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uvex heat shell
Tento inovativní ochranný 
oděv poskytuje optimální 
ochranu proti teplu 
a plamenům (např. proti 
elektrickému oblouku), 
současně však zaručuje 
pohodlí uživatele i při 
dlouhodobém nošení. 
Především nízká hmotnost 
textilie a exkluzivní prodyšný 
heat shell materiál vede 
k působivému výsledku 
v indexu RI 3,60.

Měřitelně vyšší odlehčení ochranných oděvů
uvex vyvinul ergonomický produktový systém – uvex i-gonomics, který přináší výborný komfort, nízkou hmotnost  
a prodyšnost. U ochranných oděvů to jsou důležité body pro přirozený a volný pohyb a vysokou úroveň komfortu.

 *Nezávisle testováno u Institutu Hohenstein.

uvex i-gonomics
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3.60
Relief index se počítá na základě 
průměru hlavních hodnot pro sílu, 
hmotnost a klima – hodnoceno 
od 0 (=špatný) do 5 (=perfektní)

síla 2.2

klima  4.1

hmotnost  4.5

klima
• Testovací metody: měření 
odolnosti proti vodní páře

• Výsledek testu: RET hodnota = 12 
m² PA/W (HI 4.1)

• Snižování pocení, zvyšuje 
pohodlí při nošení oděvů

0

40 m2  Pa/W

5 

6 m2  Pa/W

síla
• Testovací metoda: měření tuhosti 
v ohybech

• Výsledek testu: úhel ohybu = 64° 
(HI 2,2)

• Snížený tlak, zvýšená volnost 
pohybu

0

90 °

5

30 °

hmotnost
• Testovací metoda: hmotnost 
produktu (bundy)

• Výsledek testu: hmotnost 
produktu = 940 g (HI 4,5)

• Minimalizuje zátěž, oddaluje 
nástup únavy

0

1,800 g

5

850 g

Relief-Index

4.12.2 4.5
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Ochranná kombinéza uvex FR Coverall Vector Protect
Plnohodnotná ochrana pro extrémní podmínky

Ať už při hledání nových zdrojů zemního plynu, ropy, během výstavby plynovodů nebo 
projektů na moři: pracovní kolektivy z ropného a plynárenského průmyslu často pracují 
v extrémních klimatických podmínkách, kde hrozí riziko nákazy onemocněními jako je 
například malárie nebo horečka dengue.

Menší šance pro šiřitele/původce nemocí
uvex vyvinul FR Vector ochrannou kombinézu, aby ochránil uživatele proti šiřitelům 
onemocnění (např. moskytům) bez toho, aby musel použít chemické látky přímo na kůži. Tato 
kombinéza dále chrání i proti teplu, ohni a UV záření, a rovněž poskytuje vysoký komfort 
při nošení.

Výšivka znázorňuje piktogramy vlastností 
ochranné kombinézy

Boční kapsa s krytým přístupem

Ochranná kombinéza uvex FR Coverall 
Vector Protect 
Ochranná kombinéza s inovativním „zpomalovačem hoření“ bez obsahu 
chemikálií, s ochranou proti UV a šiřitelům chorob.
V této ochranné kombinéze se spojuje ochrana proti teplu a plamenům 
a skvělý uživatelský komfort s vysokým stupněm ochrany proti moskytímu 
kousnutí a proti škodlivým ultrafialovým paprskům.
• Nový materiál s integrovanou ochranou proti UV a šiřitelům chorob
• Antistatický a odolný proti plamenům
• Vynikající uživatelský komfort díky vysokému obsahu hydrofobní 
a „trvale udržovatelné“ FR- viskózy

• Pohodlný střih
• Tvarované oblasti loktů, kolen a rozkroku pro maximum volnosti při 
pohybu

• Reflexní pásky na ramenou, rukávech a nohavicích
• Krytý přední zip
• Dvě přední kapsy s klopou a patenty
• Na levé přední kapse poutko na plynový detektor 
• Na jednom rukávu kapsa s klopou na suchý zip 
• Na loktech a nohavicích nastavitelné zapínání na suchý zip  
• Nastavitelný pas
• 2 zadní kapsy s klopou a patenty
• Kapsa na pravítko 
• Kapsa na nohavici s klopou a patenty
• Výšivka na levé ramenní kapse znázorňuje piktogramy vlastností 
ochranné kombinézy

• Ochrana proti ultrafialovému záření UPF 50+
• Certifikováno dle EN 14116 a EN 1149-5 

Model 8931 8931
Barva     žlutá anti-mosquito královská modrá
Materiál  lehká FR-viskóza/Aramid/    lehká FR-viskóza/Aramid/    

antistatická směs vláken      antistatická směs vláken
Velikosti Obj. číslo Obj. číslo
S 89609.09 89614.09
M 89609.10 89614.10
L 89609.11 89614.11
XL 89609.12 89614.12
XXL 89609.13 89614.13
XXXL  89609.14 89614.14

Dostupné od 
ledna 2016
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Ochrana proti moskytům 
a UV záření
•  Bez použití zdraví škodlivých chemikálii
• UV ochrana 50+

Příjemný komfort při nošení i za extrémních podmínek 
Viskóza s vysokou mírou absorpce zajišťuje 
výborný odvod vlhkosti.

Speciální struktura inovativního materiálu 
zvyšuje prodyšnost

Komfort/odvod vlhkosti Hodnoty komfortu: prodyšnost

  Základní hmotnost ISO 9073-1
  Prodyšnost @ 200Pa DIN EN ISO 9237
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FR bavlno-
polyesterová směs

uvex materiál Meta-aramidová směs
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prodyšnost

Nízká hmotnost, 
vysoký stupeň 

ochrany

Ochrana proti 
UV a původcům 

nemocí

Maximum ochrany, 
minimální hmotnost 
Inovativní struktura materiálu uzavře vzduch 
uvnitř, což vede k lepší izolaci s nižší 
hmotností.
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Ochranné oděvy
uvex textreme ochrana proti proříznutí

Polo triko climazone
Sportovní, dobře padnoucí piqué 
polo triko, vyrobeno s prodyšného 
a funkčního vlákna s nejvyšší 
ochranou proti proříznutí na 
rukávech. Optimální ochranná 
funkce a uživatelský komfort není 
narušen ani opakovaným praním. 
• Tři knoflíky s kontrastním lemem
• Štítek s piktogramy péče 
o pracovní oděvy, reflexní 
zakončení rukávů

• Bamboo TwinFlex® Technology 
proti proříznutí, extrémní 
odolnost na vnější straně, 
příjemně chladivé uvnitř

• Odolnost proti proříznutí 
v souladu s EN 388, stupeň 
ochrany 5

• Průmyslové čistění testováno 
v souladu s ISO 15797

• UV ochrana faktor UPF 50+

Model 8953
Barva světle šedá, antracitová

na rukávech a límci
Materiál polo triko: 55% bavlna, 45%

polyester, cca 185 g/m2,
¾ rukávů vyrobeny z materiálu
s odolností proti proříznutí
EN 388 2003
Stupeň ochrany 5

Velikosti S – XXXL
Obj. číslo 17083
 

Bamboo (pohodlí)

Double-Face-Prinzip

Polyamid 
(odolnost proti otěru)

Sklo (úroveň ochrany 5)

Dyneema® 
(odolnost proti protržení)

vnější

podšívka

Bamboo TwinFlex® Technology 

ENGINEERED IN 

GERMANY
PRODUCED IN

EUROPE

Ochrana proti proříznutí st. 5, 
vložené žebrování pro optimální pohyb 

Štítek pro vizuální identifikaci 
kategorie ochrany 

Inovativní ochrana proti proříznutí uspokojí 
rozsáhlé a náročné požadavky 
v průmyslových odvětvích, např. 
v průmyslovém zpracování kovu a skla..

Nabízíme perfektní produkt pro profesionální použití
I po 40 pracích cyklech ochrana proti proříznutí dosahuje o 100% více 
efektivity, než jsou nejvyšší požadavky na nejvyšší kategorii ochrany 
proti proříznutí. 

Požadavky v kategorii na 
nejvyšší ochranu proti 

proříznutí (5) pro značky 
nových produktů

50

40

30

20

10

0
uvex textreme ochrana proti 

proříznutí- po 40 pracích cyklech 
práno při 60 °C 

(domácí pračka i sušička)

 = vhodné pro průmyslové praní



131

Ochranné oděvy
uvex textreme ochrana proti proříznutí

Bamboo TwinFlex® Technology je ochrannou známkou spol. UVEX SAFETY Gloves GmbH and Co. KG, Německo.
DYNEEMA je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.

Polotriko balvněné
Sportovní, dobře padnoucí polo 
triko vyrobené z Piqué-bavlny 
s nejvyšším stupněm ochrany 
proti proříznutí na rukávech. 
Optimální ochranné funkce 
a uživatelský komfort zůstává 
100% efektivní i po opakovaném 
praní.
• Tři knoflíky, štítek s piktogramy 
péče o pracovní oděvy

• Bamboo TwinFlex® Technology 
proti proříznutí, extrémní 
odolnost na vnější straně, 
příjemně chladivé uvnitř

• Odolnost proti proříznutí 
v souladu s EN 388, stupeň 
ochrany 5

• Průmyslové čistění testováno 
v souladu s ISO 15797

• UV ochrana faktor UPF 50+

Model no. 8954
Barva chrpově modrá, antracitová 

na rukávech 
Materiál polo triko: 100% bavlna, 

cca 230 g/m2, ¾ rukávu
vyrobeny z materiálu 
odolnému proti proříznutí
EN 388 2003
Stupeň ochrany 5

Velikosti S – XXXL
Obj. číslo 17084
 

Polotriko multifunkční
Sportovní, dobře padnoucí 
polotriko vyrobené ze Single 
Jersey obsahující „zpomalovače 
hoření“ s nejvyšším stupněm 
ochrany proti proříznutí na 
rukávech. Optimální ochranné 
funkce a uživatelský komfort 
zůstává 100% efektivní 
i po opakovaném praní.
• Tři knoflíky, štítek s piktogramy 
péče o pracovní oděvy

• Reflexní pruhy na zádech
• Bamboo TwinFlex® Technology 
proti proříznutí, extrémní 
odolnost na vnější straně, 
příjemně chladivé uvnitř

• Odolnost proti proříznutí 
v souladu s EN 388, stupeň 
ochrany 5

• Průmyslové čistění testováno 
v souladu s ISO 15797

• UV ochrana faktor UPF 50+

Model no. 8955
Barva oranžová, antracitová na 

rukávech
Materiál polo triko: 54% modacrylic,

44% bavlna, 2% antistatic,
cca 270 g/m2, ¾ rukávu
vyrobeny z materiálu odolnému
proti proříznutí
EN 388 2003
Stupeň ochrany 5

Velikosti S – XXXL
Obj. číslo 17085

Reflexní proužky pro lepší 
viditelnost uživatele
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Pracovní oděvy
Kolekce 26

Soft Shell bunda uvex 26
Lehká, přiléhavá Soft Shell bunda 
vyrobena z funkčních materiálů.
• Větru a vodě odolný materiál 
na přední straně

• Zadní a boční díly vyrobeny 
z prodyšného a elastického 
materiálu

• Se stojáčkem
• Kapsy s viditelným plastovým 
zipem na levém rukávu a na hrudi

• Skryté boční kapsy s plastovým 
zipem

• Ergonomicky tvarované rukávy
• Prodloužený zadní díl
• Oranžové logo na stojáčku, hrudi 
a rameni

Model no. 8946
Barva antracitová/oranžová
Materiál zvenku: 85% polyamid,

15% Elastan 
zevnitř: 100% PES
vložka: 88% polyester,
12% Elastan

Velikosti Obj. číslo
XS 89267.08
S 89267.09
M 89267.10
L 89267.11
XL 89267.12
XXL 89267.13
XXXL 89267.14

Vesta uvex 26
Perfektní kombinace: lehká vesta 
pro každou příležitost. Přiléhavost 
této vesty umožňuje použití jako 
izolační vrstva v kombinaci 
s ostatními bundami. 
• Optimální uživatelský komfort, 
při vysoké stabilitě výplně 
a tepelné izolaci

• Zepředu viditelný plastový zip
• Zip na bočních kapsách
• Překrytá horní část zipu
• Oranžová loga na stojáčku 
a na rameni

Model no. 8947
Barva antracitová/oranžová
Materiál 100 % polyester

polstrování: 100% polyester
podšívka: 100% polyester

Velikosti Obj. číslo
XS 89269.08
S 89269.09
M 89269.10
L 89269.11
XL 89269.12
XXL 89269.13
XXXL 89269.14

89267

89269
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Pracovní oděvy
Kolekce 26

Mikina uvex 26
Sportovní mikina v moderním 
stylu. Vnitřek z měkkého 
polyesterového vlákna pro 
zajištění uživatelského pohodlí
• Dvě integrované boční kapsy 
se zipem

• Velké uvex logo na zádech
• Oranžové logo na hrudi a levém 
rukávu

• Oeko-Tex® Standard 100

Model no. 8956
Barva antracitová/oranžová
Materiál zvenku: 100% bavlna

zevnitř 100% polyester, fleece

Velikosti Obj. číslo
XS 98993.08
S 98993.09
M 98993.10
L 98993.11
XL 98993.12
XXL 98993.13
XXXL 98993.14

Polotriko uvex 26
Módní polotriko z přírodní bavlny 
s kontrastním límcem, knoflíky 
a manžetou rukávu.
• Přiléhavý střih
• Polo límeček
• 3 knoflíky s kontrastním lemem
• Stříbrné logo na hrudi a levém 
rukávu a pod spodní části límce 
na zadní straně

• Oeko-Tex® Standard 100
• UV ochrana (UPF 50+)

Model no. 8911
Barva antracitová/oranžová
Materiál  100% bavlna cca 180 g/m2
Podšívka: 100 % polyester

Velikosti Obj. číslo
XS 89266.08
S 89266.09
M 89266.10
L 89266.11
XL 89266.12
XXL 89266.13
XXXL 89266.14

98993

89266
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Pracovní oděvy
Kolekce 26

Dámská Soft Shell bunda uvex 26
Módní a sportovní dámská Soft 
Shell bunda vyrobená 
z recyklovaného polyesteru 
s kontrastně zbarveným zipem 
a jezdcem
• Vzdušná, vodě a větru odolná
• Stojáček s tvarovanou 
a nastavitelnou kapucí

• Plastové zipy
• Ergonomicky tvarované rukávy
• Nastavitelné manžety rukávů 
na suchý zip

• Prodloužená záda
• Oeko-Tex® Standard 100
• UV ochrana UPF 50+

Model no. 8912
Barva šedá
Materiál 100% polyester s membránou

vnitřní strana 100% polyester

Velikosti Obj. číslo
XS 98924.08
S 98924.09
M 98924.10
L 98924.11
XL 98924.12
XXL 98924.13
XXXL 98924.14

Dámské polo triko uvex 26
Módní dámské polo triko vyrobené 
z přírodní bavlny s kontrastním 
límečkem a manžetou rukávů
• Sportovní střih
• Polo límeček
• 4 knoflíky, nejníže položený 
knoflík v kontrastní barvě

• Stříbrná výšivka na levé straně 
hrudníku, na levé horní části paže 
a na zadní části krku

• Oeko-Tex® Standard 100
• UV ochrana UPF 50+

Model 9899
Barva šedá/modrá
Materiál 100% bavlna

Velikosti Obj. číslo
XS 98446.08
S 98446.09
M 98446.10
L 98446.11
XL 98446.12
XXL 98446.13
XXXL 98446.14

Model 9899
Barva šedá/oranžová
Materiál 100% bavlna

Velikosti Obj. číslo
XS 89265.08
S 89265.09
M 89265.10
L 89265.11
XL 89265.12
XXL 89265.13
XXXL 89265.14

Nastavitelná kapuce

Nejníže položený knoflík v kontrastní barvě

98924

89265

98446
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Pracovní oděvy
Kolekce 26

Polotriko s dlouhým rukávem uvex 26
Módní polotriko s dlouhým 
rukávem vyrobené z přírodní 
bavlny s kontrastním límečkem, 
knoflíky a manžetami rukávů
• Sportovní střih
• Polo límeček
• 3 knoflíky s kontrastním lemem
• Stříbrná výšivka na levé části 
hrudníku, nalevo v horní části 
paže a na zadní části krku

• Oeko-Tex® Standard 100
• UV ochrana UPF 50+

Model 9898
Barva modrá/šedá
Materiál 100% bavlna

Velikosti Obj. číslo
XS 98447.08
S 98447.09
M 98447.10
L 98447.11
XL 98447.12
XXL 98447.13
XXXL 98447.14

T-Shirt uvex 26
Módní triko vyrobené z přírodní 
bavlny s kontrastním límečkem 
a potiskem
• Sportovní střih
• Výstřih do V
• Stříbrná výšivka nalevo v horní 
části paže a na zadní části krku

• Velký potisk na zádech
• Švy s kontrastním prošitím
• Oeko-Tex® Standard 100
• UV ochrana UPF 50+

Model 9897
Barva šedá/modrá
Materiál 100% bavlna

Velikost Obj. číslo
XS 98448.08
S 98448.09
M 98448.10
L 98448.11
XL 98448.12
XXL 98448.13
XXXL 98448.14

98447

98448
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uvex ochranné oděvy. uvex pracovní oděvy
Kombinace nejvyšší ochrany a komfortu

Ochranné oděvy uvex
Sortiment ochranných oděvů uvex zahrnuje soubor osobních pracovních prostředků 
k ochraně proti teplu, ohni, elektrickému oblouku, při svařování, chemickým rizikům, namotání 
oděvu do stroje, proti povětrnostním vlivům a pro lepší viditelnost. Řada oděvů banwear+ 
poskytuje mimořádnou volnost pohybu a ochranu díky unikátním strečovým zónám.

Ochranné oděvy uvex 
Vám nabízí pracovní oděvy v řadě různých povrchových úprav, zahrnující bavlnu, 
směsové tkaniny a na bavlnu bohaté materiály. Kolekce oděvů je k dispozici 
v různých velikostních kategoriích a sortimentu barev.
uvex pracovní oděvy jsou vyvíjeny s přihlédnutím na fyziologii, ergonomické studie 
a zajišťují tím nejvyšší komfort nošení s výjimečnou volností pohybu. Pracovní 
a ochranné oděvy uvex se perfektně doplňují.

V případě zájmu prosím kontaktujte náš zákaznický servis pro další informace..


