás-fejlesztés terén szerzett 
tapasztalatát intelligens anyagok és feldolgozási technológiák használatával kombinálta, így a klímaoptimalizáló 
termékek egyedülálló termékválasztékát teremtette meg.

Az összes innovatív klímamenedzsment tulajdonsággal rendelkező termék 
mellett megtalálható az uvex climazone szimbóluma a katalógusban.

technológia
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Durchgangswiderstand

Geringer Widerstand
(leitend)

Hoher Widerstand
(isolierend)

103

104

105

105

106

107

107

108

109

109

1010

1011

 1 – 9 Kiloohm
 10 – 99 Kiloohm

 100 – 749 Kiloohm

 750 – 999 Kiloohm
 1 – 9 Megaohm
 10 – 35 Megaohm

 36 – 99 Megaohm
 100 – 999 Megaohm
   bis 1 Gigaohm

 1 – 9 Gigaohm
 10 – 99 Gigaohm
 100 – 999 Gigaohm

ESD
(gem. EN 61340-5-1)

Antistatisch
(gem. EN ISO 20345)

Kényelmes talpbetétek
uvex hydroflex® GEL · uvex 3D hydroflex® foam

uvex hydroflex® GEL
Az új uvex hydroflex® GEL biztosítja a sarok optimális kipárnázását 
minden lépésnél. Ez megelőzi a fáradtságérzetet, 
ha egész nap dolgozni vagy állni kell.
• Az eredeti változathoz képest 100%-kal nagyobb 

csillapítás a GEL-rész dupla vastagsága miatt.
• Ott fejti ki hatását, ahol arra szükség van: 

a betét közvetlenül a sarokcsont 
alatt helyezkedik el.

• Bőrsemleges 

uvex 3D hydroflex® foam
A kényelmes uvex 3D hydroflex® foam talpbetét kivételes, a teljes felüle-
ten ható energiaelnyelést biztosít a lábnak. A saroknál és a talp elülső 
részénél lévő további energiaelnyelő elemek kényelmes viseletet bizto-
sítanak a legjobban megterhelt területeknek.
• Extra lélegző és nedvességfelszívó anyagok
• Perforációk a jobb szellőzés érdekében
• A természetes mozgást segítő energiaelnyelő zónák
• Bőrsemleges, kényelmes felületi struktúra

uvex ultra-kényelmes talpbetét
Kivehető antisztatikus talpbetét 
nedvességelvezető rendszerrel 
a kellemes hőmérséklet-szabályozás 
és a kényelmes járás érdekében.

Kopásálló, bőrsemleges, 
nedvességfelszívó textil felület

Nedvszívó bélés a megbízható 
izzadság- és nedvességelvezetés 
érdekében

Antisztatikus és baktériumellenes 
bélés beleágyazott rézzel

Az uvex komfort talpbetét az uvex 
climazone része.

Elektrosztatika
Az elektrosztatikus kisü-
lés elleni védelem egyre 
fontosabb szerepet

játszik az iparban. Egyre több 
munkavállaló dolgozik elektro-
sztatikus feltöltődésre érzékeny 
munkafolyamatban, illetve feltöl-
tődésre érzékeny anyagokkal, tár-
gyakkal. Ezeken a munkahelyeken 
gyakran felmerül az elektrosztati-
kus feltöltődés ellen védelmet 
nyújtó védőcipők rendszeres hasz-
nálatának igénye.

 A különböző mérési eljárásoktól 
függetlenül az átmeneti ellenállás-
nak 750 Kiloohm (7,5 x 105

Ohm) és 35 Megaohm (3,5 x 107

Ohm) közötti tartományban kell 
mozognia ahhoz, hogy a különbö-
ző ide vonatkozó szabványok 
(pl. EN ISO 20345, EN 61340)
követelményei teljesüljenek.

Az ESD-tanúsítvánnyal rendelkező 
termékeink mindegyikét ESD- szim-
bólummal jelöljük a katalógusban.

Fajlagos ellenállás ennek megfelelően:

Kis ellenállás
(vezető) 

ESD
(EN 61340-5-1 szerint)

Antisztatikus
(EN ISO 20345 szerint)

Nagy ellenállás
(szigetelő)

technológia

Kiloohm
Kiloohm

Kiloohm
Kiloohm
Megaohm

Megaohm
Megaohm
Gigaohm

Gigaohm
Gigaohm
Gigaohm

Kiloohm
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Munkavédelmi cipők
Szabványok · Jelölések

JELZÉS LEFEDETT KOCKÁZAT EN ISO 20345:2004 vagy EN 345 EN 20347:2004 vagy EN 347
SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Alapvető
P Átszúrás-mentesség
A Antisztatikus lábbeli
E Energiaelnyelő sarok

HI Meleg elleni szigetelés
CI Hideg elleni szigetelés
WRU Vízálló felsőrész

HRO Járótalp hőellenállása 
(+300 °C/min) 

WR Vízálló lábbeli
M Lábfejvédelem (Metatarsal)
FO Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás Alapvető követelmények

Teljesíti a megadott követelményeket A követelmény teljesülhet, de nincs előírva

Az alábbi három követelmény közül egynek teljesülnie kell, és 2007 decemberétől az összes újonnan tanúsított modell esetén a cipőn jelezni kell
Címke Tesztelt jellemzők Tesztfeltételek Súrlódási együttható
SRA Csúszásmentesség kerámiacsempés padlón nátrium.lauril-szulfát 

(SLS) oldattal
Sarok előrecsúszása
Előrecsúszás egyenes felületen

0,28-nál nagyobb
0,32-nél nagyobb

SRB Csúszásmentesség 
acélpadlón glicerinnel

Sarok előrecsúszása
Előrecsúszás egyenes felületen

0,12-nél nagyobb
0,16-nál nagyobb
08/12/31-ig

Sarok előrecsúszása
Előrecsúszás egyenes felületen

0,13-nál nagyobb
0,18-nál nagyobb
09/01/01-től

SRC Csúszásmentesség kerámiacsempés padlón nátrium-lauril-szulfát 
(SLS) oldattal és acélpadlón glicerollal

Beleértve az a. és b. pont alatti 
tesztfeltételeket

Ipari felhasználású lábbelik szimbólumai

Kiegészítő követelmények a speciális alkalmazások esetén, megfelelő szimbólumokkal

Gyártó azonosító jele

Gyártó típusának jelölése

Európai szabvány száma

Védelmi szint jelölése

CE-szimbólum

Méret

Cikkszám 

Gyártás dátuma

Címkék

Alapvető követelmények/kiegészítő követelmények/
kategóriák pl. bőrcipők esetén

Biztonsági lábbelik   
EN ISO 20345 
vagy EN 345-1

Védőlábbelik
EN ISO 20346 
vagy EN 346-1

Munkalábbelik 
EN ISO 20347 
vagy EN 347-1

Az adott cipő kiválasztása a munkahelyi 

kockázat típusától függ. Mint minden 

lábbeli esetén, további követelmények is 

fennállhatnak (pl. meleg vagy hideg elleni 

szigetelés, átszúrás elleni védelem vagy 

ESD-n keresztüli elektromos ellenállás 

tekintetében). Ezeket a cipőket azután 

ennek megfelelően jelöljük.

Az összes alapvető és kiegészítő követel-

mény tesztelésére vonatkozó alapelveket 

a DIN EN 344-1 / -2 és EN ISO 20344 

szabványokban vannak meghatározva.

A cipők alapvető követelményei és 
az orrmerevítő ütésállósága

SB
200 Joule

PB
100 Joule

OB 
Nem követelmény

Kiegészítő követelmények: Zárt sarok
Antisztatikus
Energiaelnyelő sarokrész

S1 P1 O1 + üzemanyag
- ellenálló talp

Kiegészítő követelmények: lásd mint fent, plusz
Vízgőzáteresztés
Vízfelvétel

S2 P2 O2

Kiegészítő követelmények: lásd mint fent, plusz
Átszúrás-mentesség
Bordázott járótalp

S3 P3 O3

Alapvető követelmények/kiegészítő követelmények/
kategóriák pl. PVC-ből vagy PU-ból készült cipők esetén

A cipők alapvető követelményei és 
az orrmerevítői ütésállósága

SB 
200 Joule

PB 
100 Joule

OB 
Nem követelmény

Kiegészítő követelmények: Antisztatikus
Energiaelnyelő  sarokrész S4 P4 O4

Átszúrás-mentesség
Bordázott járótalp S5 P5 O5
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uvex xenova® atc
A lábvédelem új dimenziója

3D talpbetét energielnyelő párnákkal
a saroknál/ a talp elülső részén,
és nedvességelvezető rendszerrel

3D fűzőrendszer 
(elasztikus fűző vagy safe-lock 
biztonsági fűző)

A 100%-ig fémmentes 
uvex xenova® orrmerevítő 
legújabb generációja

100%-ig fémmentes talpbetét 
a legújabb biztonsági szabványoknak 
megfelelően.

Az uvex anti-twist sarokmerevítő jelentő-
sen megnöveli a stabilitást, és jobb vé-
delmet nyújt a boka kibicsaklása ellen.

3D Distance Mesh hálós bélés a jobb 
belső klíma érdekében (cikksz. 9500.2 
és 9501.8), GORE-TEX® bélés 
(cikksz. 9502.2 és 9503.2)

A háromelemes talprendszer gumi járótalpból, ultrakönnyű, olajjal és ben-
zinnel szemben ellenálló EVA köztes talpból és stabilizáló középrészből áll.

• A legtöbb vegyszernek ellenáll
• Nagy kopásállóság
• Ergonómikus járófelület-minta
• Rendkívül rugalmas
• Kivételes energiaelnyelés a fáradtságérzet csökkentése érdekében
• Kiemelkedő csúszásmentesség
• Öntisztuló talpminta
• Antisztatikus
• Olajjal és benzinnel szemben ellenálló
• Nem hagy nyomot a padlón

uvex xenova® atc talp

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

További információért
telepítse a QR Code Readert

és okostelefonja segítségével
fényképezze le a kódot.

(csak angol nyelvű változat)

technológia
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Munkavédelmi cipők
uvex xenova® atc

Sportos, több funkciós 
munkavédelmi cipő
• A 100%-ig fémmentes uvex 

xenova® orrmerevítő legújabb 
generációja

• Az uvex climazone technológia 
optimális kényelmet biztosít 
viselőjének

• A felsőrész anyaga lélegző, vízle-
pergető high-tech mikrovelúr

• Distance Mesh hálós betét opti-
mális lélegzést biztosít

• Krómallergiások is viselhetik. 
Szintetikus textilanyagból készült

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A gyors egyéni beállítás érdeké-
ben elasztikus fűzővel lett felsze-
relve. Emellett az uvex biztonsági 
fűző is tartozék

• Gyakorlatilag varrásmentes ki-
alakítás a nyomáspontok elkerü-
lése érdekében

• uvex topshield TPU kopóréteg, 
amely kiegészítő védelmet nyújt 
a cipő orr-részének

• Kivehető uvex 3D hydroflex® foam 
talpbetét, antisztatikus, 
nedvesség-szabályozó rendszerrel, 
és további energiaelnyeléssel a 
saroknál és a talp elülső részénél

uvex xenova® atc · cipő 9500 S3 SRC / 9501 S2 SRC
• A boka körüli perem és a nyelv 

puha, párnázott
• A háromelemes talprendszer 

gumi járótalpból, ultrakönnyű, 
olajjal és benzinnel szemben el-
lenálló EVA köztes talpból és sta-
bilizáló középrészből áll.

Sportos, több funkciós 
munkavédelmi cipő
• A 100%-ig fémmentes uvex 

xenova® orrmerevítő legújabb 
generációja

• Átszúrásmentes, fémmentes 
talpbetét a legújabb biztonsági 
szabványoknak megfelelően

• Az uvex climazone technológia 
optimális kényelmet biztosít 
viselőjének

• A felsőrész anyaga lélegző, vízle-
pergető high-tech mikrovelúr

• Lélegző és 100%-ig vízálló 
GORE-TEX® bélés

• Krómallergiások is viselhetik. 
Szintetikus textilanyagból ké-
szült

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A gyors egyéni beállítás érdeké-
ben elasztikus fűzővel lett felsze-
relve. Emellett az uvex biztonsági 
fűző is tartozék

• Gyakorlatilag varrásmentes ki-
alakítás a nyomáspontok elkerü-
lése érdekében

• uvex topshield TPU kopóréteg, 
amely kiegészítő védelmet nyújt 
a cipő orr-részének

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

uvex xenova® atc • cipő  9502  S3 WR SRC / 9503 S3 WR SRC
• Kivehető uvex 3D hydroflex® 

foam talpbetét, antisztatikus, 
nedvesség-szabályozó 
rendszerrel, és további 
energiaelnyeléssel a saroknál és 
a talp elülső részénél

• A háromelemes talprendszer 
gumi járótalpból, ultrakönnyű, 
olajjal és benzinnel szemben el-
lenálló EVA köztes talprétegből 
és stabilizáló középrészből áll.

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye 

Cikksz. 9500.2
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 35 – 50
Átszúrás-mentes, fémmentes talpbetét  
a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően
 

Cikksz. 9501.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 35 – 50
 

Cikksz. 9502.2
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 WR SRC
Méret 35 – 50
 

Cikksz. 9503.2
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 WR SRC
Méret 35 – 50
 

9500.2

9502.2

9501.8

9503.2
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Intelligens anyagrendszerek
uvex xenova®

Az uvex xenova® rendszer  
100%-ig fémmentes 100%-os kényelem és biztonság

uvex anti-twist sarokmerevítő
A fröccsöntött műanyag sarokmerevítő je-
lentősen megnöveli a stabilitást, és jobb 
védelmet nyújt a boka kibicsaklása ellen.

uvex xenova® átszúrásmentes betét
Rugalmas, átszúrásmentes xenova® 
köztes talpbetét a talp teljes felületén. 
Nem vezeti a hideget, ezáltal kényelmes 
viseletet garantál.

uvex xenova® duo orrmerevítő
A duo component technológiának 
köszönhetően tökéletes az illeszkedés 
anélkül, hogy nyomáspontok keletkeznének. 
A puha, kényelmes párnázott bélés teljesen 
kibéleli az orrmerevítőt, így nagyobb 
kényelmet biztosít térdelő helyzetben 
végzett munkáknál és ütések esetén.

Valódi kényelem
•   szabadalmaztatott uvex xenova®

technológia
•  puha betét
•   nincs termikus hővezető- és villamos

vezetőképesség
•  nincs hőhíd
•  ergonómikus forma
•  fémmentes
•  nem mágnesezhető

Abszolút biztonság
•   Jóval nagyobb belső magasság 

a 200-Joule ejtési tesztben, mint azt 
az EN 12568 szabvány megköveteli.*

•   Két egymást gyorsan követő ejtés esetén az 
uvex xenova® duo orrmerevítő belső magassá-
ga jóval nagyobb, mint a szabványban előírt.

•   Oldalirányú nyomással szembeni ellen-
állás (15 kN az EN 12568 szabv. szerint). 
A teszteredmények sokkal jobbak, mint 
amit a szabvány megkövetel.*

•   Az EN 12568 szabvány szerinti tesztben 
jóval erősebbnek bizonyult, mint az acél 
vagy az alumínium.

Vigevano, Olaszország

*   Az eredményeket az alábbi független intézetek 
által végzett tesztek támasztják alá:

Pirmasens, Németország

technológia
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Intelligens anyagrendszerek
 uvex xenova®

Új járótalp rendszer
További értékes tulajdonságokkal megtöltve!

RENDKÍVÜLI

Érezze a különbséget - az újonnan 
kifejlesztett járótalp jobb 

csúszásmentességet biztosít.
LAKK-SEMLEGES

Nem tartalmaz lakk tapadását gátló 
összetevőket, például szilikont, flatátot, stb.

BIOMECHANIKUS

Ergonómiailag kialakított járótalp, 
amely kiemelkedő rugalmasságot 

biztosít járás és állás közben.

ESD-SZABVÁNY TELJESÍTÉS

EXTRÉM KÖNNYŰ

A talpak megfelelnek az ESD követelményeknek
(elektromos ellenállás < 35 Megaohm).

A Bayflex® könnyű biztonsági poliuretánból 
készült legújabb generációs PUR járótalpak 
miatt a cipő ultrakönnyű.

PUR járótalp 
•   Kb. +120 °C-os hőnek rövid ideig 

ellenáll
•   Nem tartalmaz lakk tapadását 

gátló összetevőket, például 
szilikont, ftalátot stb.

•  Ergonómiailag kialakított járóminta
•  Rendkívül rugalmas
•   Az egyedülálló PUR járótalp rendszer miatt 

a cipő ultrakönnyű
•  Kiváló energiaelnyelés
•   Kétrétegű rendszer kopásálló és vágásmentes 

járótalppal
•  Érezhetően jobb csúszásgátlás
•  Öntisztuló minta
•  Antisztatikus
•  Olajjal és benzinnel szemben ellenálló
•  Nem hagy nyomot a padlón
•   Szabvány szerint teljesíti az ESD 

követelményeket
(elektromos ellenállás < 35 Megaohm)

Gumitalp 
•   Kb. +300 °C-os hőnek rövid ideig 

ellenáll
•   Hosszantartó rugalmasság és 

csúszásmentes tulajdonságok még 
extrém alacsony hőmérséklet 
esetén is

•   A legtöbb vegyszernek ellenáll
•   Jó kopásállóság

Bayflex® a Bayer MaterialScience AG bejegyzett védjegye.

technológia

Ortopédiai védőlábbeliként használható.

uvex medicare



180

uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · szandál 6910 S1 P SRC

uvex xenova® nrj · szandál 6911 S1 SRC

uvex xenova® nrj · cipő, perforált 6921 S1 SRC

• Fémmentes
• Rendkívül könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• A felsőrész textil (nem láng-gátló)
• Nem tartalmaz bőr részeket, 

ezért krómallergiások is használ-
hatják

• Széles, sportos kivitel
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely 
kiegészítő védelmet nyújt a cipő 
felsőrészének és növeli a lábbeli 
tartósságát

• Tépőzáras műanyag gyorsállító-
val egyénileg beállítható

• A boka körüli perem párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, antisztati-

kus, nedvességszabályozó rendszerrel

• Fémmentes
• Rendkívül könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Bőr felsőrész
• Széles, sportos kivitel
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely 
kiegészítő védelmet nyújt a cipő 
felsőrészének és növeli a lábbeli 
tartósságát

• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő a nagyobb 

stabilitás és a boka kibicsaklása elleni 
jobb védelem érdekében

• A boka körüli perem párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Fémmentes
• Rendkívül könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Bőr felsőrész
• Széles, sportos kivitel
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely 
kiegészítő védelmet nyújt a cipő 
felsőrészének és növeli a lábbeli 
tartósságát

• Tépőzáras műanyag gyorsállító-
val egyénileg beállítható

• A boka körüli perem párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm 

• PUR járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

• Az uvex 3D hydroflex® foam talpbetét 
kivételes energiaelnyelést biztosít 
a saroknál és a talp elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
<35 Megaohm

• PUR járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp elülső 
része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
• elektromos ellenállás  < 35 Megaohm 
• PUR járótalp (a leírást lásd 

a 179. oldalon)

Munkavédelmi cipők

*  A 10-es és 12-es lábfejszélességű változatok továbbra is hydroflex® GEL talpbetétel készülnek. 
Leírást lásd a 174-ik oldalon. 

Cikksz. 6910.1 6910.2 6910.3
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 P SRC
Méret 35 – 50
Rugalmas, átszúrásmentes uvex xenova®

köztes talpbetét, teljes talpszélességben
nincs hőhíd 

Cikksz. 6911.7 6911.8 6911.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 50

Cikksz. 6921.7 6921.8 6921.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 50
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uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · cipő 6922 S2/S3 SRC

uvex xenova® nrj · bakancs 6940 S2/S3 SRC
• Fémmentes
• Rendkívül könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Bőr felsőrész
• Lélegző textil betét
• Széles, sportos kivitel
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely ki-
egészítő védelmet nyújt a cipő fel-
sőrészének és növeli a tartósságát

• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Fémmentes
• Rendkívül könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Bőr felsőrész
• Lélegző textil betét
• Széles, sportos kivitel
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely ki-
egészítő védelmet nyújt a cipő fel-
sőrészének és növeli a tartósságát

• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott 
• Az uvex 3D hydroflex® foam 

talpbetét kivételes energia-
elnyelést biztosít a saroknál és 
a talp elülső része alatt

• Puha, párnázott porvédő nyelv
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás < 35 Megaohm

• PUR járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

• Puha, párnázott porvédő nyelv
• Kivehető komfort-talpbetét, antisztati-

kus, nedvességszabályozó rendszerrel
• Teljesíti az ESD követelményeket: 

elektromos ellenállás < 35 Megaohm
• PUR járótalp (a leírást lásd 

a 179. oldalon)

Munkavédelmi cipők

*  A 10-es és 12-es lábfejszélességű változatok továbbra is hydroflex® GEL talpbetétel készülnek. 
Leírást lásd a 174-ik oldalon. 

Cikksz. 6922.1 6922.2 6922.3
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 35 – 50
Rugalmas, átszúrásmentes uvex xenova® 
köztes talpbetét, teljes talpszélességben
nincs hőhíd

Cikksz. 6922.7 6922.8 6922.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 35 – 50

Cikksz. 6940.1 6940.2 6940.3
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 35 – 50
Rugalmas, átszúrásmentes uvex xenova® 
köztes talpbetét, teljes talpszélességben
nincs hőhíd 

Cikksz. 6940.7 6940.8 6940.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 35 – 50
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uvex xenova® air

• Fémmentes
• Innovatív kialakítás
• Vonzó és modern színek
• Széles, sportos kivitel
• Nagyon könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Nubuk felsőrész
• Textilbélés
• A jobb lélegzés érdekében 

továbbfejlesztett perforáció
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Ultrakényelmes kivehető talpbe-

tét, antisztatikus, nedvességsza-
bályozó rendszerrel, amely első-
rangú lábklímát és még jobb ké-
nyelmet biztosít

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energia elnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás < 35 Megaohm

uvex xenova® air · cipő 6923 S2 SRC
Ugyanaz a leírás, mint a 6924.8 
esetén, kivéve az alábbiakat:
• Vízálló nubuk felsőrész
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

uvex xenova® air · perf.cipő  6924 S1 SRC · perf.bakancs 6943 S1 SRC
• PUR járótalp (a leírást lásd 

a 179. oldalon)

Munkavédelmi cipők

*  A 10-es és 12-es lábfejszélességű változatok továbbra is hydroflex® GEL talpbetétel készülnek. 
Leírást lásd a 174-ik oldalon. 

Cikksz. 6923.7 6923.8 6923.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 35 – 50

Cikksz. 6924.7 6924.8 6924.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 50

Cikksz. 6943.7 6943.8 6943.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 50

6924

6943
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uvex xenova® air, uvex xenova® climazone

uvex xenova® climazone · cipő 6916 S1 SRC
• Ultrakönnyű, fémmentes munka-

védelmi cipő sportos kivitelben
• Az uvex climazone-nak köszön-

hetően még nagyobb kényelem, 
új fejlesztésű, bambuszszálakat 
tartalmazó béléssel

• Gyakorlatilag varrásmentes 
a nyomáspontok elkerülése 
érdekében

• Krómallergiások is használhat-
ják, mivel textilből készült 
(nem láng-gátló)

• uvex xenova® duo orrmerevítő 
duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely 
védelmet nyújt a cipő felsőrészé-
nek és növeli a tartósságát

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagy obb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Teljesíti az ESD követelményeket 
elektromos ellenállás < 35 Megaohm

Munkavédelmi cipők

uvex xenova® air · szandál 6912 S1 SRC
Ugyanaz a leírás, mint a 6924.8 
esetén, kivéve az alábbiakat:
• Nagy perforált felület a jó szellő-

zés érdekében
• Tépőzárral egyedileg beállítható
• Elasztikus a pontos 

illeszkedésért
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• PUR járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

Cikksz. 6916.7 6916.8 6916.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 50

Cikksz. 6912.7 6912.8 6912.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 50
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uvex xenova® hygiene

Ultrakönnyű, nyitott sarkú cipő
• Fémmentes
• A foltosodás csökkentése érde-

kében minimális számú varrás
• Kopásálló, vízálló felsőrész
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• High-tech lélegző mikroszálas 

anyagú felsőrész
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• Krómallergiások is használhat-

ják, mivel szintetikus textilből 
készült

• uvex xenova® duo orrmerevítő 
duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR-járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

• Fémmentes
• Innovatív kialakítás
• Széles, sportos kivitel
• Nagyon könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• high-tech szintetikus felsőrész, 
fröccsenő víz ellen védett

• Lélegző textil betét
• A cipő eleje teljesen szigetelt 

a fröccsenés elleni védelem 
érdekében

• Nagy perforált felület a saroknál 
a jó oldalsó szellőzés érdekében

• uvex xenova® duo orrmerevítő 
duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• Tépőzáras műanyag gyorsállító-
val egyénileg beállítható

• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR-járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

uvex xenova® hygiene · klumpa 6960 SB A E SRC

uvex xenova® hygiene · cipő 6927 S1 SRC

Munkavédelmi cipők

*  A 10-es és 12-es lábfejszélességű változatok továbbra is hydroflex® GEL talpbetétel készülnek. 
Leírást lásd a 174-ik oldalon. 

Cikksz. 6927.7 6927.8 6927.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 50

Cikksz. 6960.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 SB A E SRC
Méret 35 – 50
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uvex xenova® hygiene

Ultrakönnyű bebújós cipő
• Fémmentes
• A foltosodás csökkentése érde-

kében minimális számú varrás
• Kopásálló, vízálló felsőrész
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• High-tech lélegző mikroszálas 

anyagú felsőrész
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Krómallergiások is használhat-
ják, mivel szintetikus textilből 
készült

• uvex xenova® duo orrmerevítő 
duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

Ultrakönnyű fűzős cipő
• Fémmentes
• Az elszíneződés csökkentése ér-

dekében minimális számú varrás
• Kopásálló, vízálló felsőrész
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• High-tech lélegző mikroszálas 

anyagú felsőrész
• Extra lélegző köztes hálós bélés
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Krómallergiások is használhat-
ják, mivel szintetikus textilből 
készült

• uvex xenova® duo orrmerevítő 
duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

uvex xenova® hygiene · bebújós cipő  6962 S2 SRC

uvex xenova® hygiene · cipő 6964/6965 S2 SRC 

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás < 35 Megaohm

• PUR-járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

• PUR-járótalp (a leírást lásd 
a 179.oldalon)

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 6962.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 35 – 50
 

Cikksz. 6964.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Szín fehér
Méret 35 – 50

 
Cikksz. 6965.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Szín fekete
Méret 35 – 50
 

6964.8

6965.8
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uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · cipő 6930 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
• Fémmentes
• Rendkívül könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Bőr felsőrész
• Lélegző textil betét
• Széles, sportos kivitel
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely 
kiegészítő védelmet nyújt a cipő 
felsőrészének és növeli 
a tartósságát

• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagy obb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Puha, párnázott porvédő nyelv
• Teljesíti az ESD követelményeket: 

elektromos ellenállás < 35 Megaohm

uvex xenova® pro · bakancs 6950 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
• Fémmentes
• Rendkívül könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Bőr felsőrész
• Lélegző textil betét
• Széles, sportos kivitel
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely 
kiegészítő védelmet nyújt a cipő 
felsőrészének és növeli 
a tartósságát

• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagy obb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Puha, párnázott porvédő nyelv
• Teljesíti az ESD követelményeket: 

elektromos ellenállás < 35 Megaohm
• HRO szimbólum a rövid ideig 

300°C-on hőálló járótalp jelzésére

Munkavédelmi cipők

*  A 10-es és 12-es lábfejszélességű változatok továbbra is hydroflex® GEL talpbetétel készülnek. 
Leírást lásd a 174-ik oldalon. 

• HRO szimbólum a rövid ideig 
+300°C-on hőálló járótalp 
jelzésére

• Gumi járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

• Gumi járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

Cikksz. 6930.1 6930.2 6930.3
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345: 2007 S3 HRO SRC
Méret 38 – 50
Rugalmas, átszúrásmentes uvex xenova® 
Köztes talpbetét, teljes talpszélességben
 nincs hőhíd

Cikksz. 6930.7 6930.8 6930.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345: 2007 S2 HRO SRC
Méret 38 – 50

Cikksz. 6950.1 6950.2 6950.3
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345: 2007 S3 HRO SRC
Méret 38 – 50
Rugalmas, átszúrásmentes uvex xenova® 
köztes talpbetét, teljes talpszélességben, 
nincs hőhíd

Cikksz. 6950.7 6950.8 6950.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345: 2007 S2 HRO SRC
Méret 38 – 50
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uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · téli bakancs 6953 S3 HRO CI SRC

• Fémmentes
• Rendkívül könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Bőr felsőrész
• Meleg bélés
• Széles, sportos kivitel
• uvex xenova® duo orrmerevítő 

duo component technológiával, 
jó hőszigetelő tulajdonságú

• uvex topshield védőréteg, amely ki-
egészítő védelmet nyújt a cipő fel-
sőrészének és növeli a tartósságát

• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott
• Puha, párnázott porvédő nyelv
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás < 35 Megaohm

• Rugalmas, átszúrásmentes uvex 
xenova® köztes talpbetét a talp tel-
jes szélességében, nem hővezető.

• CI szimbólum a hideg elleni szi-
getelés jelzésére

• HRO szimbólum a rövid ideig 
300°C-on hőálló járótalp 
jelzésére

• Gumi járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 6953.1 6953.2 6953.3
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRC
Méret 38 – 50
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 uvex motion carbon · motion sport · motion style

Rendkívül könnyű, sportos kialakí-
tású munkavédelmi cipő
• Új fejlesztésű, kivételesen lélegző 

powermesh hálós textil felsőrész 
(nem láng-gátló)

• A bélés SARATECH® adszorpciós 
szénszemeket tartalmaz a maxi-
mális szagfelszívás és kitűnő 
kényelem érdekében

• uvex climazone a nagyobb kénye-
lem érdekében

• Gyakorlatilag varrásmentes a nyo-
máspontok elkerülése érdekében

• Krómallergiások is használhatják, 
mivel szintetikus textilből készült

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagy obb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott

uvex motion carbon · cipő 6988 S1 SRC

uvex motion style · szandál 6975 S1 P SRC
Rendkívül könnyű, divatos szandál
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Lélegző high-tech mikrovelúr
• Nagy perforációk a jó szellőzés 

érdekében
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• Krómallergiások is használhat-

ják, mivel szintetikus textilből 
készült

• Két tépőzár az egyéni beállítás-
hoz, a felső tépőzár csuklósan 
kapcsolt a nagyobb beállítási 
tartomány érdekében

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Az uvex 3D hydroflex® foam talpbetét 
kivételes energiaelnyelést biztosít 
a saroknál és a láb elülső része alatt

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás < 35 Mega-
ohm

• Továbbfejlesztett, rendkívül köny-
nyű PUR köztes betét, kb. 25%-kal 
könnyebb, kivételes energiaelnye-
léssel és kényelemmel

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Acél orrmerevítő
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Rugalmas, átszúrásmentes uvex 
xenova® köztes talpbetét a talp 
teljes szélességében, amely nem 
akadályozza a mozgást.

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR-járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

uvex motion sport · cipő 6999 S1 SRC/S1 P SRC
Ultrakönnyű munkavédelmi cipő 
sportos kivitelben
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Gyakorlatilag varrásmentes 

a nyomáspontok elkerülése 
érdekében

• Krómallergiások is használhat-
ják, mivel textilből készült 
(nem láng-gátló)

• uvex topshield védőréteg, amely 
védelmet nyújt a cipő felsőrészé-
nek és növeli a termék 
élettartamát

• Acél orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 6975.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 P SRC
Méret 36 – 48
 

Cikksz. 6988.8
Szélesség 11
Szabvány DIN EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 38 – 48
 

Cikksz. 6999.2
Szélesség 11
Szabvány DIN EN ISO 20345: 2007 S1 P SRC
Méret 36 – 48
Rugalmas, átszúrásmentes uvex xenova®

Köztes talpbetét, teljes talpszélességben

Cikksz. 6999.8
Szélesség 11
Szabvány DIN EN ISO 20345: 2007 S1 SRC
Méret 36 – 48
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uvex motion style

uvex motion style · cipő 6997 O1 FO SRC · 6998 S1 SRC · 6989 S1 SRC

uvex motion style · cipő 6978 S2 SRC · fűzős bakancs 6979 S2 SRC

Innovatív, magas minőségű ESD cipő
• Rendkívül könnyű és divatos stílus
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Lélegző high-tech mikrovelúr
• Perforált cipő kialakítás a jobb 

szellőzés érdekében
• Lélegző Distance Mesh hálós bélés
• Krómallergiások is használhat-

ják, mivel szintetikus textilből 
készült

• A gyors egyéni beállítás érdeké-
ben elasztikus béléssel rendel-
kezik

• Acél orrmerevítő (Cikksz. 6998.8 
és 6989.8)

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás < 35 Megaohm

• PUR járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

Rendkívül könnyű, divatos cipő
• uvex climazone technológia az 

optimális kényelem érdekében
• A felsőrész lélegző, vízálló high-

tech mikrovelúr
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• Krómallergiások is használhat-

ják, mivel szintetikus textilből 
készült

• A gyors egyéni beállítás érdeké-
ben elasztikus béléssel rendel-
kezik (cikksz. 6978.8)

• Acél orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR járótalp (a leírást lásd
a 179. oldalon)

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 6997.8
Szabvány EN ISO 20347:2007 O1 FO SRC
Méret 36 – 50
Munkacipő orrmerevítő nélkül

Cikksz. 6998.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 36 – 48
 

Cikksz. 6989.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 36 – 48
 

Cikksz. 6978.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 36 – 48

Cikksz. 6979.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 36 – 48
 

6997.8
6998.8

6989.8

6978

6979
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uvex motion

uvex motion · szandál 6993 S1 SRC 

uvex motion classic · cipő 6977 S2 SRC

• Innovatív kialakítás
• Széles, sportos kivitel
• Nagyon könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Nubuk felsőrész
• Nagy perforált felület a jó 

szellőzés érdekében
• Tépőzárral egyedileg beállítható
•  Acél orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Ultrakényelmes kivehető talp-
betét, antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztosít

Ultrakönnyű fűzős cipő
• Széles, sportos kivitel
• Az uvex climazone technológia 

optimális kényelmet biztosít 
viselőjének

• Vízlepergető és lélegző bőr felsőrész
• A Distance Mesh hálós bélés 

jobb lélegzést biztosít
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Acél orrmerevítő
• A boka körüli perem és a nyelv 

puha, párnázott
• Kivehető 3D komfort-talpbetét, 

antisztatikus, nedvességszabá-
lyozó rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét optimális energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a láb elülső 
része alatt

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• A boka körüli perem párnázott
• Teljesíti az ESD követelményeket: 

elektromos ellenállás < 35 Mega-
ohm

• PUR járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

• PUR járótalp
• Teljesíti az ESD követelményeket: 

elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

uvex motion · cipő 6990 S2 SRC 
• Innovatív kialakítás
• Széles, sportos kivitel
• Nagyon könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Nubuk felsőrész
• Fém fűzőlyukak
• Újonnan kifejlesztett uvex anti-

twist sarokmerevítő a nagyobb 
stabilitás és a boka kibicsaklása 
elleni jobb védelem érdekében

• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Ultrakényelmes kivehető talpbe-

tét, antisztatikus, nedvességsza-
bályozó rendszerrel, amely első-
rangú lábklímát és még jobb ké-
nyelmet biztosít

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR járótalp 
(a leírást lásd a 179. oldalon)

Munkavédelmi cipők

*  A 10-es és 12-es lábfejszélességű változatok továbbra is hydroflex® GEL talpbetétel készülnek. 
Leírást lásd a 174-ik oldalon. 

Cikksz. 6993.7 6993.8 6993.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 36 – 48

Cikksz. 6990.7 6990.8 6990.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 36 – 48

Cikksz. 6977.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 36 – 48
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uvex motion

uvex motion · perforált cipő 6994 S1 SRC · perforált fűzős bakancs 6992 S1 SRC
• Innovatív kialakítás
• Vonzó és modern színek
• Széles, sportos kivitel
• Nagyon könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Nubuk felsőrész
• A jobb lélegzés érdekében to-

vábbfejlesztett perforáció
• Fűzős kivitel
• Acél orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Ultrakényelmes kivehető talpbe-
tét, antisztatikus, nedvességsza-
bályozó rendszerrel, amely első-
rangú lábklímát és még jobb ké-
nyelmet biztosít

• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás
< 35 Megaohm

• PUR-járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

uvex motion · cipő 6995 S2 SRC · bakancs 6996 S2 SRC
• Innovatív kialakítás
• Vonzó és modern színek
• Széles, sportos kivitel
• Nagyon könnyű
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Nubuk felsőrész
• Fűzős kivitel
• Újonnan kifejlesztett uvex anti-

twist sarokmerevítő a nagyobb 
stabilitás és a boka kibicsaklása 
elleni jobb védelem érdekében

• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Ultrakényelmes kivehető talpbe-

tét, antisztatikus, nedvességsza-
bályozó rendszerrel, amely első-
rangú lábklímát és még jobb ké-
nyelmet biztosít

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR-járótalp  (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 6994.7 6994.8 6994.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 36 – 48

Cikksz. 6992.7 6992.8 6992.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 36 – 48

Cikksz. 6995.7 6995.8 6995.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 36 – 48

Cikksz. 6996.7 6996.8 6996.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 36 – 48

6995

6996

6994

6992
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uvex atc pro

uvex atc pro · szandál 9455 S1 HRO SRC
Sportos szandál tépőzárral, 
bármilyen célra megfelel
• A két tépőzárral egyszerűen állít-

ható, így sokféle lábformához 
igazítható

• Nagy perforált felület és boka 
körüli perem a kiváló szellőzés 
érdekében

• Nubukbőr felsőrész és uvex 
topshield védőréteg a felsőrész 
védelme érdekében

• uvex climazone technológia 
a nagyobb kényelem érdekében

• Extra lélegző Distance Mesh 
hálós bélés

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
• elektromos ellenállás 

< 35 Megaohm
• Gumi járótalp PUR köztes 

talpréteggel

uvex atc pro · cipő, perforált 9456 S1 HRO SRC
Sportos perforált cipő, bármilyen 
célra megfelel
• Nagy perforált felület a kiváló 

szellőzés érdekében
• Nubukbőr felsőrész és uvex 

topshield védőréteg a felsőrész 
védelme érdekében

• uvex climazone technológia 
a nagyobb kényelem érdekében

• Extra lélegző Distance Mesh 
hálós bélés

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Gumi járótalp PUR köztes 
talpréteggel

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 9455.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 HRO SRC
Méret 39 – 48

Cikksz. 9456.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 HRO SRC
Méret 39 – 48
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uvex atc pro

uvex atc pro · cipő 9457 S3 HRO SRC/S2 HRO SRC
Sportos cipő, bármilyen célra 
megfelel
• Extra lélegző nubukbőr felsőrész
• uvex topshield védőréteg a felső-

rész védelme érdekében
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• A boka körüli perem és a porvé-

dő nyelv puha, párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam 
talpbetét kivételes energiaelnye-
lést biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás
< 35 Megaohm

• Gumi járótalp PUR köztes 
talpréteggel

uvex atc pro · bakancs 9458 S2 HRO SRC
Sportos fűzős bakancs, bármilyen 
célra megfelel
• Extra lélegző nubukbőr felsőrész
• uvex topshield védőréteg a felső-

rész védelme érdekében
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• A boka körüli perem és 

a porvédő nyelv puha, párnázott
• Kivehető komfort-talpbetét, anti-

sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Gumi járótalp PUR köztes 
talpréteggel

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 9457.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 HRO SRC
Méret 39 – 48
Rugalmas, átszúrásmentes uvex xenova®

Köztes talpbetét, teljes talpszélességben
nincs hőhíd

Cikksz. 9457.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 HRO SRC
Méret 39 – 48

Cikksz. 9458.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 HRO SRC
Méret 39 – 48
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uvex motion light

• Széles, sportos kivitel
• Nubuk felsőrész
• Lélegző textil betét
• Tépőzáras
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Ultrakényelmes kivehető talp-

betét,antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztosítt

• Széles, sportos kivitel
• Nubukbőr felsőrész szövet 

elemekkel
• Lélegző textil betét
• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Ultrakényelmes kivehető talp-

betét,antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztos 

• Széles, sportos kivitel
• Nubuk felsőrész
• Lélegző textil betét
• Fűzős kivitel
• Nagy perforált felület a kiváló 

szellőzés érdekében
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagy obb stabilitás és a boka 
kibi csaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott

• Ergonómiailag kialakított 
járótalp minta

• Rendkívül rugalmas
• Az egyedülálló PUR-járófelület 

rendszernek köszönhetően 
a cipő ultrakönnyű

• Kiváló energiaelnyelés
• Kétrétegű rendszer kopás- és 

vágásálló járótalppal
• Érezhetően jobb csúszásgátlás
• Öntisztító talpkialakítás
• Antisztatikus
• Olajjal és benzinnel szemben 

elenálló
• Nem hagy nyomot a padlón 

• Szabvány szerint teljesíti az ESD 
követelményeket (elektromos 
ellenállás < 35 Megaohm)

• Kb. +120 °C-os hőnek rövid ideig 
ellenáll

• Nem tartalmaz lakkok tapadását 
gátló összetevőket, például 
szilikont, ftalátot stb.

uvex motion light · szandál 6980 S1 SRC

uvex motion light · cipő 6982 S1 SRC

uvex motion light · cipő, perforált 6981 S1 SRC

uvex motion light · talp

• Ultrakényelmes kivehető talp-
betét,antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztosít

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás
< 35 Megaohm

• PUR járótalp 

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR járótalp

Munkavédelmi cipők

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR járótalp

Cikksz. 6980.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 38 – 48
 

Cikksz. 6981.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 38 – 48
 

Cikksz. 6982.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 38 – 48
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uvex motion light

• Széles, sportos kivitel
• Nubuk felsőrész
• Lélegző textil betét
• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagy obb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Puha, párnázott porvédő nyelv
• A boka körüli perem párnázott

• Széles, sportos kivitel
• Acél orrmerevítő és köztes talp-

betét
• Teljes (full-grain) bőr felsőrész
• Lélegző textil betét
• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagy  obb stabilitás és a boka 
kibi csaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Puha, párnázott, bőr porvédő nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Ultrakényelmes kivehető talpbetét, 

antisztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel, amely elsőrangú lábklí-
mát és még jobb kényelmet biztosít

• Széles, sportos kivitel
• Nubuk felsőrész
• Lélegző textil betét
• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Puha, párnázott porvédő nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Ultrakényelmes kivehető talp-

betét,antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztosít

• Széles, sportos kivitel
• Acél orrmerevítő
• Teljes (full-grain) bőr felsőrész
• Lélegző textil betét
• Fűzős kivitel
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Puha, párnázott, bőr porvédő nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Ultrakényelmes kivehető talp-

betét,antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztosít

uvex motion light · cipő 6983 S2 SRC

uvex motion light · cipő 6985 S3 SRC

uvex motion light · fűzős bakancs 6984 S2 SRC

uvex motion light · fűzős bakancs  6986 S3 SRC/S2 SRC

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás
< 35 Megaohm

• PUR járótalp

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás < 35 Megaohm

• PUR járótalp

Munkavédelmi cipők

• Ultrakényelmes kivehető talp-
betét,antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztosít

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR járótalp

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR járótalp

Cikksz. 6983.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 38 – 48
 

Cikksz. 6984.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 38 – 48
 

Cikksz. 6985.2
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 38 – 48
 

Cikksz. 6986.2
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 38 – 48
 acél köztes talpbetéttel 

Cikksz. 6986.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 38 – 48
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uvex ladies allround
Kényelmes. Divatos. Könnyű.

uvex 3D hydroflex® foam
Kivehető, antisztatikus talpbetét 
nedvességszabályozó rendszerrel, 
amely elsőrangú lábklímát és még 
jobb kényelmet biztosít.
Az uvex 3D hydroflex® foam 
kivételes, teljes felületen ható 
energiaelnyelést biztosít. 
A saroknál és a talp elülső részénél 
további energiaelnyelő elemek.

Elsőrangú mikro Distance Mesh 
hálós bélés a kiváló légáteresztés 
érdekében.

Divatos, sportos kivitel.Könnyű és új fejlesztésű külső 
talpkialakítás, amely kivételes 
kényelmet biztosít.

Speciális, a női láb alakjának 
megfelelő kaptafa segítségével 
készült a tökéletes illeszkedés 
érdekében.

Teljesíti az ESD követelményeket.

Az uvex climazone 
hőmérsékletszabályozó rendszer 
elsőrangú klímakomfortot és jobb 
kényelmet biztosít.

Egyrétegű PUR járótalp
•  Teljesíti az ESD követelményeket: 

elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• +120 °C-os hőnek rövid ideig 
ellenáll

• Nem tartalmaz lakkok tapadását 
gátló összetevőket

• Öntisztító talpkialakítás
• Olajjal és benzinnel szemben 

ellenálló
• Nem hagy nyomot a padlón
• Méret 35 – 43

Kiváló energiaelnyelésJobb 
csúszásmentesség

Beépített ív a láb természetes 
gördülő mozgásának 
elősegítésére

Széles elvezető 
csatornák a folyadé-
kok eloszlatása érde-
kében

Ergonómikus járófelület

A nagylábujj alatti forgókör segítségével 
könnyebb az elfordulás a rövid, ismétlődő 
mozdulatok esetén

női univerzális komfort-talp

technológia
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uvex ladies allround classic

Ultrakönnyű és divatos cipő, ame-
lyet a női láb alakját követő kapta-
fára terveztek és gyártottak
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Légáteresztő, vízálló puha bőr
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• Fűzős kivitel
• Fényvisszaverő elemek, amelyek 

növelik a viselő biztonságát 
gyenge fényviszonyok között

• Alumínium orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Átszúrásmentes, nem fémből 
készült talplemez, amely nem 
korlátozza a mozgást

• Egyrétegű PUR járótalp

Ultrakönnyű és divatos fűzős ba-
kancs, amelyet a női láb alakját köve-
tő kaptafára terveztek és gyártottak
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Légáteresztő, vízálló puha bőr
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• Fűzős kivitel
• Fényvisszaverő elemek, amelyek 

növelik a viselő biztonságát 
gyenge fényviszonyok között

• Alumínium orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Átszúrásmentes, nem fémből 
készült talplemez, amely nem 
korlátozza a mozgást

• Egyrétegű PUR járótalp

uvex ladies allround · cipő 8698 S3 SRC

uvex ladies allround · bakancs 8699 S3 SRC

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 8698.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 35 – 43
 

Cikksz. 8699.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 35 – 43
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uvex ladies allround sport

Ultrakönnyű és divatos fűzős 
bakancs, amelyet a női láb alakját 
követő kaptafára terveztek és 
gyártottak
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Lélegző, perforált nubukbőr fel-

sőrész a kiemelkedő szellőzés 
érdekében

• Extra lélegző Distance Mesh 
hálós bélés

• Fényvisszaverők, amelyek növe-
lik a viselő biztonságát gyenge 
fényviszonyok között

• Alumínium orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a láb elülső 
része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Egyrétegű PUR járótalp

Ultrakönnyű és divatos tépőzáras 
szandál, amelyet a női láb alakját 
követő kaptafára terveztek és 
gyártottak
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Légáteresztő, vízálló nubukbőr
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• Fényvisszaverő elemek, amelyek 

növelik a viselő biztonságát 
gyenge fényviszonyok között

• Alumínium orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket:  
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Egyrétegű PUR járótalp

uvex ladies allround · fűzős bakancs, perforált 8692 S1 SRC

uvex ladies allround · szandál 8694 S1 SRC

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 8692.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 43
 

Cikksz. 8694.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 43
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uvex ladies allround sport

Könnyű és divatos perforált cipő, 
amelyet a női láb alakját követő 
kaptafára terveztek és gyártottak
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Légáteresztő, vízálló nubukbőr, 

nagy perforált felület a kimagas-
ló szellőzés érdekében

• Extra lélegző Distance Mesh 
hálós bélés

• Alumínium orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Egyrétegű PUR járótalp

uvex ladies allround · cipő, perforált 8695 S1 SRC

Könnyű és divatos perforált cipő, 
amelyet a női láb alakját követő 
kaptafára terveztek és gyártottak
• uvex climazone technológia 

a nagyobb kényelem érdekében
• Légáteresztő, vízálló nubukbőr
• Extra lélegző Distance Mesh 

hálós bélés
• Alumínium orrmerevítő
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Egyrétegű PUR járótalp

uvex ladies allround · cipő 8696 S1 SRC

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 8695.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 43

Cikksz. 8696.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 35 – 43
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uvex quatro pro
Biztonságos, robusztus és kényelmes - minden határon túl
uvex quatro pro

1. uvex anti-twist
A talpban lévő stabilizátorok és az 
új fröccsöntött műanyag sarokme-
revítő kombinációja jelentősen 
jobb stabilitást és nagyobb kibi-
csaklás elleni védelmet biztosít.

2. uvex 3D hydroflex® foam
Kivehető, antisztatikus talpbetét 
nedvességszabályozó rendszerrel, 
amely elsőrangú lábklímát és még 
jobb kényelmet biztosít.
Az uvex 3D hydroflex® foam 
kivételes,teljes felületen ható 
energiaelnyelést biztosít. 
A saroknál és talp elülső részénél 
további energiaelnyelő elemekkel.

3. uvex quatro
A széles talp és a mély járótalp-
mintázat optimális csúszásmentes 
tulajdonságokat biztosít. A talp 
mintázatában lévő széles csator-
nák megakadályozzák a szennye-
ződés megtapadását, így optimális 
tartást biztosítanak. Emellett 
a fröccsöntött védőréteg és sarok-
merevítő minden helyzetben teljes 
lábvédelmet garantálnak.

4. uvex footfit-system
Anatómiailag kialakított íves sarkú 
és lekerekített élű kaptafák, ame-
lyek hosszantartó viselés esetén is 
jobb kényelmet biztosítanak.

5. uvex softgrip
A kopásálló kettős sűrűségű (dual-density) PUR járótalp antisztatikus és 
nem nehezebb, mint egy normál járótalp. Optimális csúszásállóságot és 
kimagasló energiaelnyelést biztosít mind a saroknál, mind az elülső 
részen. A rendkívül puha köztes réteg akár huzamosabb ideig viselve is 
kiváló kényelmet biztosít.

• Kettős sűrűségű PUR kültéri talp
• Rendkívül kényelmes talp a külö-

nösen puha köztes rétegnek és 
a stabil PU járótalpnak köszön-
hetően

• Nagyon hatékony csúszásgátló 
tulajdonságok a speciális 
talpminta kialakításnak 
köszönhetően

• Mászás közben megtámasztja 
a lábboltozatot

• Beépített PU orrvédő réteg és 
PU sarokmerevítő a bőr felsőrész 
védelme érdekében

• Oldalsó stabilizátorok a boka 
kibicsaklásának megelőzése 
érdekében

• A járótalp +120°C-ig hőálló
• Antisztatikus
• Olajjal és benzinnel szemben 

ellenálló
• Szilikonmentes
• Öntisztító minta

uvex quatro pro talp

technológia

ztonságos, robusztus és kényelmes - minden hatá

nti-twist
n lévő stabilizátorok és az 

söntött műanyag sarokme-e-
kombinációja jelentősen 
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ás elleni védelmet biztosít.

2. uvex 3D
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uvex quatro pro

Robusztus modern cipő
• Extra széles kialakítás
• Vízálló bőr felsőrész
• A boka körüli perem párnázott
• Párnázott porvédő nyelv
• Lélegző textil betét
• Sima, szennytaszító bélésrendszer
• Ultrakényelmes kivehető talp-

betét, antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még 
jobb kényelmet biztosít

• Az uvex 3D hydroflex® foam 
talpbetét kivételes energia-
elnyelést biztosít a saroknál és 
a talp elülső része alatt

• Kettős sűrűségű PUR kültéri talp 
beépített sarokmerevítéssel és 
védelemmel

• Különösen masszív, öntisztuló 
4,5 mm-es járótalp-minta kiváló 
tartással és a lábboltozat alátá-
masztásával mászás közben

• Ellenálló foam védőréteg a cipő 
orrrészének védelméért

• Acél átszúródás elleni 
talplemezzel

Robusztus, modern fűzős bakancs
• Extra széles kialakítás
• Vízálló bőr felsőrész
• A boka körüli perem párnázott
• Párnázott porvédő nyelv
• Lélegző textil betét
• Sima, szennytaszító 

bélésrendszer
• Ultrakényelmes kivehető talp-

betét, antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még 
jobb kényelmet biztosít

• Az uvex 3D hydroflex® foam 
talpbetét kivételes energia-
elnyelést biztosít a saroknál és 
a talp elülső része alatt

• Kettős sűrűségű PUR kültéri talp 
beépített sarokmerevítéssel és 
védelemmel

• Különösen masszív, öntisztuló 
4,5 mm-es járótalp-minta kiváló 
tartással és a lábboltozat alátá-
masztásával mászás közben

• Ellenálló foam védőréteg a cipő 
orrrészének védelméért

• Acél átszúródás elleni 
talplemezzel

uvex quatro pro · cipő 8400 S3 SRC

uvex quatro pro · fűzős bakancs 8401 S3 SRC

Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz - például építkezések és építkezéssel kapcsola-
tos iparágak esetén - az acél átszúródás elleni talplemezzel rendelkező lábbeliket ajánlja.

Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz - például építkezések és építkezéssel kapcsola-
tos iparágak esetén - az acél átszúródás elleni talplemezzel rendelkező lábbeliket ajánlja.

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 8400.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 38 – 50
 

Cikksz. 8401.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 SRC
Méret 38 – 50
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uvex quatro pro

Robusztus, modern fűzős téli 
bakancs
• Extra széles kialakítás
• Vízálló bőr felsőrész
• A boka körüli perem párnázott
• Párnázott porvédő nyelv
• Meleg polárbélés
• Sima, szennytaszító 

bélésrendszer
• Ultrakényelmes kivehető talp-

betét,antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztosít

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Kettős sűrűségű PUR kültéri talp 
beépített sarokmerevítéssel és 
védelemmel

• Különösen masszív, öntisztuló 
4,5 mm-es járótalp-minta kiváló 
tartással és a lábboltozat alátá-
masztásával mászás közben

• Habszivacs védőréteg a bőr fel-
sőrész védelme érdekében

• Ellenálló foam védőréteg a cipő 
orrrészének védelméért

Robusztus, modern cipzáras téli 
bakancs
• Extra széles kialakítás
• Vízálló bőr felsőrész
• Meleg polárbélés
• Belső cipzár - könnyű felvenni és 

levenni
• Ultrakényelmes kivehető talp-

betét,antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel, amely 
elsőrangú lábklímát és még jobb 
kényelmet biztosít

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Kettős sűrűségű PUR kültéri talp 
beépített sarokmerevítéssel és 
védelemmel

• Különösen masszív, öntisztuló 
4,5 mm-es járótalp-minta kiváló 
tartással és a lábboltozat alátá-
masztásával mászás közben

• Habszivacs védőréteg a bőr fel-
sőrész védelme érdekében

• Ellenálló foam védőréteg a cipő 
orrrészének védelméért

uvex quatro pro · fűzős téli bakancs 8402 S3 CI SRC

uvex quatro pro · cipzáras téli bakancs 8403 S3 CI SRC / S2 CI SRC

Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz - például építkezések és építkezéssel kapcsola-
tos iparágak esetén - az acél átszúródás elleni talplemezzel rendelkező lábbeliket ajánlja.

Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz - például építkezések és építkezéssel kapcsola-
tos iparágak esetén - az acél átszúródás elleni talplemezzel rendelkező lábbeliket ajánlja.

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 8402.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC
Méret 38 – 50

Cikksz. 8403.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 CI SRC
Méret 38 – 50
 acél talplemezzel

Cikksz. 8403.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 CI SRC
Méret 38 – 50
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uvex quatro · GORE-TEX®

Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz - például építkezések és építkezéssel kapcsola-
tos iparágak esetén - az acél átszúródás elleni talplemezzel rendelkező lábbeliket ajánlja.

Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz - például építkezések és építkezéssel kapcsola-
tos iparágak esetén - az acél átszúródás elleni talplemezzel rendelkező lábbeliket ajánlja.

uvex quatro · cipő 8414 S3 WR
Tetszetős és vízálló modern cipő
• Extra széles kialakítás
• Masszív, vízlepergető teljes 

(full-grain) bőr
• Kényelmes párnázat a boka körül
• Tartósan vízálló, mégis légát-

eresztő GORE-TEX® bélés
• Porvédő nyelv
• Újfejlesztésű, ultrakényelmes 

kivehető talpbetét,antisztatikus, 
nedvességszabályozó 
rendszerrel, mely elsőrangú 
lábklímát és még  jobb 
kényelmet biztosít

• A legújabb generációs uvex 
hydroflex® GEL a sarok alatt 
az optimális energiaelnyelésért

• Erős kültéri talp beépített sarok-
stabilizálással és védelemmel

• Habszivacs védőréteg a bőr fel-
sőrész védelme érdekében

• Ellenálló foam védőréteg a cipő 
orrrészének védelméért

• Acél átszúródás elleni 
talplemezze

uvex quatro · bakancs 8415 S3 WR
Tetszetős és vízálló bakancs
• Extra széles kialakítás
• Masszív, vízlepergető teljes 

(full-grain) bőr
• Kényelmes párnázat a szár 

peremén
• Tartósan vízálló, mégis légát-

eresztő GORE-TEX® bélés
• Porvédő nyelv
• Újfejlesztésű, ultrakényelmes 

kivehető talpbetét,antisztatikus, 
nedvességszabályozó rendszerrel, 
mely elsőrangú lábklímát és még 
jobb kényelmet biztosít

• A legújabb generációs uvex 
hydroflex® GEL a sarok alatt 
az optimális energiaelnyelésért

• Erős kültéri talp beépített sarok-
stabilizálással és védelemmel

• Habszivacs védőréteg a bőr fel-
sőrész védelme érdekében

• Ellenálló foam védőréteg a cipő 
orrrészének védelméért

• Acél átszúródás elleni 
talplemezzel

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 8414.2
Szabvány EN ISO 20345:2004 S3 WR
Méret 38 – 48

Cikksz. 8415.2
Szabvány EN ISO 20345:2004 S3 WR
Méret 38 – 48
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uvex origin

uvex origin · cipő 8450 S3 HI CI HRO SRC/S2 HI CI HRO SRC
Általános használatra szánt 
robosztus cipő
• Extra széles kialakítás
• Vízálló nappabőr
• Porvédő nyelv
• Lélegző Cambrelle bélés
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• HRO szimbólum a rövid ideig 
300°C-on hőálló járótalp jelzésére

• HI szimbólum a hőszigetelő talp 
jelzésére

• CI szimbólum a hideg ellen 
szigetelő talp jelzésére

• PU/gumi járótalp kiváló energia-
elnyelő tulajdonsággal, valamint 
a külső hő, hideg és vegyszerek 
elleni jó ellenállással

uvex origin · bakancs 8451 S3 HI CI HRO SRC/S2 HI CI HRO SRC
Általános használatra szánt 
robosztus fűzős bakancs
• Extra széles kialakítás
• Vízálló nappabőr
• Porvédő nyelv
• Lélegző textil betét
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a láb elülső 
része alatt

• HI szimbólum a hőszigetelő talp 
jelzésére

• CI szimbólum a hideg ellen 
szigetelő talp jelzésére

• HRO szimbólum a rövid ideig 
+300°C-on hőálló járótalp jelzésére

• PU/gumi járótalp kiváló energia-
elnyelő tulajdonsággal, valamint 
a külső hő, hideg és vegyszerek 
elleni jó ellenállással

uvex origin · bakancs 8454 S3 HI CI HRO SRC
Modern és robosztus téli bakancs
• Extra széles kialakítás
• Vízálló nappabőr
• Porvédő nyelv
• uvex topshield védőréteg a bőr 

felsőrész védelme érdekében
• Légáteresztő, hőmérséklet-

szabályozó uvex PTR textil bélés
• A hagyományos fűző és a cipzár 

újszerű kombinációja, mely lehe-
tővé teszi a gyors cipőlevételt 

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• HI szimbólum a hőszigetelő talp 
jelzésére

• Acél átszúródás elleni talplemez
• CI szimbólum a hideg ellen 

szigetelő talp jelzésére
• HRO szimbólum a rövid ideig 

+300°C-on hőálló járótalp 
jelzésére

• Kétrétegű talp, amely egyrészt 
uvex softcell rétegből áll a kiváló 
energianyelés és rugalmasság 
érdekében, másrészt az újonnan 
kifejlesztett gumikeverékből 
készült uvex ultragrip 
járótalpból áll

• Az uvex ultragrip járótalp alakja 
egy kagylóra emlékeztet, amely 
majdnem magába zárja a softcell 
talpréteget és optimális védel-
met kínál a külső hő, a hideg és 
a vegyszerek ellen

• A járótalp +300 ° C-ig hőálló

• Általános használatra készült, 
majdnem minden felületen visel-
hető nagyon széles hőmérsékleti 
tartományban (-20°C - + 300°C)

• A legtöbb vegyszernek ellenáll
• Nagyon jó csúszásmentesség, 

nedves vagy olajos felületen is
• Szilikonmentes
• Rendkívüli módon vágásálló
• Nagyon alacsony kopású
• Antisztatikus
• Öntisztító talpkialakítás

uvex origin talp

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 8450.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO SRC
Méret 38 – 48
 acél talplemezzel 

Cikksz. 8450.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 HI CI HRO SRC
Méret 38 – 48

Cikksz. 8451.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO SRC
Méret 38 – 48
 acél talplemezzel

Cikksz. 8451.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 HI CI HRO SRC
Méret 38 – 48

Cikksz. 8454.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO SRC
Méret 38 – 48



205

uvex origin

Funkcionális és robusztus hegesztő/
öntödei bakancs gyorskioldó zárral
• Extra széles kialakítás
• Masszív, vízlepergető teljes 

(full- grain) bőr, hőálló varrás
• Szénnel megerősített bőr védőré-

teg a felsőrész védelme érdekében
• Ellenálló bőrbélés
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét optimális energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a takp 
elülső része alatt

• Kivehető klímakomfort-talpbetét, 
antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel 

• Hőszigetelő talp (HI szimbólum)

Robusztus fűzős bakancs
• Extra széles kialakítás
• Vízlepergető teljes (full-grain) bőr
• Porvédő nyelv
• Lábközép / Metatarsal védelem 

(M szimbólum az EN ISO 20345 
szabványnak megfelelően)

• Lélegző textil betét
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét optimális energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Kivehető klímakomfort-talpbetét, 
antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel

Új fejlesztésű, funkcionális és 
robusztus hegesztőbakancs
• Extra széles kialakítás
• Masszív, vízlepergető teljes 

(full- grain) bőr
• A cipőfűzőt nyelv védi
• uvex topshield védőréteg a bőr 

felsőrész további védelme érde-
kében

• Ellenálló és légáteresztő textil 
bélés

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét optimális energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt 

Funkcionális és robusztus öntödei 
bakancs
• Extra széles kialakítás
• Masszív, vízlepergető teljes 

(full- grain) bőr
• Pliszírozott nyelv hátul lehetővé 

teszi a gyors cipőlevételt
• Funkcionális gyorskioldó zár 
• Hőálló varrás
• Szénnel megerősített bőr védőré-

teg a felsőrész védelme érdekében
• Ellenálló bőrbélés
• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-

betét optimális energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

uvex origin · bakancs 8465 S2 CI HI HRO SRC 

uvex origin · bakancs 8463 S2 CI HI HRO SRC

uvex origin · bakancs 8464 S2 CI HI HRO SRC

uvex origin · bakancs 8466 S3 HI CI HRO M SRC

• Kivehető klímakomfort-talpbetét, 
antisztatikus, nedvesség-
szabályozó rendszerrel

• Hőszigetelő talp (HI szimbólum)
• Rövid ideig tartó +300°C-os hőnek 

ellenálló talp (HRO szimbólum)
• PU/gumi járótalp kiváló energia-

elnyelő tulajdonsággal, valamint 
a külső hő, a hideg és a vegysze-
rek elleni jó ellenállással

• Rövid ideig tartó 300°C-os hőnek 
ellenálló talp (HRO szimbólum)

• PU/gumi járótalp kiváló energia-
elnyelő tulajdonsággal, valamint 
a külső hő, hideg és vegyszerek 
elleni jó ellenállással

• Kivehető klímakomfort-talpbetét, 
antisztatikus, nedvességszabá-
lyozó rendszerrel

• Hőszigetelő talp (HI szimbólum)
• Rövid ideig tartó +300°C-os hőnek 

ellenálló talp (HRO szimbólum)
• PU/gumi járótalp kiváló energia-

elnyelő tulajdonsággal, valamint 
a külső hő, a hideg és a vegysze-
rek elleni jó ellenállással

• HI szimbólum a hőszigetelő talp 
jelzésére az EN ISO 20345 szab-
ványnak megfelelően

• HRO szimbólum a rövid ideig tar-
tó +300°C-os hőnek ellenálló já-
rótalp jelzésére az EN ISO 20345 
szabványnak megfelelően

• PUR gumi járótalp kiváló energia-
elnyelő tulajdonsággal, valamint 
a külső hő, a hideg és a vegysze-
rek elleni jó ellenállással

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 8465.0
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 CI HI HRO SRC
Méret 38 – 48

Cikksz. 8463.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 CI HI HRO SRC
Méret 38 – 48

Cikksz. 8464.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 CI HI HRO SRC
Méret 38 – 48

Cikksz. 8466.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO M SRC
Méret 38 – 48
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uvex motorsport

uvex motorsport · cipő 9497 S1 SRA

uvex motorsport · cipő 9494 S1

uvex motorsport · cipő 9495 S1

uvex motorsport · cipő 9496 O1 FO/S1

Ultramodern, motorsportos 
megjelenésű cipő
• Divatos kivitelű
• A felsőrész különösen jó légát-

eresztő képességű és rugalmas 
nappabőrből készült

• Lélegző textil betét
• Az extra hosszú fűzőrésznek 

köszönhetően jól illeszthető 
a láb egyéni formájához

• A nyelv és a boka körüli perem 
kényelmesen ki van párnázva

• Ultrakényelmes kivehető talpbetét, 
antisztatikus, nedvességszabályo-
zó rendszerrel, amely elsőrangú klí-
mát és még jobb kényelmet biztosít

Ultramodern, motorsportos 
megjelenésű cipő
• Divatos kivitelű
• A felsőrész különösen jó légát-

eresztő képességű és rugalmas 
nappabőrből készült

• Lélegző textil betét
• Az extra hosszú fűzőrésznek 

köszönhetően jól illeszthető 
a láb egyéni formájához

• A nyelv és a boka körüli perem 
kényelmesen ki van párnázva

• Ultrakényelmes kivehető talpbetét, 
antisztatikus, nedvességszabályo-
zó rendszerrel, amely elsőrangú klí-
mát és még jobb kényelmet biztosít

Ultramodern, motorsportos 
megjelenésű cipő
• Divatos kivitelű
• A felsőrész különösen jó légát-

eresztő képességű és rugalmas 
nappabőrből készült

• Lélegző textil betét
• Az extra hosszú fűzőrésznek 

köszönhetően jól illeszthető 
a láb egyéni formájához

• A nyelv és a boka körüli perem 
kényelmesen ki van párnázva

• Ultrakényelmes kivehető talpbetét, 
antisztatikus, nedvességszabályo-
zó rendszerrel, amely elsőrangú klí-
mát és még jobb kényelmet biztosít

Ultramodern, motorsportos 
megjelenésű cipő
• Divatos kivitelű
• A felsőrész különösen jó légát-

eresztő képességű és rugalmas 
velúrbőrből készült

• Lélegző textil betét
• Az extra hosszú fűzőrésznek 

köszönhetően jól illeszthető 
a láb egyéni formájához

• A nyelv és a boka körüli perem 
kényelmesen ki van párnázva

• Ultrakényelmes kivehető talpbetét, 
antisztatikus, nedvességszabályo-
zó rendszerrel, amely elsőrangú klí-
mát és még jobb kényelmet biztosít

• uvex hydroflex® GEL a sarok alatt az 
optimális energiaelnyelés érdekében

• Fényvisszaverő betét a biztonság 
növelésére

• Energiaelnyelő, puha köztes 
talpréteg

• Különösen rugalmas, kopás- és 
csúszásálló gumitalp

• uvex hydroflex® GEL a sarok alatt az 
optimális energiaelnyelés érdekében

• Fényvisszaverő betét a biztonság 
növelésére

• Energiaelnyelő, puha köztes 
talpréteg

• Különösen rugalmas, kopás- és 
csúszásálló gumitalp

• uvex hydroflex® GEL a sarok alatt 
az optimális energiaelnyelés ér-
dekében

• Fényvisszaverő betét a biztonság 
növelésére

• Energiaelnyelő, puha köztes talpréteg
• Különösen rugalmas, kopás- és 

csúszásálló gumitalp

• uvex hydroflex® GEL a sarok alatt 
az optimális energiaelnyelés ér-
dekében

• Fényvisszaverő betét a biztonság 
növelésére

• Energiaelnyelő, puha köztes talpréteg
• Különösen rugalmas, kopás- és 

csúszásálló gumitalp

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 9497.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRA
Méret 36 – 48

Cikksz. 9494.9
Szabvány EN ISO 20345:2004 S1
Méret 36 – 48

Cikksz. 9495.9
Szabvány EN ISO 20345:2004 S1
Méret 36 – 48

Cikksz. 9496.1
Szabvány EN ISO 20347 O1 FO
Méret 36 – 48
 Munkacipő orrmerevítő nélkül

Cikksz. 9496.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRA
Méret 36 – 48
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uvex motion classic

uvex motion classic · perforált cipő 6971.8 S1 SRC
• Rendkívül könnyű súlyú, fűzős cipő
• Széles, sportos forma
• Optimalizált viselési kényelem 

uvex climazone  Technológiának 
köszönhetően

• Lélegző bőr felsőrész
• Különösen lélegző Distance 

Mesh hálós bélés 
• Nagy perforált felület a kiváló 

szellőzés érdekében
• uvex anti-twist sarokmerevítő a na-

gyobb stabilitás és a boka kibicsaklása 
elleni jobb védelem érdekében

• Acél orrmerevítővel
• Puha párnázott boka körüli perem 

és párnázott porvédő nyelv

uvex motion classic · cipő 6972.8 S2 SRC
• Rendkívül könnyű súlyú, fűzős cipő
• Széles, sportos forma
• Optimalizált viselési kényelem 

uvex climazone  Technológiának 
köszönhetően

• Víztaszító és lélegző bőr felsőrész
• Különösen lélegző Distance 

Mesh hálós bélés 
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagy obb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Acél orrmerevítővel
• Puha párnázott boka körüli perem 

és párnázott porvédő nyelv

uvex motion classic · Fűzős bakancs 6973.8 S2 SRC
• Rendkívül könnyű súlyú, fűzős 

bakancs
• Széles, sportos forma
• Optimalizált hordási komfort az 

uvex climazone  Technológiának 
köszönhetően

• Víztaszító és lélegző bőr felsőrész
• Extra lélegző Distance Mesh há-

lós bélés
• uvex anti-twist sarokmerevítő 

a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• Acél orrmerevítővel
• Puha párnázott boka körüli perem 

és párnázott porvédő nyelv

uvex motion classic · szandál 6970.8 S1 SRC
• Rendkívül könnyű súlyú szandál
• Széles, sportos forma
• Optimalizált viselési kényelem 

uvex climazone  Technológiának 
köszönhetően

• Lélegző bőr felsőrész
• Különösen lélegző Distance 

Mesh hálós bélés 
• Nagy nyitott felület a kiváló 

szellőzés érdekében
• Acél orrmerevítővel
• Puha párnázott boka körüli perem 

és párnázott porvédőnyelv
• Kivehető komforttalpbetét, 

antisztatikus, nedvességelvezető 
rendszerrel 

• uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• DUO-PUR-járótalp

• Kivehető komforttalpbetét, anti-
sztatikus, nedvességelvezető 
rendszerrel 

• uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• DUO-PUR-járótalp

• Kivehető komforttalpbetét, 
antisztatikus, nedvességelvezető 
rendszerrel 

• uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• DUO-PUR-járótalp

• Kivehető komforttalpbetét, anti-
sztatikus, nedvességelvezető 
rendszerrel 

• uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• DUO-PUR-járótalp

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 6971.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 36 – 50
 

Cikksz. 6972.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 36 – 50
 

Cikksz. 6973.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S2 SRC
Méret 36 – 50
 

Cikksz. 6970.8
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRC
Méret 36 – 50
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uvex office

uvex office · cipő 9542 S1 P SRA
Klasszikus angol stílusú irodai 
cipő, átszúródás elleni 
talplemezzel
• Kényelmes kivitel
• Lágy teljes (full-grain) bőr felsőrész
• Légáteresztő bélés
• Különösen kényelmes talpbetét 

hydroflex® GEL energiaelnyelő 
rendszerrel

• Poliuretán talp
• Acél átszúródás elleni talplemezzel

uvex office · cipő 9541 S1 SRA
Klasszikus, időtlen kialakítású 
irodai cipő
• Kényelmes kivitel
• Lágy teljes (full-grain) bőr felsőrész
• Légáteresztő bélés
• Különösen kényelmes talpbetét 

hydroflex® GEL energiaelnyelő 
rendszerrel

• Nitrilgumi talp

uvex office talp
Nitrilgumiból készült irodai cipőtalp
• Rendkívül kényelmes járófelület
• Csúszásmentes
• Kopásálló
• Nagyon jó vágásállóság
• A járótalp rövid ideig ellenáll 

+300°C-os hőnek
• Antisztatikus
• Olajjal és benzinnel szemben 

ellenálló
• Jól ellenáll a savaknak és lúgoknak

uvex office ESD · cipő 9541.4 S1 SRA
Klasszikus angol stílusú irodai cipő
• Kényelmes kivitel
• Lágy teljes (full-grain) bőr felsőrész
• Légáteresztő bélés
• Különösen kényelmes talpbetét 

hydroflex® GEL energiaelnyelő 
rendszerrel

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• Nitrilgumi talp

Poliuretánból készült irodai 
cipőtalp
• Rendkívül kényelmes járófelület
• Csúszásmentes
• Kopásálló
• Nagyon jó vágásállóság
• A járótalp rövid ideig ellenáll 

+120°C-os hőnek
• Antisztatikus
• Olajjal és benzinnel szemben 

ellenálló
• Acél átszúródás elleni talplemezzel

Munkavédelmi cipők

Cikksz. 9542.2
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 P SRA
Méret 38 – 47

Cikksz. 9541.9
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRA
Méret 38 – 47

Cikksz. 9541.4
Szabvány EN ISO 20345:2007 S1 SRA
Méret 38 – 47
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Orrmerevítő nélküli cipők
Munkacipők

uvex motion · fűzős bakancs, perforált 6991 O1 FO SRC
• Innovatív kialakítás modern 

színekben
• Széles, sportos kivitel
• Nagyon könnyű súlyú
• uvex climazone különösen aktív 

szellőzésű bélés- és 
felsőrészanyagok alkalmazásával

• Nubuk felsőrész
• A 20%-kal jobb lélegzés érdeké-

ben továbbfejlesztett perforáció
• Módosított szármagasság a cipő-

ben keletkező hőmennyiség 
csökkentése érdekében

• Fűzős kivitel
• Puha, párnázott nyelv
• A boka körüli perem párnázott
• Kivehető talpbetét, antisztatikus, 

nedvességszabályozó rendszer-
rel, amely elsőrangú lábklímát és 
még jobb kényelmet biztosít

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Orrmerevítő nélkül
• Teljesíti az ESD követelményeket: 

elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

uvex motion style · cipő 6997 O1 FO SRC
Rendkívül könnyű és divatos cipő
• Az uvex climazone technológiá-

nak köszönhetően jobb kényelem
• Lélegző high-tech mikrovelúr
• Perforált cipő kialakítás a jó 

szellőzés érdekében
• Légáteresztő Distance Mesh 

hálós bélés
• Krómallergiások is használhat-

ják, mivel szintetikus textilből 
készült

• A gyors egyéni beállítás érdeké-
ben elasztikus béléssel rendel-
kezik

• uvex anti-twist sarokmerevítő 
a nagyobb stabilitás és a boka 
kibicsaklása elleni jobb védelem 
érdekében

• A boka körüli perem és a nyelv 
puha, párnázott

• Kivehető komfort-talpbetét, anti-
sztatikus, nedvességszabályozó 
rendszerrel

• Az uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét kivételes energiaelnyelést 
biztosít a saroknál és a talp 
elülső része alatt

• Teljesíti az ESD követelményeket: 
elektromos ellenállás 
< 35 Megaohm

• PUR járótalp (a leírást lásd 
a 179. oldalon)

Cikksz. 6991.8
Szabvány EN ISO 20347: 2007 O1 FO SRC
Méret 36 – 48
Munkacipő orrmerevítő nélkül

Cikksz. 6997.8
Szabvány EN ISO 20347: 2007 O1 FO SRC
Méret 36 – 50
Munkacipő orrmerevítő nélkül
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Orrmerevítő nélküli cipők
Munkacipők

Ultramodern, motorsportos 
megjelenésű cipő
• Divatos kivitelű
• A felsőrész különösen jó légát-

eresztő képességű és rugalmas 
nappabőrből készült

• Lélegző textil betét
• Az extra hosszú fűzőrésznek 

köszönhetően jól illeszthető 
a láb egyéni formájához

• A nyelv és a boka körüli perem 
kényelmesen ki van párnázva

• Ultrakényelmes kivehető 
talpbetét, antisztatikus, 
nedvességszabályozó 
rendszerrel, amely elsőrangú 
lábklímát és még jobb kényelmet 
biztosít

uvex motorsport · cipő 9496 O1 FO

• A legújabb generációs uvex 
hydroflex® GEL a sarok alatt opti-
mális energiaelnyelést biztosít

• Fényvisszaverő csíkok a bizton-
ság növelésére

•  Energiaelnyelő, puha köztes talp
• Különösen rugalmas, kopás- és 

csúszásálló gumitalp

Cikksz. 9496.1
Szabvány EN ISO 20347:2004 O1 FO
Méret 36 – 48
Munkacipő orrmerevítő nélkül
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Tartozékok · Talpbetétek
Munkavédelmi cipők

Rendkívül kényelmes uvex 3D hydroflex® foam klímakomfort talpbetét 

Komfort klíma-talpbetét · 9595.5

• A saroknál és a talp elülső részé-
nél lévő további energiaelnyelő 
elemek kényelmes viseletet 
biztosítanak a nyomáspontoknál, 
és gondoskodnak a „teljes 
felületű” energiaelnyelésről.

• Jól lélegző és nedvességfelszívó 
anyagok

• Perforációk a szellőzés javítása 
érdekében

• Természetes mozgást segítő 
energiaelnyelő zónák

• Bőrsemleges, kényelmes felületi 
struktúra

• Antisztatikus rendszer
• Alátámasztja a lábboltozatot

• Jól lélegző és nedvességfelszívó 
anyagok

• Perforációk a szellőzés javítása 
érdekében

• Bőrsemleges, kényelmes felületi 
struktúra

• Antisztatikus rendszer
• Alátámasztja a lábboltozatot

Cikksz. 9595.2
Méret 35 – 43
az uvex női univerzális cipőkhöz

Cikksz. 9595.6
Méret 35 – 50
az uvex xenova®  termékcsaládhoz, uvex atc pro, 
uvex motion és uvex motion style cipőkhöz
Szélesség 11 

Cikksz. 9595.4
Méret 38 – 50
az uvex origin és uvex quatro pro cipőkhöz

Cikksz. 9595.5
Méret 38 – 48
az uvex motion light cipőkhöz

9595.2

9595.6

9595.4



9595.0

9598.4
9598.6
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Tartozékok · Talpbetétek
Munkavédelmi cipők

Rendkívül kényelmes uvex hydroflex® GEL klímakomfort talpbetét
• A kiváló nedvszívó képesség és 

a nedvesség-elvezetés kiegyen-
súlyozott cipőklímát biztosít

• Újonnan kifejlesztett, átlátszó 
uvex hydroflex® GEL, a hatéko-
nyabb energiaelnyelés érdekében

• Energiaelnyelő rendszer közvet-
lenül a sarok alatt

• Antisztatikus rendszer
• Alátámasztja a lábboltozatot

Rendkívül kényelmes uvex hydroflex® GEL klímakomfort talpbetét
• A kiváló nedvszívó képesség és 

a nedvesség-elvezetés kiegyen-
súlyozott cipőklímát biztosít

• Újonnan kifejlesztett, átlátszó 
uvex hydroflex® GEL, a hatéko-
nyabb energiaelnyelés érdekében

• Energiaelnyelő rendszer közvet-
lenül a sarok alatt

• Antisztatikus rendszer
• Alátámasztja a lábboltozatot

Rendkívül kényelmes uvex hydroflex® GEL klímakomfort talpbetét
• A kiváló nedvszívó képesség és 

a nedvesség-elvezetés kiegyen-
súlyozott cipőklímát biztosít

• Újonnan kifejlesztett, átlátszó 
uvex hydroflex® GEL, a hatéko-
nyabb energiaelnyelés érdekében

• Energiaelnyelő rendszer közvet-
lenül a sarok alatt

• Antisztatikus rendszer
• Alátámasztja a lábboltozatot 

Cikksz. 9595.7
Méret 35 – 50
Az alábbi termékekhez hitelesítve: 
uvex xenova® nrj, uvex xenova® pro, 
uvex xenova®  air,
uvex motion, uvex motion sport és
uvex motion style termékcsoport
Szélesség 10 

Cikksz. 9595.9
Méret 35 – 50
Az alábbi termékekhez hitelesítve: 
uvex xenova® nrj,
uvex xenova®  pro, uvex xenova®  air,
uvex motion, uvex motion sport és
uvex motion style termékcsoport
Szélesség 12

Cikksz. 9598.4
Az alábbi termékekhez hitelesítve: 
uvex module, origin és quatro termékcsoport
Méret 35 – 50

Cikksz. 9598.6
Az alábbi termékekhez hitelesítve: 
uvex naturform 
Méret 38 – 48

Cikksz. 9595.0
Az alábbi termékekhez hitelesítve: 
uvex motorsport
Méret 36 – 48
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Munkavédelmi cipők
X-Technológiával készült zoknik

az            -Technology® Swiss ltd. -től · uvex care System

Aktiv-Bund®

(önállító szár)

Párnázott pánt 

AirConditioning
Channel®

X-Cross® bandázs 

Hajlított alakú 
lábvédő 

Lábujj-védő 

Lábujjhegy-védő 

AirCool sávok 
Sarokvédő

Anatómiailag kialakított lábbetét az „L”-bal és „R”-jobb lábhoz
beépített AirConditioning Channel® és Traverse Airflow  Channel System rendszerrel

Szabadalmazott hőmérséklet-szabályozó zokni: USA Patent No. 6286151 • European Patent No. 1011352
Australian Patent No. 742686 | A SkinNODOR®, SilverNODOR®, Aktiv Bund® (önállító szár),
X-Cross® bandázs és AirConditioning Channel® az alábbi vállalat bejegyzett védjegyei: 

Anyag 
Nylon 79 %
Elasztodién 11 %
Polipropilén 9 %
Elasztán 1 %

Műszaki összetétel: 
SkinNODOR® 38 %
Robur 25 %
Nylon 17 %
Elasztodién 11 %
Mythlan  9 %

Achilles-ín 
védő 

PROFI PLUS
A tökéletes választás magas hő-
mérséklet esetén ez a kifejezetten 
könnyű súlyú zokni. A hőmérsék-
letszabályozó fonalösszetétel gyor-
san elvezeti a nedvességet a bőrről 
a zokni külső felületére. Az ívelt 
formájú lábvédő megelőzi a nyo-
máspontok és bőrirritáció kialaku-
lását a lábon. Az izmokat, inakat és 
ízületeket a LowCut X-Cross® ban-
dázs védi és stabilizálja

Anyagok: 
SkinNODOR® és Mythlan.
Minden védőbetét Robur-ból 
készül.

uvex care rendszer
nano shoe add on 
cipőimpregnáló 
• Vízálló és szennytaszító hatás 

a nanotechnológián alapuló felü-
letmódosításnak köszönhetően

• Textil- és bőrtermékekre használható
• A cipő légáteresztő képessége 

teljesen megmarad
• A szövettulajdonságok teljesen 

megmaradnak
• Hosszantartó hatás
• Hajtógáz-mentes
• 

nano shoe add in 
cipőfertőtlenítő 
• Kémiai nanotechnológián alapu-

ló hatékony összetétel
• Biokompatibilis és 

nanorészecske-mentes
• Hatékony szagmegelőzés
• Hosszantartó hatás
• Hajtógáz-mentes

Technology® Swiss ltd X-technológiájával készült zoknik
Szín fekete/szürke/narancs 

Méret Cikksz.
35 – 38 9596.138
39 – 41 9596.141
42 – 44 9596.144
45 – 47 9596.147
48 – 50 9596.150

Szín fekete/szürke/lime 

Méret Cikksz.
35 – 38 9596.538
39 – 41 9596.541
42 – 44 9596.544
45 – 47 9596.547
48 – 50 9596.550

Ameddig 

a készlet tart.

Cikksz. 9698.100
Tartalma 100 ml

Cikksz. 9698.200
Tartalma 100 ml

, www.x-technology.com

9596.1

9596.5

9698.100

9698.200
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Munkavédelmi cipők
Gumicsizma · Tartozékok

NORA Munkavédelmi csizma · 9475.6 S5 SRA
Hosszú PVC munkavédelmi csizma
• A REACH (vegyi anyagok regisztrá-

ciójáról, értékeléséről, engedélye-
zéséről és korlátozásáról szóló) 
rendelet SVHC jelöltlistáján szerep-
lő lágyító szereket nem tartalmaz.

• Ellenáll az olajnak, zsírnak, 
üzemanyagnak, lúgoknak, sa-
vaknak és fertőtlenítőszereknek

• Anatómiailag kialakított forma, 
amely megelőzi a láb kifáradását

• Acél orrmerevítő és átszúródás 
elleni talplemez

• Szár hossza 33 cm (42-es csizma 
esetén)

• A hosszú szár az egyéni igények-
nek megfelelően lerövidíthető

• Anatómiailag kialakított lábbetét
• Sarok- és orrmegerősítés
• Bokavédelem

Hosszú PVC munkavédelmi csizma
• A REACH (vegyi anyagok regisztrá-

ciójáról, értékeléséről, engedélye-
zéséről és korlátozásáról szóló) 
rendelet SVHC jelöltlistáján szerep-
lő lágyító szereket nem tartalmaz.

• Ellenáll az olajnak, zsírnak, 
üzemanyagnak, lúgoknak, sa-
vaknak és fertőtlenítőszereknek

• Anatómiailag kialakított forma, 
amely megelőzi a láb kifáradását

• Acél orrmerevítő és átszúródás 
elleni talplemez

• Szár hossza 33 cm (42-es csizma 
esetén)

• A hosszú szár az egyéni igények-
nek megfelelően lerövidíthető

• Anatómiailag kialakított lábbetét
• Sarok- és orrmegerősítés
• Bokavédelem

NORA Munkavédelmi csizma · 9477.3 S5 SRA

uvex Trikókötésű cipőbetét · 9875.4
• Bőrbarát
• Rendkívül magas 

nedvességfelszívás
• 30°C-on mosható
• Elasztikus

Cikksz. 9475.6
Szabvány EN ISO 20345:2007 S5 SRA
Szín sárga
Méret 37 – 50

Cikksz. 9477.3
Szabvány EN ISO 20345:2007 S5 SRA
Szín fekete
Méret 40 – 47
 

Cikksz. 9875.4
Méret 39 – 48

• Bordázott sarok kiálló éllel 
a levétel elősegítése érdekében

• Antisztatikus

• Bordázott sarok kiálló éllel 
a levétel elősegítése érdekében

• Antisztatikus



Korrekciós védőszemüvegek
                               Tökéletes védelem – az Ön igényeire szabva
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Korrekciós védőszemüvegek
Fémkeretes szemüvegek

uvex 9253 silverstar
• Fémkeret vékonyabb profillal
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9254 greystar
• Klasszikus kialakítású fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9154 starlet
• Fémkeret ovális lencsékkel
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárrészek

Cikksz. 9253.001
Hiv. sz. 9253 001 50/20
Lencse 50 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín ezüst

Cikksz. 9254.001 
Hiv. sz. 9254 001 50/20
Lencse 50 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kékesszürke matt

Cikksz. 9254.002
Hiv. sz. 9254 002 52/20
Lencse 52 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kékesszürke matt

Cikksz. 9154.490
Hiv. sz. 9154 490 47/20
Lencse 47 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín antik arany

Cikksz. 9154.491
Hiv. sz.  9154 491 49/20
Lencse 49 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín antik arany
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Korrekciós védőszemüvegek
Fémkeretes szemüvegek

uvex 5102 · 9256 Pilot
• Divatos, pilóta stílusú fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9248 titan
• Vékony, tetszetős titánkeret
• Könnyű, nem tartalmaz allergiás 

reakciót kiváltó anyagokat, teljes 
egészében titánból készült híd

• Rugalmas titán szárak
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9155 mercury
• Vékony, tetszetős fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

Keret anyaga: titán

Cikksz. 9155.460
Hiv. sz. 9155 460 54/19
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín acélkék

Cikksz. 9155.461
Hiv. sz. 9155 461 56/19
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín acélkék

Cikksz. 9248.001 
Hiv. sz. 9248 001 52/19
Lencse 52 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín titán kék

Cikksz. 6109.100
Hiv. sz. 5102 1400 51/20
Lencse 51 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kékesszürke matt

Cikksz. 9256.001
Hiv. sz. 9256 001 53/20
Lencse 53 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kékesszürke matt
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Korrekciós védőszemüvegek
Fémkeretes szemüvegek

uvex F 300
• Nagy fémkeret dupla hidas 

orrnyereggel
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárrészek

uvex 9152 classic
• Klasszikus fémkeret dupla hidas 

orrnyereggel
• Anatómiailag állítható híd
• Részecskevédelem az orr és 

a második híd között
• Fém csipesszel rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 9158
• Megnyerő fémkeret dupla hidas 

orrnyereg kialakítással
• Anatómiailag állítható híd
• Fém csipesszel rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

uvex 5101
• Klasszikus fémkeret dupla hidas 

orrnyereggel
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Fémhálóból készült oldalvédők 

a jó légkeringés érdekében
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

Cikksz. 9259.300
Hiv. sz. 9259 300 56/21
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 21 mm 
Szín arany/barna
 márvány

 

Cikksz. 9152.480
Hiv. sz. 9152 480 50/18
Lencse 50 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 9152.482
Hiv. sz. 9152 482 52/18
Lencse 52 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 9152.484 
Hiv. sz. 9152 484 54/18
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke
 

Cikksz. 9158.481 
Hiv. sz. 9158 481 50/18
Lencse 50 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 9158.480
Hiv. sz. 9158 480 52/18
Lencse 52 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 9158.482
Hiv. sz. 9158 482 54/18
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín kékesszürke

Cikksz. 6109.102
Hiv. sz. 5101 1018 54/17
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín fekete/ezüst

Cikksz. 6109.103
Hiv. sz. 5101 1018 56/17
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín fekete/ezüst
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Korrekciós védőszemüvegek
Műanyagkeretes szemüvegek

uvex 9137 ceramic

uvex 5503

uvex 5504

• Pantoszkóp alakú Kevlar keret 
fém szárakkal

• Anatómiai formájú híd
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

• Műanyagkeret klasszikus lencse 
formával

• Anatómiai formájú híd
• Átlátszó oldalvédők
• Ívelt, egybeépített oldal- és 

szemöldökvédő

• Műanyagkeret ovális lencsékkel
• Anatómiai formájú híd
• Átlátszó oldalvédők
• Ívelt, egybeépített oldal- és 

szemöldökvédő 

Cikksz. 9137.240
Hiv. sz. 9137 240 49/20
Lencse 49 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín bordó 

Cikksz. 9137.260
Hiv. sz. 9137 260 49/20
Lencse 49 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kobaltkék

Cikksz. 9137.290
Hiv. sz. 9137 290 49/20
Lencse 49 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín szürke

Cikksz. 6109.202
Hiv. sz. 5503 2000 54/17
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín fehér 

Cikksz. 6109.203
Hiv. sz. 5503 1300 54/17
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín antracit 

Változat fém szárakkal
Cikksz. 6109.204
Hiv. sz. 5503 7415 54/17
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín zöld/szürke 
Fém szárak rugós csuklóval

Cikksz. 6109.205
Hiv. sz. 5504 2000 55/20
Lencse 55 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín fehér 

Cikksz. 6109.206
Hiv. sz. 5504 1300 55/20
Lencse 55 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín antracit 

Változat fém szárakkal
Cikksz. 6109.207
Hiv. sz. 5504 1525 55/20
Lencse 55 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín szürke/áttetsző 
Fém szárak rugós csuklóval
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Korrekciós védőszemüvegek
Műanyagkeretes szemüvegek

uvex 5502 · 9134 meteor 

uvex 5505

uvex 5506

• Szorosan illeszkedő 
műanyagkeret

• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldök-

védelem
• Különleges alakú keretforma 

biztosítja a szem alatti rész 
védelmet a részecskékkel szemben

• A szárak hossza négy különböző 
helyzetbe állítható

• Állítható, kényelmes Softform 
szárvégek

• Szorosan illeszkedő műanyagkeret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldök-

védelem
• Különleges alakú keretforma 

biztosítja a szem alatti rész 
védelmét a részecskékkel szemben

• A szárak hossza és dőlésszöge 
egyedileg állítható

• Állítható, kényelmes Softform 
szárvégek

• Kényelmes műanyagkeret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldökvé-

delem

Cikksz. 9134.290
Hiv. sz. 9134 290 56/15
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 15 mm 
Szín szürke

Cikksz. 6108.202
Hiv. sz. 5502 3525 56/15
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 15 mm 
Szín világoskék

Cikksz. 6109.208
Hiv. sz. 5505 2900 55/19
Lencse 55 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín átlátszó

Cikksz. 6109.209
Hiv. sz. 5505 2900 57/19
Lencse 57 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín átlátszó

Cikksz. 6109.210
Hiv. sz. 5506 1725 56/18
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 18 mm 
Szín áttetsző világosszürke
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Korrekciós védőszemüvegek
Műanyagkeretes szemüvegek

uvex 9130 cosmoflex
• Kényelmes műanyagkeret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és 

szemöldökvédelem
• A keret különleges formája 

alulról is védelmet biztosít 
a részecskékkel szemben

• A szárak hossza négy különböző 
helyzetbe állítható

• Állítható, kényelmes Duoflex 
szárvégek

uvex 9168 astro RX
• A szemkörüli területet 

tökéletesen lefedő nagyméretű 
műanyagkeret 

• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal-, szemöldök és 

szem alatti védelem
• Színes keret és szárak
• A szárak hossza négy különböző 

helyzetbe állítható
• A kényelmes Duoflex szárvégek 

nyomásmentes illeszkedést 
biztosítanak

uvex 9240 · welder flip-up
• Szorosan illeszkedő műanyagkeret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldök-

védő rész
• Teljesen színezett keret 

és oldalvédők
• A felcsapható hegesztő lencsék 

5-ös szintű hegesztésvédelmet 
nyújtanak

Cikksz. 9240.290
Hiv. sz. 9240 290 54/22
Lencse 54 mm 
Orrnyereg 22 mm 
Szín olívazöld

Cikksz. 9168.907
Hiv. sz. 9168 907 56/20
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín ezüstszürke

Cikksz. 9168.937
Hiv. sz. 9168 937 56/20
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín sárga/fekete
 
Cikksz. 9168.957
Hiv. sz. 9168 957 56/20
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín ibolya/zöld

Cikksz. 9168.967
Hiv. sz. 9168 967 56/20
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 20 mm 
Szín kék
 

Cikksz. 9130.292
Hiv. sz. 9130 292 56/17
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 17 mm 
Szín szürke 
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Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegek
uvex RX gravity zero

A fúrt keretes szemüvegek rendkívül népszerűek 
a magánszférában. Különlegességüket a könnyűségük 
és az akadálytalan látás adja. Az uvex RX gravity zero 
kollekciót ezen jellemzők figyelembe vételével 
fejlesztettük ki.

Különleges kialakítás és kiváló minőségű keret- és 
lencseanyagok felhasználásával sikerült az ipari 
szemvédelmi szabványoknak korlátozás nélkül 
megfelelő fúrt keretes szemüveget létrehozni.

Az uvex RX gravity zero kollekció mély benyomást 
tesz kivételesen könnyű súlyával, akadálymentes 
látóterével és nagy mechanikai szilárdságával.

Biztonságos látás könnyedén

Az uvex RX gravity zero fúrt keretes korrek-
ciós védőszemüveg kollekció a biztonság-
nál többet kínál.

Az alábbi képsorozat az EN 166 szerinti lövéspróbát mutat-
ja, amelyet az uvex RX gravity zero 7101-en végeztek el 
(acélgolyó, Ø 6 mm, becsapódás sebessége 45 m/s).

A korrekciós védőszemüvegeket bemutató lassított felvétel megtalálható 
az uvex-safety.de oldalon

Lencseanyagok összehasonlítása
A fúrt keretes védőszemüvegekhez Trivexből készült lencsék használatát javasoljuk. A Trivex nemcsak mechanikailag nagyon 
szilárd anyag, de rendkívül könnyű, ellenálló a vegyszerekkel szemben és kitűnő optikai minőséggel rendelkezik.

Anyag
Fajsúly
g/cm³

Optikai 
minőség

Mechanikai 
szilárdság

Vegyi ellenálló 
képesség

Alkalmasság fúrt keretes kor-
rekciós védőszemüvegekhez

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

Polikarbonát 1,2 1 F + (+)

Nagy törésmutatóval rendelke-
ző műanyagok HI 1,6/HI 1,67

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

CR39, módosított 1,3 1 S ++ nem alkalmas

Edzett üveg 2,5 1 S +++ nem alkalmas

További információért telepítse 
a QR Code Readertprogramott 
és okostelefonja segítségével 

fényképezze le a kódotl.
(csak angol változat)
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uvex RX gravity zero
Korrekciós védőszemüvegek

uvex RX gravity zero 7101

uvex RX gravity zero 7103

uvex RX gravity zero 7102

uvex RX gravity zero 7104

• Fúrt keretes korrekciós 
védőszemüveg

• Divatos, pilóta stílusú lencsék
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

• Fúrt keretes korrekciós 
védőszemüveg

• Kicsi, ovális lencsék
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

• Fúrt keretes korrekciós 
védőszemüveg

• Klasszikus, pantoszkóp stílusú 
lencsék

• Anatómiailag állítható puha 
orrnyeregpárnák

• Csavarral rögzített, átlátszó 
oldalvédők

• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

• Fúrt keretes korrekciós 
védőszemüveg

• Vékony lencsék
• Anatómiailag állítható puha 

orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó 

oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Duofit szárvégek

Maximum +4,0 vagy – 6,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 4,0 dpt. 
Nem kapható edzett üveggel vagy CR 39-cel.

Maximum +4,0 vagy – 6,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 4,0 dpt. 
Nem kapható edzett üveggel vagy CR 39-cel.

Maximum +4,0 vagy – 6,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 4,0 dpt. 
Nem kapható edzett üveggel vagy CR 39-cel.

Maximum +4,0 vagy – 6,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 4,0 dpt. 
Nem kapható edzett üveggel vagy CR 39-cel.

Cikksz. 6109.300
Hiv. sz. 7101 1300 53/20
Lencse  53 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín antracit
 

Cikksz. 6109.302
Hiv. sz. 7103 1900 47/17
Lencse  47 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín ezüst matt
 

Cikksz. 6109.301
Hiv. sz. 7102 1300 53/17
Lencse  53 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín antracit
 

Cikksz. 6109.303
Hiv. sz. 7104 1600 49/17
Lencse  49 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín titán
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Életstílus a munkahelyen
uvex RX sp

A sportos külső és a vonzó színkombináció egy kis vidámságot 
visz a munkahelyre!

A keret kialakítása minden védelmi funkciót tartalmaz, ezért 
nincs szükség külön oldalvédőre, mint a hagyományos száras 
védőszemüvegek esetén.
A széles szárak, a különlegesen görbített lencsék és a kiváló 
minőségű műanyag használata maximális védelmet nyújt.

uvex anatómiai sport bevonat

Az uvex RX sp keretek nagyobb görbülete miatt a lencsék egy adott szögben állnak a szem előtt. A látási sérülések elkerülése 
érdekében kizárólag a különleges uvex anatómiai sport bevonatot használjuk.

A legtöbb esetben az uvex anatómiai sport 
bevonathoz számított korrekció mértéke eltér 
az eredeti korrekció mértékétől.
Ezért ne adja meg az uvex RX sp védőszem-
üvegekhez kiszámolt korrekció mértékét opti-
kusnak privát szemüvegek elkészítéséhez.

Az uvex RX sp védőszemüvegek gyártása 
max. +/–5,0 dioptriára korlátozott 
a legerősebb HS-ben, cyl. 2,0 dpt.
Az uvex RX sp keretek edzett üveggel nem 
kaphatók.

Hagyományos korrek-
ciós szemüveg:
a jobb és bal oldali 
lencsék síkja 
gyakorlatilag azonos.

Erősebb görbületű 
lencsével rendelkező 
szemüveg:
a jobb és bal oldali 
lencsék egymás felé 
dőlnek.
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Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX sp

uvex RX speed 5509 · RX speed 9229  
• Sportos, íves kialakítású 

műanyagkeret
• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret kialakításába épített 

szemöldök- és oldalvédők 
• A keret különleges formája 

alulról is biztosítja a szem 
védelmét a részecskékkel 
szemben

• Vékony anatómiai lencsék
• Könnyen beállítható, kényelmes 

Softform szárvégek

uvex RX sp 5508

uvex RX sp 5507

• Sportos, íves kialakítású 
műanyagkeret

• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret kialakításába épített 

védelmi funkció
• Nagy anatómiai lencsék
• Divatos, íves szárak puha 

alkotórészekkel a kényelmes, 
biztos illeszkedésért

• Sportos, íves kialakítású 
műanyagkeret

• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret kialakításába épített 

szemöldök- és oldalvédők
• Az íves szárak és softgrip 

szárvégek biztos illeszkedést 
garantálnak

• Az anatómiai lencsét rögzítő 
keret cserélhető

Maximum +/–5,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 2,0 dpt.
A különleges anatómiai sport lencsék kötelezők. Nem kapható edzett üveggel.

Maximum +/–5,0 dpt. korrekciós erősség, cyl. 2,0 dpt. 
A különleges anatómiai sport lencsék kötelezők. Nem kapható edzett üveggel.

Maximum +/–5,0 dpt. korrekciós 
erősség, cyl. 2,0 dpt.
A különleges anatómiai sport len-
csék kötelezők. Nem kapható edzett 
üveggel.

Cikksz. 6109.213
Hiv. sz. 5508 1378 62/16
Lencse  62 mm
Orrnyereg 16 mm
Szín antracit/lime
 

Cikksz. 6109.211
Hiv. sz. 5507 5520 59/18
Lencse  59 mm
Orrnyereg 18 mm
Szín barna/fehér
 
Cikksz. 6109.212
Hiv. sz. 5507 7820 59/18
Lencse  59 mm
Orrnyereg 18 mm
Szín lime/fehér
 

Cikksz. 9229.191
Hiv. sz. 9229 191 56/19
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín szürke

Cikksz. 9229.190
Hiv. sz. 9229 190 56/21
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 21 mm 
Szín szürke

Cikksz. 6108.203
Hiv. sz. 5509 2000 56/19
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín fehér

Cikksz. 6108.204
Hiv. sz. 5509 2000 56/21
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 21 mm 
Szín fehér

Cikksz. 6108.205
Hiv. sz. 5509 3080 56/19
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 19 mm 
Szín sötét metálkék

Cikksz. 6108.206
Hiv. sz. 5509 3080 56/21
Lencse 56 mm 
Orrnyereg 21 mm 
Szín sötét metálkék



W  =  1

W  =  166

W   1   F   CE

W   F   166   CE
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Tanúsítás és jelölések
Korrekciós védőszemüvegek

A személyre szabott korrekciós védőszemüvegek keretein és len-
cséin eltávolíthatatlan módón kell feltüntetni az EN 166 szabvány 
szerinti jelölést az EGK irányelvekben előírtak teljesítéséhez.
A tanúsítást független vizsgálóintézetek végzik rendszeres időkö-
zönként.

 A kereteken és lencséken fel kell tüntetni a gyártó azonosítóját és 
a szemüveg mechanikai vagy behatásokkal szembeni ellenálló ké-
pességének osztályát, valamint a lencséket el kell látni az optikai 
minőségi osztály jelzésével is.

A mechanikai ellenálló képesség vizsgálatához használt módsze-
rek a lencse anyagától függően változnak. Az alábbi vizsgálati 
módszereket az EN 168-ban határozták meg:

Ha a lencse mechanikai ellenálló képességi osztálya eltér a kereté-
től, akkor összességében a védőszemüvegnél a kettő érték közül 
a kisebb számít.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kötelező jelölések miatt fényezetlen 
lencse nem árusítható. A kész szemüvegeken a védelmi funkciót 
gyengítő módosítások nem végezhetők.

             Megfelelőség jele

                     Mechanikai ellenálló képesség

              Optikai minőség

     Gyártó azonosítója

                 Megfelelőség jele

     EN norma

              Mechanikai ellenálló képesség

    Gyártó azonosítója

Nagyobb ellenálló képesség

Golyóejtéses vizsgálat
Csapágygolyó (44 g) ejtése 
a lencsére/tartókeretre 1,30 m magasságból

Azonosító osztály: „S”

Kis energiájú becsapódásokkal szembeni ellenállás

Lövés csapágygolyóval (0,88 g) 
a lencsére/tartókeretre
Ütközési sebesség: 45 m/s ( 162 km/h)

Azonosító osztály: „F”

Megjelölés az EN 166 szerint

Lencse megjelölése

Gyártó 
azonosítója

Optikai 
minőség

Mechanikai ellenálló 
képesség

S =  Fokozott ellenálló-
képesség

F =  Ellenállás kis ener-
giájú becsapódá-
sokkal szemben 
(45 m/sec.)

Keretek megjelölése

Gyártó 
azonosítója

Mechanikai ellenálló 
képesség

Alkalmazandó
EN szabvány

S =  Fokozott ellenálló-
képesség

F =  Ellenállás kis ener-
giájú becsapódá-
sokkal szemben 
(45 m/sec.)

Az „F” a száras szemüvegeknek az EN 166 szerint adható
legnagyobb mechanikai ellenálló képességet jelöli.
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Lencseanyagok · fókusztípusok
Korrekciós védőszemüvegek

Lencseanyagok

Fókusztípusok

Lencseanyag Jellemzők Engedély / 
megjelölés Alkalmazás / védelmi érték
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Karcállóság

Műanyag

CR 39, módosított 1,3 1,5 58 W 1 S ++  ++  +  + Választható kemény bevonat

Nagy törésmutatójú 1,6 1,33 1,6 42 W 1 S ++ ++  +  ++ Tartalmazza a kemény bevonatot

Nagy törésmutatójú 1,67 1,4 1,67 32 W 1 S  ++ ++  +  ++ Tartalmazza a kemény bevonatot

Polikarbonát (PC) 1,2 1,59 30 W 1 F  + ++  +++  ++ Tartalmazza a kemény bevonatot

Trivex 1,1 1,53 46 W 1 F  +++ ++  +++  ++ Tartalmazza a kemény bevonatot

Szilikát

Edzett üveg módosított, 
edzett

2,5
Optikai koronaüveg –

az edzett üveg 
nehezebb

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

Varifokális
–  Távolra, köztes távolságra és közelre látási zavarok korrekciója
– Gördülékeny váltás a távoli és közeli képek között (progresszív csatorna)
– A láthatatlan átmeneti zóna korrigálja a köztes távolságokat

Áttekintési pont
Lencse méret

Varifocal Standard
–  Szokásos terület a távolra 

és közelre látás hoz 
– Hosszú, keskeny progresszív csatorna

min. 22 mm

Varifocal Pro Work
– Nagy terület  a  távolra látáshoz
– Széles progresszív csatorna
– Optimalizált terület olvasáshoz

min. 19 mm

Varifocal Piccolo
– Lapos keretekhez alkalmas
–  Nagy terület  a  távolra 

és közelre látáshoz
– Rövidített progresszív csatorna

min. 16 mm

Varifocal Top One
–  Nagyon kényelmes, nagy látómező távolra 

és közelre látáshoz
–  Széles progresszív csatorna a nagyobb 

kényelemért
– Minimális elmosódás a perifériás területen

min. 18 mm

Varifocal Optima
–  A legújabb generációs, egyedileg 

beállított multifokális lencse
– Széles látómező bármilyen távolsághoz
– Szebb kialakítás
–  Csaknem elmosódásmentes a perifériás 

területen

min. 16 mm

Egyfókuszú
–  Távolra, köztes távolságra vagy közelre látási zavarok korrekciója

Áttekintési pont
Lencse méret

–  kb. +3,5 dioptriától aszférikus
kialakítás javasolt

Méret kb.
+/– 3,0 dpt-tól

javasolt

Közelikomfort
– Szélesebb zóna a közelre és köztes távolságra látáshoz
– 40 cm-től kb. 3 m-es munkavégzési távolsághoz alkalmas
– A lencse középső részét a 60–80 cm-es munkavégzési távolsághoz igazították
– Olvasási távolsághoz három korrekciós változatban kapható (az előzőeken felül)
– Figyelembe veszi a szemüveg viselőjének életkorát

Közelikomfort A típus
– Degresszió: 0,75 dpt.
– Életkor: < 50 év

min. 16 mm

Közelikomfort B típus
– Degresszió: 1,25 dpt.
– Életkor: 50–55 év

min. 16 mm

Közelikomfortt C típus
– Degresszió: 1,75 dpt.
– Életkor: > 55 év

min. 16 mm

Bifokális
–  Távolra látási és olvasási zavarok korrekciója
–  Látható rész a közelre látáshoz
–  A távolra és közelre látás közötti átmenet éles határral történik a két dioprtia közötti vonalnál
– Azonnali elfogadás, a két rész közötti látható határvonal segít a tájékozódásban

C 28
–  A görbített körvonal könnyebb 

átmenetet biztosít a közelre és 
távolra látó részek között

–  Eltérő fókuszú rész szélessége: 
28 mm, görbített
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Különleges lencsék
Korrekciós védőszemüvegek

Nagyobb törésmutatójú műanyag lencsék

A nagyobb törésmutatójú műanyag lencsék nagyobb 
fénytörésimutatóval rendelkeznek, mint a CR 39 lencsék. 
A nagyobb törésmutató miatt a fény jobban megtörik a lencse 
felületén, így vékonyabb lencsék készíthetők.

A törésmutató egy lencseanyag optikai vastagságát jelzi. Minél 
vastagabb optikailag egy lencse, annál lassabban hatol át a fény 
az anyagon és annál nagyobb a fénytörés. Ezért a magasabb 
törésmutatóval rendelkező lencsék nagyobb fénytörő 
képességgel rendelkeznek.

A nagyobb törésmutatójú műanyag lencséket kb. +/–4 vagy 
nagyobb dioptriához javasolják.

Egyfókuszú lencsék esetén HI 1,6 és HI 1,67 mutatóval 
rendelkező műanyag lencsék kaphatók.

Varifokális lencsék HI 1,67 mutatójú műanyagból kaphatók. 
A HI lencsék bevonata karcálló.

Aszférikus lencsék

Az aszférikus lencsék konkáv kialakítása nem folyamatos, 
hanem a szélek felé ellaposodik. Az aszférikus műanyaglencsék 
geometriáját optimalizálták, a lencsék vékonyabbak, 
könnyebbek és kevésbé domborúak, mint a szabványos lencsék.

Az aszférikus műanyag lencséket kb. +/–3,5 vagy nagyobb 
dioptriához javasolják.

UV 400 – bevonat

A műanyag lencsék felületét egy különleges anyaggal vonták be, 
amely akár 400 nm sugárzást is elnyeli. Következésképpen ezek 
a lencsék 100%-os védelmet nyújtanak az UV-A, UV-B és UV-C 
sugárzás ellen. A bevonat így alkalmas pl. bőrgyógyászati PUVA 
kezelésekhez használt védőlencsékhez.

A bevonat CR 39 lencsékhez használható és tükrözésmentes 
bevonattal is kombinálható, míg karcálló bevonatokkal nem.

Didímium lencsék

A didímium lencsék azzal a különleges tulajdonsággal 
rendelkeznek, hogy elnyelik a nátrium sárga vonallal 
jellemezhető színképét 589 nm-en, ezért használják főképpen 
üvegfúvásnál.

Amikor az üveget melegítik, a nátrium miatt sárga vonallal 
jellemezhető színkép jelenik meg halvány sárga láng 
formájában, amely elhomályosítja a munkadarabot. A didímium 
lencsék ezt kiszűrik, így az üvegtárgy hevítés közben is látható.

Azonban, ha infravörös fény elleni védelemre is szükség van, 
akkor a didímium lencsék nem megfelelőek, mivel IR áteresztő 
képességük magasan 80% felett van.

A didímium lencsék egyfókuszú modellekben kaphatók 
max. +/–4,0 dpt-ig. Mivel ezeket kifejezetten csak kérésre 
gyártják, a szállítási idő hosszabb lehet.

A didímium lencséket nem vizsgálják és tanúsítják az EN 166 
szerint, ezért ezek a megjelölések nem is találhatók meg rajta.

Nagyobb törésmutatójú műanyag lencsék

Pl.: CR 39 lencse (n = 1,50)

Lencse + 
hatással
n  1,60

Lencse + 
hatással 
n  1,50

Lencse – 
hatással
n  1,60

Lencse – 
hatással
n  1,50

Lencse – 
hatással
n  1,67

Lencse – 
hatással
n  1,50
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Tükrözésmentes bevonat · színezett lencsék
Korrekciós védőszemüvegek

Tükrözésmentes lencsék

A fény minden lencse felületéről 
visszatükröződik, ami kéretlen 
fényveszteséget jelent. A tükrözésmentes 
bevonatok csökkentik ezt a hatás, 
következésképpen a fényveszteséget.

A kiszorítás és interferencia elveire épülő 
tükrözésmentes bevonatok a lencsék fény-
visszatükrözésének csökkentésére 
használhatók.

A lencse felületét rendkívül vékony, nagy 
precizitású bevonattal látják el vákuum-
párologtatással.

A tükrözés csökkentésének előnyei:
•  Sokkal kontrasztosabb látás
•  Megnő a lencsék fényvezető képessége
•   Csökken a látási zavarok okozta 

kellemetlenség
•  Tisztább látás

A tükrözés csökkentésének különböző 
szintjei vannak:

Normál tükrözésmentes bevonat:
•  Szabványos tükrözéscsökkentés
•   A látható fénytartomány egy 

hullámhosszát szűri ki (interferencia)

Többszörös tükrözésmentes bevonat:
•  Dupla tükrözéscsökkentés
•   A látható fénytartomány két 

hullámhosszát szűri ki (interferencia)

Szuper tükrözésmentes bevonat:
•  Maximális  tükrözéscsökkentés
•   A látható fénytartomány több 

hullámhosszát szűri ki (interferencia)

Variomatic (változó árnyalatú lencsék)

A lencse felületét az UV-sugárzásra reagáló 
anyaggal vonják be.

A felület az UV-fénnyel érintkezve  változik 
és a lencse automatikusan elsötétül.

A bevonat a látható fénytartomány egyes 
részeit erősebben elnyeli, így védi 
a szemet az erős fény ellen. Amikor nincs 
UV-sugár zás, a lencsék  automatikusan 
kivilágosodnak.

A Variomatic lencsék alapszintű árnyalata 
kb. 8-10%, amely az UV-sugárzás és 
a hőmérséklet függvényében kb. 70%-osra 
változik.

A Variomatic lencsék polikarbonát és 
Trivex anyagból kaphatók korrekciós 
védőszemüvegekhez.

Színezett lencsék (állandóan)

A vakító fény elleni védelem érdekében, 
pl. kinti munkavégzéshez, a korrekciós 
védőszemüvegek és a képernyő előtti 
munkát végzők számára készült 
szemüvegek színezett lencsékkel is 
gyárthatók.

A lencsék szürke vagy barna árnyalatokban 
kaphatók 15-75%-os elnyelési szinttel.

Edzett üvegből nem gyártunk színezett 
lencséket.

Fontos megjegyezni, hogy a vakító fény 
ellen védő, >20%-os sötétítéssel 
rendelkező szűrők alkonyatkor és éjszaka 
nem használhatók.

Bevonat

LencseLevegő
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Fémkeretes szemüvegek

Teljes fémkeretek

uvex 3107
Cikksz. 6110.033
Hiv. sz. 3107 1000 55/17
Szín fekete
Lencse 55 mm
Orrnyereg 17 mm

uvex 3108
Cikksz. 6110.034
Hiv. sz. 3108 1400 54/18
Szín metál
Lencse 54 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3109
Cikksz. 6110.035
Hiv. sz. 3109 1040 53/17
Szín fekete/bordó
Lencse 53 mm
Orrnyereg 17 mm

uvex 3110
Cikksz. 6110.036
Hiv. sz. 3110 7400 54/16
Szín zöld
Lencse 54 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3102
Cikksz. 6110.025
Hiv. sz. 3102 1900 53/18
Szín szatén ezüst
Lencse 53 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3103 lapos olvasószemüvegek
Cikksz. 6110.018
Hiv. sz. 3103 1400 50/20
Szín metál
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 3104
Cikksz. 6110.026
Hiv. sz. 3104 1000 53/18
Szín fekete
Lencse 53 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3106
Cikksz. 6110.019
Hiv. sz. 3106 5100 50/20
Szín gesztenye
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 3103

uvex 3106

uvex 3108

uvex 3110

uvex 3102

uvex 3104

uvex 3107

uvex 3109
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Műanyagkeretes szemüvegek

Teljes műanyagkeretek

*  A lencse lapos formája mi-
att ezek a keretek csak 
egyfókuszú lencsékhez 
használhatók.

uvex 3501*
Cikksz. 6110.027
Hiv. sz. 3501 1029 55/16
Szín fekete/kristály
Lencse 55 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3502*
Cikksz. 6110.028
Hiv. sz. 3502 5500 49/18
Szín barna
Lencse 49 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3503*
Cikksz. 6110.029
Hiv. sz. 3503 1029 55/17
Szín fekete/kristály
Lencse 55 mm
Orrnyereg 17 mm

uvex 3504*
Cikksz. 6110.030
Hiv. sz. 3504 1525 52/15
Szín szürke/kristály
Lencse 52 mm
Orrnyereg 15 mm

uvex 3505*
Cikksz. 6110.023
Hiv. sz. 3505 2900 55/16
Szín kristály
Lencse 55 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3506
Cikksz. 6110.037
Hiv. sz. 3506 3329 55/16
Szín kék/átlátszó
Lencse 55 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3507
Cikksz. 6110.038
Hiv. sz. 3507 5500 56/17
Szín barna
Lencse 56 mm
Orrnyereg 17 mm

uvex 3508
Cikksz. 6110.039
Hiv. sz. 3508 1000 54/18
Szín fekete
Lencse 54 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 3509
Cikksz. 6110.040
Hiv. sz. 3509 5500 53/16
Szín barna
Lencse 53 mm
Orrnyereg 16 mm

uvex 3501*

uvex 3502*

uvex 3503*

uvex 3504*

uvex 3506

uvex 3508

uvex 3505*

uvex 3507

uvex 3509
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Nylor keretek

Nylor keretek

uvex 2101
Cikksz. 6110.012
Hiv. sz. 2101 4100 52/18
Szín piros 
Lencse 52 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 2103
Cikksz. 6110.016
Hiv. sz. 2103 3400 50/20
Szín acélkék
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 2104
Cikksz. 6110.024
Hiv. sz. 2104 1900 54/18
Szín szatén ezüst
Lencse 54 mm
Orrnyereg 18 mm

uvex 2101

uvex 2103

uvex 2104
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Fúrt keretes szemüvegek

uvex 1101
Cikksz. 6110.006
Hiv. sz. 1101 1000 50/20
Szín fekete
Lencse 50  mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 1102
Cikksz. 6110.007
Hiv. sz. 1102 5100 51/20
Szín réz
Lencse 51 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 1103
Cikksz. 6110.008
Hiv. sz. 1103 3400 49/20
Szín acélkék
Lencse 49 mm
Orrnyereg 20 mm

uvex 1104
Cikksz. 6110.009
Hiv. sz. 1104 4100 48/20
Szín piros
Lencse 48 mm
Orrnyereg 20 mm

Fúrt keretes szemüvegek

Tükrözésmentes lencsék

Képernyő előtti munkavégzéshez használatos szemüvegekhez 
tükrözésmentes lencséket ajánlunk.
A lencsét tükrözésmentes fémoxid bevonattal látjuk el, ami 
jelentős tükrözéscsökkenést biztosít a lencse belső és külső 
felületén egyaránt.

Ez növeli a lencse fényáteresztő képességét, így tisztább a látás. 
A tükrözés miatti látászavarok okozta kellemetlenség csökken.

Bevonat

Lencse
Levegő

Normál tükrözésmentes Szuper tükrözésmentes

Jó tükrözéscsökkentés Maximális tükrözéscsökkentés

Mindkét felületet egyszer 
vonják be fémoxiddal

Mindkét felületet többször 
vonják be fémoxiddal

Reziduális tükrözés mértéke  4% Reziduális tükrözés mértéke < 2%

uvex 1101

uvex 1102

uvex 1103 

uvex 1104
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Szemüvegek képernyő előtti munkavégzéshez
Szemüveglencse technológia

Szemüveglencse technológia és testtartás a képernyő előtt

Közelikomfort lencsék

Varifokális lencsék
A varifokális lencséket úgy alakítják 
ki, hogy a viselő élesen lásson 
40 cm-től. Ahhoz azonban, hogy 
a számítógép képernyőjét tisztán 
lássa a lencsék középső és alsó 
részén keresztül a viselőnek 
módosítana kell a rendes 
fejtartásán, és a fejét szokatlanul 
nagy szögben kell tartania. 
Ez a vállak és nyakizmok folyamatos 
terhelését eredményezheti. 

Egyfókuszú lencsék
Egyfókuszú lencséket használnak 
a szokásos olvasószemüvegekben, 
amelyek lehetővé teszik, hogy 
viselőjük tisztán lásson rendes 
30-40 cm-es olvasási távolságban, 
amely egyben az ideális távolság 
a billentyűzetekhez és nyomtatott 
anyagokhoz is. Ha azonban 
az alkalmazott a számítógép 
képernyőjét és a környező területet 
is élesen szeretné látni, akkor le kell 
hajtania a fejét és át kell néznie 
az olvasószemüveg felett. 
Ez a természetellenes fejtartás 
erősen megterheli a vállakat és 
a nyakizmokat.

Közelikomfort lencsék
A Közelikomfort lencséket kifeje-
zetten a számítógépes munkahe-
lyekhez tervezték, hogy korlátlan 
látást biztosítson a számítógépes 
munka során.

Az előnyök:
–  Észrevétlen, az éleslátást 

folyamatosan biztosító átmenet 
a 40 cm es és a kb. 3 méteres 
látási távolságok között.

–  A fej ideális helyzetben marad, 
így a billentyűzet, a számítógép 
képernyője és a munkához 
kapcsolódó dokumentumok is 
tisztán láthatók

A Közelikomfort lencséket azok számára fejlesztették ki, akik számítógép 
képernyője előtt dolgoznak vagy olyan feladatot végeznek, ahol gyakran 
kell váltogatni a kb. 40 cm és 3 m látási távolságok között. Az egyedi ki-
alakítás elősegíti az egészséges látást a lényeges fókuszterületen.

Lencsetípus
A lencsetípus kiválasztásakor figyelembe vesszük a viselő számára 
szükséges„addíciót” (olvasási korrekció) és/vagy „degressziót” 
(az olvasási korrekció csökkentése a lencse teteje felé).
Kiindulási pontként a viselő életkora is használható.

Lencse kialakítása
– A viselő szokásos olvasási 
korrekciója a lencse alsó része felé 
található.
–  Az olvasási korrekció fokozato-

san gyengül a lencse teteje felé. 
A lencse felső részén a látás 
max. kb. 3 m távolságban éles.

–  A különböző részek közötti 
átmenet egyenletes, hasonló 
a varifokális lencséhez.

A Közelikomfort lencsék előnyei
–  Észrevétlen, az éleslátást 

folyamatosan biztosító átmenet 
a kb. 40 cm-es és a 3 m-es látási 
távolságok között. (A távolságok 
csak iránymutatásként szerepel-
nek, és a korrekció mértékétől 
függően eltérhetnek.)

–  Kényelmesebb látómező 
az egyes részeken a varifokális 
lencsékhez viszonyítva.

–  Természetesebb fejtartás 
a számítógép előtt. Ez segít 
a testtartáshoz fűződő panaszok, 
pl. a nyakizmok feszülésének 
csökkentésében.

Rendeléskor adja meg a kívánt lencsetípust, anyagot és stílust.

Közelikomfort Standard Közelikomfort Optima

CR 39-ből vagy 
polikarbonátból

Optimálisan kialakított látási zónák, 
nagyon kényelmes stílus, 
kapható CR 39-ből

A típus B típus C típus

Degresszió 0,75 dpt. 1,25 dpt. 1,75 dpt.

Addíció < 1,5 dpt. 1,75 – 2,25 dpt.  > 2,25 dpt.

– vagy Életkor 
< 50 év

Életkor 
50 – 55 év

Életkor 
> 55 év

A képernyő, a billentyűzet és 
az olvasott anyagok helytelen 
elrendezése az irodai 
számítógépeknél látási 
problémákat okozhat. Ahhoz, hogy 
a szemüveget viselő a különböző 
távolságokra megfelelően 
fókuszálni tudjon, a fej és 
testtartása természetellenes lesz, 
ami a testtartás okozta 
kényelmetlenséghez vezethet. 
Ahogyan öregszik, a szemlencsének 
egyre nehezebb lesz a különböző 
távolságokhoz alkalmazkodni.

A képernyő előtti munkavégzés és 
olyan tevékenységek végzése, ahol 
gyakran kell váltogatni a különböző 
látási távolságok között, jelentős 
elfáradást okoz a szem folyamatos 
megterhelése miatt.

Hagyományos 
olvasólencsék

Közelikomfort 
lencsék

Lencseanyag/stílus

A fenti ábrák és magyarázatok a különböző választható lencsék közötti különbségeket vázolják. Bemutatva a viselőt érő lehetséges hatá-
sokat és a Közelikomfort azon tulajdonságát, ahogyan áthidalja a képernyő vagy számítógép előtt dolgozók által tapasztalt problémákat.

Z

N

Z

N



235

uvex academy

Az oktatóközpont az ISO 9001:2008 
minőségbiztosítási szabvány szerinti 
tanúsítvánnyal rendelkezik.

Minden szeminárium megfelel az ipari biztonsági szakértők továbbképzésére 
vonatkozó követelményeknek az ASiG (a német munkahelyi biztonságról szóló 
törvény) 5. szakasz 3. bekezdésének megfelelően Németországban és az ASchG 
(az osztrák munkahelyi biztonságról szóló törvény) 83. szakasz 8. bekezdésének 
megfelelően Ausztriában.

Fedezze fel a biztonságot - testközelből

Az uvex academy egy független intézet, 
amely kiváló minőségű képzést és oktatást 
kínál az egyéni védőeszközökről (EVE)
„tetőtől talpig”, valamint a munkahelyi
biztonságról és egészségvédelemről.

Életre keltjük a biztonságot.

Az akadémia következetesen gyakorlati 
alkalmazásokon keresztül közelíti meg 
a képzést és oktatást. A bemutató 
központban végzett feladatok, 
esettanulmányok, szerepjátékok és tesztek 
garantálják a nagyfokú kölcsönhatást.

•  A VDSI és VÖSI által elismert
•   A tudományos elmélet és gyakorlat 

legjobb oktatói
•   Az oktatáshoz és innovációhoz 

berendezett professzionális és 
ultramodern környezet

•   Szaktudás alkalmazása gyakorlati 
megoldásokhoz

•   Tanácsok munkahelyi elemzések és 
értékelések elvégzéséhez

fenntarthatóság
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Az uvex hisz a fenntarthatóságban 
Az emberek és a környezet védelme

AZ EMBEREK VÉDELME
FELELŐSSÉGVÁLLALÁST
JELENT

»

»

Az uvex márka a mi felelősségünk, és az emberek védelme a mi küldetésünk. 
Ez elkötelezettségünk alapja, hogy fenntartható és társadalmilag felelős módon 
végezzük feladatunkat.

Azért küzdünk, hogy a gazdasági, ökológiai és társadalmi elkötelezettséget 
harmóniában hozzuk egymással. Családi vállalkozásként hosszú távon 
gondolkozunk, és a fenntarthatóság kérdése már a múltban is nagyon fontos 
volt számunkra, jelenleg is az, és a jövőben is az lesz.

fenntarthatóság
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AZ EMBERE
FELELŐSSÉ
JELENT

Az uvex márka a mi felelőssé
Ez elkötelezettségünk alapja
végezzük feladatunkat.

Azért küzdünk, hogy a gazda
harmóniában hozzuk egymás
gondolkozunk, és a fenntarth
volt számunkra, jelenleg is az
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… nem  igényel több 
energiát, mint a papírt 
legyártani kedvenc 
hetilapjához. «

… annyi energiát 
takarít meg, amennyit 
egy átlagos család 
10 év alatt használ el. «

… csak 0,06 liter 
vizet használ 
el páranként. «

… ott történik, 
ahol az uvex 
vásárlóinak 
98%-a él. «

… védi az embereket. 
Garantáljuk, hogy 
termékeink mentesek
a káros anyagoktól.* «

… rövid szállítási 
útvonalakat jelent. «

» 1000 pár füldugó gyártása  …

» Az uvex munkavédelmi cipők gyártása …

*  Az ISO 26000 a vállalatok társadalmi felelősségvállalására vonatkozó irányadó útmutató. 
Az Egyesült Nemzetek irányelvein és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
szabványain alapszik.

fenntarthatóság
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www.vision-for-the-world.org

uvex safety group a Vision for the World e. V. támogatója
Két partner – egy jövőkép

Az uvex csoport társadalmi felelősségvállalása: 
a Rainer Winter Alapítvány támogatja a Vision for the World szervezetet

„Küldetésemmé tettem, hogy segítsem a világ nélkülöző, beteg vagy 
fogyatékossággal élő gyermekeit az egész világon, amilyen gyorsan csak lehet 
és a lehető legkevesebb bürokrácia mellett” – mondja Rainer Winter úr az uvex 
csoport részvényese és elnöke, amikor az alapítvány Vision for the World iránti 
elkötelezettségéről beszél. Csaknem 500 000 gyermek vakul meg kizárólag 
az A vitamin hiánya miatt. A szemet érő betegségek és a vakság másik oka 
az ilyen jellegű betegségek ismeretének hiánya és az elégtelen orvosi ellátás. 
Az uvex csoport sikere a látás védelmében gyökerezik. „A Vision for the 
Worlddel közösen azt reméljük, megadhatjuk az esélyt a gyermekeknek és 
tinédzsereknek, hogy megtartsák látóképességüket” — magyarázza Rainer 
Winter.

A Vision for the World partnereként a Rainer Winter Alapít-
vány aktívan támogatja a gyermek szürkehályog műtéteket. 
Évente nagyjából 1200 szürkehályog műtétet végeznek 
el gyermekeken a nepáli Sagarmatha Choudhardy 
Szemkórházban és Biratnagar Szemkórházban. 
A szürkehályoggal születő gyermekeken minél 
előbb el kell végezni a műtétet, máskülönben 
a szemek és az agy képtelen megtanulni látni.
A műtét során egy intraocularis műlencsét ül-
tetnek be, amelyet a teljesen kifejlett szem-
hez mérnek. A műtétet követően minden 
gyermeknek szemüveget kell hordania, 
amíg a szem növekedési folyamata le 
nem zárul, és a szemeket rendszeresen 
ellenőrizni kell, hogy szükség esetén 
módosítani lehessen a korrekciót. 
Összességében mindkét klinikának 
körülbelül 2000 pár szemüvegre 
van szüksége évente. A projektet 
az uvex csoport a Rainer Winter 
Alapítványon keresztül támo-
gatja a következő három év-
ben.

Képek: 
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.

Társadalmi felelősségvállalás
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laservision
Innovatív lézervédelmi megoldások

A lézertechnológia gyors fejlődése azt jelzi, hogy a lézervédelem is egyre fontosabbá válik a személyes védelem terén. 
Az ipar, kutatás és orvostudomány területén alkalmazott új lézerek új és egyedi biztonsági és védelmi megoldásokat igényelnek.
A laservision, az uvex group tagjaként a lézervédelmi termékek egyik vezető globális gyártója. Lézervédelmi szemüvegeket, nagy 
méretű lézervédelmi eszközöket (mobil szűrők és biztonsági függönyök), kis szűrőket és fülkeablakokat fejleszt, gyárt és forgalmaz 
minden lézertípushoz és felhasználási módhoz. 

A fizikai jellemzői, például a sugárzás erőssége és koncentráltsága (tér-
beli koherencia) alapján a lézerfény nagyon veszélyes lehet, különösen 
a szemre. A lézersugárzás ellen védő szemüvegek viselését szorgal-
mazó, érvényben lévő lézervédelmi szabványok (EN 207 és EN 208) és 
biztonsági előírások (BGV B2) jelentik a választ ezekre a veszélyekre.
Ez a bevonattal vagy különleges elnyelő lencsékkel és műanyagokkal 
ellátott lézersugárzás ellen védő szemüveg áll a laservision termék-
portfólió középpontjában. Több mint 30 év tapasztalattal rendelkezünk 
ebben a technológiában. A laservision egyidejűleg az üveg és műanyag 
szűrőanyagok széles választékát is kínálja gépek burkolatába épített 
ablakokhoz, válaszfalakhoz és függönyökhöz.

Ahhoz, hogy az automatizált, azaz nem folyamatosan felügyelt lézeres 
eljárások megkapják a T1 teszt osztály minősítést, az EN 60825-4 
európai szabvány szerinti burkolatnak 30 000 másodperces túlélési 
arányt kell fenntartania. Azonban azokon a helyeken, ahol a lézeres 
teljesítmény és a sugárzás erőssége folyamatosan nő, ilyen arányok 
nem tarthatók fenn passzív védelmi rendszerekkel, különösen 
az ablakok anyaga esetén nem.
A laservision újonnan szabadalmaztatott aktív fülkeablak rendszere 
ideális és végletekig egyszerű megoldást nyújt erre a problémára egy 
a lézerrendszer biztonsági áramkörébe épített elektronika formájában. 
Amikor a lézersugarak a keretbe épített érzékelő aktiválásához 
elegendő teljesítménnyel érintik a műanyag táblát, a rendszer azonnal 
lekapcsolja a lézert, mielőtt a veszélyes sugárzás áthatolhatna 
a táblán. A fenti megoldással a felhasználó egy teljes, a gépek 
felépítéséről szóló alkalmazandó irányelvvel összhangban lévő, 
CE-tanúsítású T1 osztályú rendszert kap. Egy aktív fülkefal rendszerrel 
kiegészítve ez egy teljes és tanúsítvánnyal ellátható megoldás 
a 820–1100 nm hullámhosszúságú spektrumban működő, nagy 
teljesítményű ipari lézeregységekhez.

A lézersugárzás mechanikai módon is kiszűrhető, és a veszélyeztetett 
személyzet ilyen módon is védhető a lézer működése közben. 
A lézersugárzás szűrhető függönyök, válaszfalak vagy rögzített 
szigetelő falak segítségével is. Ezek felállíthatók a munkahelyen vagy 
beépíthetők a gépek burkolatába. A laservision szabvány szerinti vagy 
a felhasználó igényeire szabott, az alkalmazandó szabványoknak 
megfelelő szűrési megoldásokat nyújt. A szóba jöhető anyagok és 
megoldások széles választéka miatt védelmi kérdésekben 
a helyszínen, az ügyfél saját telephelyén adunk tanácsot, hogy 
a lehető legjobb megoldást találjuk meg.

A laservision az uvex academyvel közösen egy modulokból felépített 
tanfolyamrendszert kínál a lézeres biztonságról. A tanfolyam a kötelező 
éves lézervédelmi képzés mellett  különleges oktatást ad azok számára, 
akik a lézeres biztonságért felelősek, valamint egyénre szabott haladó 
szemináriumot lézervédelmi és méréstechnikai gyakorlattal.

A laservision számos nemzeti és nemzetközi szabványbizottság aktív és 
nagy tudású partnere, és részt vesz belföldi és nemzetközi lézervédelmi 
kutatási projektekben a kutatási intézetekkel közösen. 

Lézervédelmi szemüvegek és fülkeablakok

Aktív védelmi rendszerek

Szűrők

Képzés

fenntarthatóság
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