
  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
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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



197

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
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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



214

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
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