
  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



17

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



18

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 
 



50

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

54

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
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