
Ochranné brýle
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Inovativní měkký těsnicí rámeček brýlí uvex u-sonic se 
přizpůsobí obličeji uživatele pro pohodlné nošení bez 
podráždění a otlaků. Díky jedinečnému anti-fog polakování 
zorníků se mohou tyto brýle se širokým zorným polem 
pochlubit impozantní RI hodnotou 4,40 v porovnání 
s ostatními širokoúhlými brýlemi. 

Měřitelně vyšší odlehčení ochranných brýlí 
Inovativní systém produktů uvex i-gonomics udává nové standardy v ergonomii, díky perfektnímu tvaru, nízké hmotnosti 
a optimálnímu klimatu. Ochranné brýle jsou komfortní a nezamlžují se ani po dobu fyzické námahy, což zvyšuje pocit 
pohody uživatele a tím i jeho soustředění na práci.

* nezávisle testováno Technickou univerzitou Chemnitz

síla
• Metoda testování: síla tahu 
náhlavního pásku* 

• Výsledek testu: tlak těsnicího 
rámečku: 21 N (HI 4,2)

• Pohodlné nošení bez 
dráždivých tlakových bodů

0

100 N

5

5 N

uvex u-sonic

4.2

uvex i-gonomics
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síla 4.2 

klima 4.8 

hmotnost 4.2 

hmotnost
• Metoda testování: vážení 
produktut

• Výsledek testu: hmotnost 
produktu = 69 g (HI 4.2)

• Pohodlné při nošení, snižují 
pocit únavy

klima
• Metoda testování: test dle 
měřítka uvex “Anti-fog“

• Výsledek testu: AntiFog výkon = 
29 bodů (HI 4.8)

• Pohled bez zamlžování i v 
extrémních podmínkách

Relief index je vypočten použitím 
průměru tří hodnot indexu (HI) – 
síly, hmotnosti a teploty – řazených 
na stupnici od 0 (= špatný) 
do 5 (= perfektní).

0

140 g

5

55 g

0

0 pt

5

30 pt

4.40
Relief-Index

4.84.2



uvex supravision excellence

uvex supravision plus

35% VO

25% VO

15% VO

-10 °C -5 °C
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uvex supravision sapphire
Polakované zorníky jsou po obou stranách 
extrémně odolné proti poškrábání a nabízejí 
vynikající odolnost vůči chemikáliím. Systém 
polakování, který byl rozšířen o použití 
nanotechnologie, nabízí znatelné snížení 
ulpívání částic a snazší čištění. Vodnatá 
a olejnatá znečištění lze odstranit bez námahy.

uvex supravision excellence
Polakované zorníky jsou nepotivé (minimálně 
po dobu 16 sekund) na vnitřní straně, zatímco 
zvenčí nabízí extrémní odolnost proti 
poškrábání a chemikáliím. Nepotivé vlastnosti 
jsou zachovány i po opakovaném čištění. 
Zorníky jsou rovněž snadno čistitelné a méně 
náchylné k ušpinění díky nanotechnologiím 
zabraňujícím ulpívání.

uvex supravision plus
Polakované zorníky disponují nezamlžujícím 
efektem s pokročilým výkonem (minimálně 
30 sekund), jsou odolné vůči poškrábání 
a antistatické. Nepotivé vlastnosti jsou stálé 
i po opakovaném čištění. Toto polakování 
zorníků je vhodné pro oblasti s vysokou vlhkostí.

Základní polakování 

sucho 100% VO

chlad -20 °C



uvex supravision sapphire

100% VO

70% VO

60% VO

 VO

70%

60%

40%

30%

50%

20%

10%

0%

100%

80%

90%

+35 °C+12 °C+6 °C +23 °C
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Technologie polakování

Najděte si perfektní polakování
1.  Na vodorovné ose zvolte teplotu, která nejlépe vystihuje 

Vaše pracovní prostředí
2.  Definujte vlhkost vzduchu okolí v procentech a najděte ji 

na diagonální ose
3. Určete stupeň znečištění na svislé ose
4. Spojte výše uvedené body do tvaru trojúhelníku

Část trojúhelníku s největší plochou Vám ukáže polakování 
vhodné pro Vaše pracovní podmínky.

znečištění

čisto vlhko 100% VO

teplo +35 °C
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Speciální polakování

uvex supravision extreme
Povrstvené zorníky jsou zvenčí odolné proti poškrábání a zevnitř 
disponují stálým nezamlžovacím efektem. Zorníky se nikdy nezamlží, 
protože polakování nikdy nedosáhne bodu nasycení. Vhodné 
pro pracoviště s dlouhodobým vystavením kondenzaci a vysokým 
stupněm znečištění. 

uvex supravision variomatic
Polakované zorníky s filtry, které se při vystavení UV záření samy 
zatmaví (za 10 sekund) a znovu se rozjasní, když je působení UV záření 
sníženo (po 30 sekundách). Nyní dostupné s vyzkoušenou a testovanou 
technologií uvex supravision excellence (permanentní anti-fog unvnitř 
a extrémní odolnost proti poškrábání vně). Vhodné zejména 
pro pracoviště, kde se často mění vnitřní a venkovní prostředí, 
ze světlého na tmavé.

uvex supravision clean
Polakované zorníky lze dezinfikovat autoklávem, jsou odolné vůči 
chemikáliím. Nezamlžovací efekt na vnitřní, extrémní odolnost proti 
poškrábání na vnější straně. Nezamlžovací vlastnosti jsou zachovány 
po minimálně 10 cyklů v autoklávu. Polakovaní zajišťuje kompletní 
ochranu proti zamlžení a skvělé vidění.

uvex infradur
Polakované zorníky jsou oboustranně odolné proti poškrábání 
a minimalizují poškození od dopadajících jisker. 

uvex infradur plus
Polakované zorníky s nezamlžovacím efektem na vnitřní a extrémní 
odolností proti poškrábání a dopadajícím jiskrám na vnější straně.
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Tónování zorníků
Charakteristika

ČIRÝ

Ochrana: UV/značení:  2(C)-1.2
Propustnost: cca 91%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti mechanickým rizikům bez 
oslnění

AR (anti-reflexní)

Ochrana: UV/značení:  2(C)-1.2
Propustnost: cca 96.5%
Norma: EN 166, EN 170

Optimální antireflexní ochrana s vysokým 
stupněm propustnosti světla

POLAVISION

Ochrana: UV/značení:  5-3.1
Propustnost: 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukce dráždivých odlesků od povrchu 
pomocí filtrace rozptýleného světla

VARIOMATIC

Ochrana: UV/značení:  5-1.1<2
Propustnost: 12-86%
Norma: EN 166, EN 172

Rychlé přizpůsobení měnící se intenzitě UV 
záření: zorníky se automaticky zatmaví (10 s) 
a rozjasní (30 s)

AMBER

Ochrana: UV/značení:  2(C)-1.2
Propustnost: cca 88%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti mechanickým rizikům bez 
oslnění se zvýšením kontrastu

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 53 %

Ochrana: UV/značení:  5-1.7
Propustnost: 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana při změnách světelných podmínek 

ŠEDÝ 14% /ŠEDÝ 23 %

Ochrana: UV/značení:  5-3.1/5-2.5
Propustnost: 14%/23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění přírodním světlem 
se zachováním rozeznávání signálních barev

OCHRANA PŘI SVAŘOVÁNÍ, ŠEDÁ 

Protection: UV/st. ochranys:  1.7/3/4/5/6
Propustnost: 1 - 43%
Norma: EN 166, EN 169

Ochrana před IR a UV zářením (oslněním) se 
zachováním rozeznávání barev

SVĚTLE MODRÝ

Ochrana: UV/značení:  2(C)-1.2
Propustnost: cca 85%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana snižující únavu očí při dlouhodobém 
soustředění

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 12 %

Ochrana: UV/značení:  5-3.1
Propustnost: 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění umělým i přírodním 
osvětlením

HNĚDÝ

Ochrana: UV/značení:  5-2.5
Propustnost: 20%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění přírodním světlem 
se zachováním rozeznávání signálních barev 
a efektem zvýšení kontrastu

UV OCHRANA

uv-ex = ultraviolet excluded (vyloučení UV záření)
Přímé pohlcení UV záření pomocí absorpčních 
filtrů v materiálu, 100 % ochrana proti UV 
záření do 400 nm. Všechny zorníky uvex 
poskytují 100 % ochranu proti UVA, UVB 
a UVC záření.
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Ochranné brýle odpovídající vaší firemní identitě
Ochrana očí s “osobností“

Vytvořte svému týmu nezaměnitelnou image: ochranné brýle uvex nabízí 
rozmanité možnosti pro individuální design – od vytištění loga vaší společnosti 
na boku straniček po výrobu rámečků ve vašich firemních barvách. Můžete si tak 
sladit ochranné prostředky s vaší firemní identitou. Tisk loga na straničky 

(v 1 až 4 barvách)
Pro vytištění vašeho barevného loga 
na straničky je doporučeno využít 
přímý tiskový proces.

Rámečky v barvách společnosti
“Vaše“ ochranné brýle jsou rozpoznatelné 
na první pohled: rámeček je navržen 
v barvách vaší společnosti.

Vyražení loga do straniček
Na zakázku můžeme rovněž zviditelnit 
jméno vaší společnosti na měkkých 
komponentech straniček.

Jak individuální můžete být?
Jsme rádi, že vám můžeme osobně poradit ohledně technic-
kých možností pro přizpůsobení našich ochranných brýlí. 
Můžete rovněž využít náš online konfigurátor produktů na:

www.uvex-safety.com/configurator

(či naskenujte QR kód).
Zde si můžete online vybrat a navrhnout požadovaný 
model ochranných brýlí.

Prosíme, berte v úvahu následující minimální množství  
pro objednání:
• Tisk na straničky – minimálně 500 ks
• Vyražení loga / přizpůsobení firemním barvám / 
individuální náhlavní pásek / laserové gravírování – 
minimálně 5.000 ks

• Přizpůsobené příslušenství na vyžádání

Přizpůsobené příslušenství
Možnost vytištění vašeho loga 
na brýlové pouzdro

Laserové gravírování na zorníku
I po zakázkovém laserovém 
gravírování si zorníky zachovávají 
100 % funkčnost

Výšivka na náhlavním pásku
Možnost zakázkového vyšití loga 
vaší společnosti na náhlavní 
pásek
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Značení a normy

Identifikace výrobce

Číslo EN normy

Oblast použití (pokud je v daném případě 
použitelná)

Značka shody

Symbol odolnosti proti rychle letícím částicím (pokud je 
v daném případě použitelný)

Označení Popis oblasti použití

žádné Všeobecné použití Nespecifikovaná mechanická rizika, riziko UV záření a/či IR záření

3 Kapaliny Kapaliny (kapky a rozstřik)

4 Hrubý prach Prachová zrnka o velikosti > 5 µm

5 Plyn a jemný prach Plyn, pára, mlha, kouř a prachové částice < 5 µm

8 Krátké spojení el. oblouku Krátké spojení el. oblouku v elektrických zařízeních

9 Roztavený kov a horké částice Rozstřik roztaveného kovu a průnik horkých částic

Mechanická pevnost

žádný bez mechanické pevnosti (pouze filtry)

S zvýšená pevnost (pouze filtry)

F náraz o nízké energii (45m/s)

B náraz o střední energii (120 m/s)

A náraz o vysoké energii (190 m/s)

Stupeň ochrany (pouze svářecí filtry)

Identifikace výrobce

Optická třída

Symbol mechanické pevnosti

Mechanical strength

žádný bez mechanické pevnosti (pouze filtry)

S zvýšená pevnost (pouze filtry)

F náraz o nízké energii (45 m/s)

B náraz o střední energii (120 m/s)

A náraz o vysoké energii (190 m/s)

Symbol nepřilnavosti roztaveného kovu a horkých částic 
(nepovinný)

Symbol odolnosti povrchu proti poškození jemnými částicemi (nepovinný)

Symbol odolnosti proti zamlžování (nepovinný)

Značka shody

Značení rámečku

Značení zorníků
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uvex sportstyle
23 g, 100% výkon

Ať je vaše průmyslové pracovní prostředí jakékoliv, uvex sportstyle přináší perfektní 
kombinaci výkonu, bezpečnosti a stylu. Výrazný dobře přiléhající rámeček sportovního 
designu, technologie polakování zorníků uvex s jedinečnou odolností proti poškrábání 
a zamlžení poskytují široké zorné pole vidění. Ergonomický tvar a extra měkký nastavitelný 
nosník umožňují uživateli komfortní nošení po celý den.   

Perfektně padnou
pro různý tvar hlavy.

Opravdová  
lehkost
s pouze 23 g.Vynikající komfort  

uživatele
díky uvex duo-component technologii 
a extrémní měkkosti.

Dostupné rovněž  
s ochranou proti slunci
ve sportovním designu (UV 400).

Optimální vidění
s inovativními zorníky.

Odolnost proti poškrábání 
vně, proti zamlžení uvnitř
díky polakování uvex supravision 
extreme.

měkký zevnitř

odolý zvenku
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Ochranné brýle
uvex sportstyle

 uvex sportstyle · 9193
• Inovativní design
• Nastavitelný měkký nosník pro komfortní 
individuální nastavení

• Pouze 23 g, lehké a komfortní. Ideální 
pro dlouhodobé nošení

• Měkký, protiskluzový rámeček pro optimální 
komfort uživatele

• Tvarovaný, těsně přiléhající zorník
• Dostupné i s protislunečním zorníkem
• Jedinečná technologie uvex permanentního 
polakování zorníků. Vysoká odolnost proti 
zamlžení na vnitřní straně a proti poškrábání 
na vnější

Obj. číslo 9193.376
Rámeček černá–modrá–černá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9193.226
Rámeček černá–limetková / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9193.216
Rámeček černá–bílá–červená / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9193.277
Rámeček černá–modrá–černá / W 166 FT CE
Zorník PC šedý 23% / protisluneční filtr UV 400

5-2,5 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme

9193.376 9193.216

9193.226 9193.277
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uvex i-3 AR
Nový stupeň komfortu při nošení

Jistota, že se oči 
neunaví.

uvex i-3 AR jsou inovované ochranné 

brýle s oboustranným antireflexním 

polakováním. Jejich vysoká 

propustnost světla poskytuje optimální 

vidění v každou denní dobu, jako např. 

při odečítání kontrolních parametrů 

nebo při práci s předměty odrážejících 

světlo. Oči jsou méně namáhané, jejich 

uživatel je schopen se lépe a déle 

koncentrovat. 

Tyto brýle jsou doporučené jako 

optimální vybavení pracovníků 

na pracovních místech s kombinací 

umělého a přirozeného světla. 

Ve spojení s jejich vynikajícím 

komfortem nabízí brýle uvex i-3 AR 

nejlepší předpoklady pro nošení jako 

ochranné brýle, které jsou oblíbené, 

a kdykoliv umožňují dobré vidění.

bez antireflexního 
polakování

uvex i-3 AR

Polakování
Oboustranné antireflexní povrstvení nabízí 
ochranu 100 % UV 400 a prostupnost více než 
96,5 % - rušivé odrazové reflexy jsou tím 
efektivně potlačeny.

Nosní opěrky
Extrémně měkké a nastavitelné nosní 
opěrky Softflex zaručují v každé poloze 
pevné držení a zvlášť příjemný pocit při 
nošení.

Inklinace straniček 
Variabilita sklonu straniček brýlí 
umožňuje individuální nastavení 
pro optimálního překrytí očí. Měkké 
Softflex ukončení straniček 
zajišťuje pevné držení bez otlaků.

Propustnost světla (průhlednost)
S antireflexním povrchem dosahují brýle uvex 
i-3 AR vyšší prostupnost než ochranné brýle 
s tradiční povrchovou úpravou pro perfektní 
vidění bez odlesků.

uvex AR – maximální 
ochrana proti UV záření 
s vynikající světelnou 
propustností  

> 96.5 %

P
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 %

viditelné spektrum

Wave length (in nm)

uvex AR polakování s UV 400

uvex polakování bez uvex AR UV 400

konkurenční polakování AR coating UV 380

100

380 400 780

50

75
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Ochranné brýle
uvex i-3

 uvex i-3 · 9190
Nový rozměr v ochraně zraku
• Komfort pro každou šíři hlavy
• Přizpůsobí se každému obličeji
• Měkké straničky s variabilní inklinací
• Měkké konce straniček
• Integrovaná Softflex zóna pro přizpůsobení 
se různým šířím hlavy

• Měkký přizpůsobivý Softflex nosník
• Pro dlouhodobé nošení bez otlaků
• Bezpečné usazení na obličeji
• Bez obsahu kovu

Obj. číslo 9190.275
Rámeček antracit–modrá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9190.070
Rámeček grafit–olivová / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTK CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9190.280
Rámeček černá–světle šedá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9190.220
Rámeček antracit–žlutá / W 166 FT CE
Zorník PC amber / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9190.286
Rámeček antracit–červená / W 166 FT CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9190.315
Rámeček bílá–limetkatka / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9190.281
Rámeček černá–světle šedá / W 166 FT CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9190.880
Rámeček černá–antracit / W 166 FT CE
Zorník PC světle zelený / UV 400

5-1.1<2 W 1 FTKN CE
uvex supravision variomatic

Obj. číslo 9190.888
Rámeček šedá–světle modrá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT CE
uvex supravision AR

Version maloobchodní balení

Obj. číslo 9190.890
Rámeček šedá–světle modrá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT CE
uvex supravision AR

Obj. číslo 9190.885
Rámeček černá–světle šedá / W 166 FT CE
Zorník PC stříbrná zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400

5-3.1 W 1 FT CE
Nepotivé na vnitřní straně

Obj. číslo 9190.175
Rámeček černá–světle šedá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision plus

Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)

Náhradní zorníky
Obj. číslo 9190.258
Scheibe PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

9190.275

9190.220

9190.880

9190.070

9190.286

9190.888
9190.890

9190.175

9190.315

9190.885

9190.280

9190.281
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uvex astrospec 2.0
Pro perfektní ochranu ze všech stran

Velký panoramatický polykarbonátový zorník s integrovanou boční ochranou a chráničem 
obočí zajišťuje optimální pokrytí oční oblasti. Společně s technologií polakování nabízejí 
uvex astrospec 2.0, vyvinuté z nejoblíbenějšího modelu ochranných brýlí uvex, také 
výjimečnou ochranu a komfort uživatele.

Maximální ochrana očí
díky panoramatickému 
zorníku s integrovanou boční 
ochranou

Stálý nezamlžovací efekt vně, 
odolnost proti poškrábání zevnitř
díky polakování zorníků uvex supravision 
excellence.

Rozšířená ventilace
stálé komfortní klima očního 
okolí díky těsnicímu rámečku 
ve tvaru labyrintu.Inovativní vývoj 

produktu
založený na designu 
populárního modelu uvex 
astrospecPlochý tvar

perfektně padne to 
každé kapsy či 
tašky.

Plně přizpůsobivé 
každému tvaru obličeje

díky flexibilním duo-komponentním 
straničkám s variabilní inklinací.
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Ochranné brýle 
uvex astrospec 2.0

 uvex astrospec 2.0 · 9164
Zaručená ochrana v novém stylu  
• Inovativní styl a nová technologie 
pro maximální přijetí uživatelem

• Komfortní a bezpečné usazení na obličeji díky 
flexibilním 2K straničkám s inklinací

• Pro dlouhodobé nošení bez vzniku otlaků
• Ventilace s těsněním ve tvaru labyrintu 
pro udržení příjemné teploty

• Panoramatický polykarbonátový zorník 
s integrovanou boční ochranou

• Plochý tvar do kapsy 

Obj. číslo 9164.065
Rámeček modrá–světle modrá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTK CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9164.275
Rámeček antracit–petrolejová / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9164.185
Rámeček černá–oranžová / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision plus

Obj. číslo 9164.285
Rámeček černá–limetková / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9164.220
Rámeček černá–žlutá / W 166 FT CE
Zorník PC amber / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9164.387
Rámeček černá–šedá / W 166 FT CE
Zorník PC šedý 14 %/ protisluneční filtr UV 400

5-3.1 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9164.246
Rámeček neonová oranžová–černá / W 166 FT CE
Zorník PC šedý 23 % / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9164.187
Rámeček černá–šedá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision plus

Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str.  332/333)

9164.065

9164.275

9164.185

9164.285

9164.220

9164.387

9164.1879164.246
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Ochranné brýle
uvex pheos · uvex pheos modrá

Pro další informace nainstalovat QR 
Code Reader a kód ofotit 

Smartphonem.

Brillenkordel 
(Art.-Nr. 9959.004) 

siehe Seite XXY

9192.765
9192.726 

úzká verze

 uvex pheos · 9192
• Moderní ochranné brýle módního designu
• Duosférický zorník s technologií polakování 
uvex supravision

• Brýle bez rámečku se širokým zorným polem vidění
• Permanentní nezamlžovací efekt na vnitřní straně
• Extrémní odolnost proti poškrábání na vnější straně
• Kompletně bez obsahu kovu

Obj. číslo 9192.225
Rámeček černá–zelená / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.385
Rámeček černá–žlutá / W 166 F CE
Zorník PC amber / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.285
Rámeček černá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.881
Rámeček světle šedá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC stříbrná zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400

5-1.7 W 1 F CE
nepotivé na vnitřní straně

 

Obj. číslo 9192.215
Rámeček světle šedá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.245
Rámeček černá–oranžová / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.280
Rámeček černá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9192.281
Rámeček černá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9192.080
Rámeček černá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision plus

Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)

 uvex pheos modrá · 9192
• Verze modelu uvex pheos vyrobená s užitím 
obnovitelných rostlinných materiálů

• Stejné vlastnosti jako standardní model

Obj. číslo 9192.765
Rámeček písková–modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.726
Rámeček písková–modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W1 FKN CE
uvex supravision excellence

9192.225 9192.215

9192.385 9192.245

9192.881

9192.280 9192.080

9192.285
9192.281



146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s
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Ochranné brýle
uvex pheos s · uvex pheos guard

9192.181
9192.681

užší provedení

9192.725
užší provedení

9192.710
užší provedení

9192.785
užší provedení

9192.282
užší provedení

9192.745
užší provedení

9192.283
užší provedení

9192.891
užší provedení

9192.180
9192.680

užší provedení

 uvex pheos s · 9192
• Menší verze brýlí uvex pheos určená pro užší obličeje
• Stejné vlastnosti jako standardní model

Obj. číslo 9192.725
Rámeček bílá–světle zelená / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.785
Rámeček antracit–šedá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.745
Rámeček bílá–oranžová / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.891
Rámeček světle šedá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC stříbrná zrcadlovka  

protisluneční filtr UV 400
5-1.7 W 1 FT CE
nepotivé na vnitřní straně

Obj. číslo 9192.710
Rámeček černá–limetková / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9192.282
Rámeček černá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9192.283
Rámeček černá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

 uvex pheos guard · 9192
uvex pheos guard poskytuje ochranu v každé situaci!
Lze objednat jako kompletní set či jako samostatné komponenty. 

Obj. číslo 9192.180
Rámeček černá–šedá / W166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9192.181
Rámeček černá–šedá / W166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9192.680
Rámeček černá–šedá / W166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9192.681
Rámeček černá–šedá / W166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Těsnicí rámeček
Rámečky s klipem a měkkým 
polstrováním je možno objednat 
samostatně. K dispozici jsou 
různé druhy rámečků pro modely 
pheos a pheos s. Při objednávání 
se proto ujistěte o správnosti 
vybraného typu rámečku (uvex 
pheos/uvex pheos s).

Náhlavní pásek
Náhlavní pásek je možno použít 
pro oba modely brýlí (uvex pheos/
uvex pheos s) a v případě potřeby 
se dá kdykoliv snadno odepnout 

Obj. číslo 9192.001
Barva černá

pro uvex pheos

Obj. číslo 9192.002
Barva černá

pro uvex pheos s

Obj. číslo 9958.020
Barva šedá-černá
 

9192.001 / 9192.002
těsnicí rámeček / těsnicí rámeček pro užší 

provedení

9958.020
náhlavní pásek
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Ochranné brýle
uvex super g

 uvex super g · 9172
Tento koncept brýlí spojuje inovativní 
technologie a využití High-tech materiálů.. 

• Nejlehčí ochranné brýle na světě – pouze 
18 g – stejná hmotnost jako CD

• Aerodynamická, optimalizovaná a dopředu 
nakloněná geometrie zorníku zajišťuje 
výbornou cirkulaci vzduchu a zaručuje 
optimální klima pro oči

• Jedinečná x-stream technologie straniček – 
plynulý přechod z tvrdého materiálu na 
měkký – zaručuje bezpečné a stabilní usazení 
brýlí na hlavě

• Extrémně tenké zorníky zaručují vynikající 
optickou čirost

• Kompletně bez obsahu kovů

Obj. číslo 9172.210
Rámeček transparetní / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9172.881
Rámeček transparetní / W 166 F CE
Zorník PC stříbrná zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400

5-1.7 W 1FT DIN CE

Obj. číslo 9172.110
Rámeček transparetní / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT DIN CE
uvex supravision plus

Obj. číslo 9172.085
Rámeček titanový / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9172.185
Rámeček černá–šedá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision plus

Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)

Obj. číslo 9172.086
Rámeček titanový / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FT DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9172.265
Rámeček námořnická modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9172.220
Rámeček titanový / W 166 F CE
Zorník PC amber / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9172.281
Rámeček antracit–limetková / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

Náhradní zorník
Obj. číslo 9172.255
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

9172.210
9172.110

9172.085 9172.265

9172.881

9172.185
9172.220

9172.086 9172.281
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Ochranné brýle
uvex super fit · uvex super fit ETC

 uvex super fit · 9178
• Ultralehké ochranné brýle ve sportovním 
designu, straničky s kloubem

• Extrémně tenké zorníky poskytují nejlepší 
optickou čirost

• Koncept rámečku v provedení uvex x-stream 
technology – plynulý přechod z tvrdého 
materiálu na měkký

• Perfektní tvar a bezpečné usazení na obličeji 

  
Obj. číslo 9178.065
Rámeček námořnická modrá-transparentní / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9178.265
Rámeček námořnická modrá-transparentní / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9178.286
Rámeček černá–transparentní / W 166 FT CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9178.185
Rámeček černá–transparentní / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision plus

Obj. číslo 9178.385
Rámeček černá–transparentní / W 166 FT CE
Zorník PC amber / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9178.315
Rámeček bílá–limetková / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9178.500
Rámeček bílá–světle modrá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision clean
Brýle lze dezinfikovat autoklávem (viz. str. 31)

Vhodné pro použití při činnostech s často se 
měnícími světelnými podmínkami (řidiči VZV, 
manipulace s materiálem) a na extrémně 
osvětlených pracovištích.
Obj. číslo 9178.064
Rámeček modrá–transparentní / W 166 FT CE
Zorník PC modrý / UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision excellence

 uvex super fit ETC · 9178
• Ochranné brýle s kloubem na straničkách, 
nyní také pro použití v extrémních podmínkách 

• Speciálně pro použití při velmi vysoké vlhkosti 
vzduchu a změnách extrémních teplot

• Oboustranná permanentní ochrana zorníku 
proti zamlžení – riziko zamlžení je tím 
znemožněno

• Brýle jsou určeny zejména pro práce 
v tunelech, mrazírnách, gastronomii 
a potravinářském průmyslu

 

Obj. číslo 9178.415
Rámeček bílá / šedá
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTN DIN CE
uvex supravision extreme na obou stranách

uvex supravision extreme polakování zorníků vytváří 
nezamlžovací efekt. 
Namísto kapek se na brýlích vytvoří vodní film

uvex supravision extremeAnti-Fog polakování po 8 sek

9178.065 
9178.265

9178.185 9178.500

9178.385 9178.064

9178.3159178.286 9178.415
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Ochranné brýle
uvex i-vo

uvex i-vo · 9160
• Spojení designu a komfortu bez kompromisů
• Straničkové ochranné brýle poskytující maximální komfort nošení
• Technologie uvex duo component technology – kombinace tvrdých a měkkých komponentů 
• Měkké komponenty v citlivých dotykových zónách (nos, čelo, uši)
• Dostupné s plně nastavitelnými straničkami pro perfektní přizpůsobení se uživateli
• Nastavení délky straniček, 5-ti stupňová inklinace
• Rovněž dostupné s náhlavním páskem pro upevnění při práci ve výškách a stísněných prostorech
• Kompatibilní s ostatními OOPP uvex

Obj. číslo 9160.064
Rámeček modrá–oranžová / W 166 FT CE
Zorník PC modrý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9160.520
Rámeček modrá–oranžová / W 166 FT CE
Zorník PC amber / UV 400

2C-1.2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9160.065
Rámeček modrá–oranžová / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9160.068
Rámeček modrá–oranžová / W 166 FT CE
Zorník PC hnědý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9160.076
Rámeček černá–šedá / W 166 FT CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9160.085
Rámeček modrá–šedá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9160.120
Rámeček modrá–šedá / s náhlavním páskem
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FT CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9160.265
Rámeček modrá–oranžová / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9160.275
Rámeček černá–šedá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9160.285
Rámeček modrá–šedá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9160.268
Rámeček modrá–oranžová / W 166 FT CE
Zorník PC hnědý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Náhradní zorníky
Obj. číslo 9160.055
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9160.318
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2,5 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9160.255
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9160.052
Zorník PC amber / UV 400

2C-1,2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

9160.064

9160.076 9160.2759160.520

9160.085
9160.285

9160.065
9160.265

9160.120
9160.068
9160.268
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 uvex CR
Ochranné brýle, které lze dezinfikovat autoklávem

 uvex super fit CR · 9178
• Široké panoramatické zorné pole
• XST straničky s plynulým přechodem 
z tvrdého materiálu na měkký zaručují stabilní 
usazení na obličeji bez otlaků

• Kombinovatelné s ostatními druhy OOPP

Obj. číslo 9178.500
Rámeček bílá–světle modrá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision clean

 uvex super f OTG CR · 9169
• Široké panoramatické zorné pole
• XST straničky s plynulým přechodem 
z tvrdého materiálu na měkký zaručují stabilní 
usazení na obličeji bez otlaků

• Kombinovatelné s ostatními druhy OOPP 
• Vhodné pro nošení přes dioptrické brýle

 

Obj. číslo 9178.500
Rámeček bílá–světle modrá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN
uvex supravision clean

 uvex ultrasonic CR · 9302
• Nepřímá ventilace zajišťuje klima příjemné 
pro oblast očí 

• Brýle je možno nosit přes dioptrické brýle 
• Široké panoramatické zorné pole 
• Snadno a rychle nastavitelný silikonový 
náhlavní pásek 

• Kombinovatelné s ostatními druhy OOPP 
• Snadná výměna zorníků

 

Obj. číslo 9302.500
Rámeček transparentní–bílá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision clean

Inovativní technologie 
polakování – první 
ochranné brýle 
s nezamlžovacím 
efektem, které lze 
dezinfikovat autoklávem

uvex vyvinul první ochranné brýle se 
systémem anti-fog, které lze dezinfikovat 
autoklávem. Vhodné pro pracoviště se 
speciálními požadavky jako jsou 
laboratoře, kliniky, čisté provozy 
a potravinářský průmysl. 
Ať už se jedná o ultra lehké straničkové 
brýle nebo uzavřené, ochranné brýle 
uvex CR poskytují ideální ochranu zraku 
ve všech oblastech použití a navíc jsou 
opakovaně sterilizovatelné autoklávem.

uvex CR – profesionální ochranné brýle, 
které splňují hygienické standardy.
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Ochranné brýle
uvex skyper · uvex skyper s

 uvex skyper · 9195
• Plně nastavitelné ochranné brýle
• 5 stupňů nastavení délky a precizní inklinace zorníků
• Zorník i rámeček jsou vyrobeny z mechanicky vysoce odolného plastu
• Široké zorné pole vidění
• Matná boční ochrana pro zamezení vzniku odlesků
• Vyměnitelné zorníky

Obj. číslo 9195.265
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9195.075
Rámeček černá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9195.020
Rámeček černá / W 166 F CE
Zorník PC amber / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9195.078
Rámeček černá / W 166 F CE
Zorník PC hnědý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9195.278
Rámeček černá / W 166 F CE
Zorník PC hnědý / protisluneční filtr UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Náhradní zorníky
Obj. číslo 9195.055
Zorník PC čirý / UV 400

2-1,2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9195.255
Zorník PC čirý / UV 400

2-1,2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9195.118
Zorník PC hnědý / protisluneční filtr UV 400

5-2,5 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

 uvex skyper s · 9196
• Menší verze brýlí uvex skyper pro užší 
obličeje

• Stejné vlastnosti jako standardní model uvex 
skyper 9195

• Individuálně nastavitelné straničky – 5 stupňů 
nastavení délky straniček a precizní inklinace 
zorníků 

Obj. číslo 9196.065
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9196.265
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

9195.265 9195.075

9195.020 9195.078
9195.278

9196.065
9196.265
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Ochranné brýle
uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2

 uvex skyper sx2· 9197
• Ochranné brýle s maximální funkčností
• Díky sportovnímu designu a tvaru zorníku se 
hodí na každý typ obličeje včetně těch užších

• Optimální ochrana
• Individuálně nastavitelné straničky – 5 stupňů 
nastavení délky straniček a precizní inklinace 
zorníků

• Zorníky tvarované pro uživatele s vyššími 
lícními kostmi a užším obličejem

Obj. číslo 9197.020
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC amber / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9197.065
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9197.265
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9197.266
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Náhradní zorník
Obj. číslo 9197.055
Zorník PC čirý / UV 400

2-1,2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

 uvex skybrite sx2 · 9197
Ochranné brýle uvex skyper sx2 jsou rovněž 
dostupné v módních transparentních barvách 
– uvex skybrite sx2.

Obj. číslo 9197.260
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9197.880
Rámeček stříbrná / W 166 F CE
Zorník PC stříbrná zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400

5-1.7 W 1 F DIN CE

9197.020 9197.265
9197.065

9197.266

9197.260 9197.880
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Ochranné brýle
uvex astrospec · uvex astroflex

 uvex astrospec · 9168
• Polykarbonátové zorníky s vysokou mechanickou odolností a integrovanou boční ochranou
• Straničky uvex duo-flex se 4 stupni nastavení délky a inklinace zorníků pro individuální 
přizpůsobení se uživateli

• Jeden ze světově nejprodávanějších modelů ochranných brýlí
• Vyměnitelné zorníky

Obj. číslo 9168.035
Rámeček žlutá-černá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9168.017
Rámeček žlutá-černá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9168.065
Rámeček modrá / W 166 F CE / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9168.265
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Náhradní zorníky
Obj. číslo 9168.055
Zorník PC čirý / UV 400

2-1,2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9168.255
Zorník PC čirý / UV 400

2-1,2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9168.517
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2,5 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

 uvex astroflex · 9163
• Polykarbonátové zorníky s vysokou 
mechanickou odolností poskytují perfektní 
zachování periferního vidění

• Měkký chránič obočí pro ochranu proti 
nežádoucím odleskům, prachu a rozstřiku

• Přídavný prvek pro utlumení mechanického 
nárazu

• Straničky uvex duo-flex s variabilní inklinací
• 4 stupňové nastavení délky pro individuální 
přizpůsobení uživateli

Obj. číslo 9163.265
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN 166 F DIN CE
uvex supravision excellence

9168.035

9168.017

9163.265

9168.065
9168.265
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Ochranné brýle
uvex skyguard NT · uvex skylite · uvex x-trend

 uvex skyguard NT · 9175
• Brýle poskytující ochranu celé oční oblasti
• Měkký rámeček z TPU nastříknutý na pevnou 
konstrukci

• Ochrana proti kapičkám, rozstřiku a velkým 
prachovým částicím

• Měkké těsnicí komponenty se přizpůsobí 
každému tvaru obličeje

• Snadné a hygienické čištění díky konceptu 
oddělení rámečku od zorníku

• Nastavitelné straničky pro optimální usazení na obličeji
• Položka č. 9175.275 je kompatibilní s ochrannými 
přilbami

Obj. číslo 9175.260
Rámeček modrá–šedá /nastavitelná délka straniček/W 166 34F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9175.261
Rámeček modrá–šedá /nastavitelná délka straniček/W 166 34F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9175.160
Rámeček modrá–šedá /nastavitelná délka straniček/W 166 34F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9175.275
Rámeček šedá-oranžová / W 166 34F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision excellence

 uvex skylite · 9174
• Sportovní design
• Integrovaná matná boční ochrana 
pro zamezení vzniku odlesků

• Nastavení inklinace zorníku

Obj. číslo 9174.095
Rámeček kovově červená / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9174.096
Rámeček kovově červená / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9174.065
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9174.066
Rámeček modrá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

 uvex x-trend · 9177
• Moderní, anatomicky tvarovaný 
panoramatický zorník pro optimální rozhled

• Zvýšení ochrany díky perfektnímu zachování 
periferního vidění

Obj. číslo 9177.285
Rámeček černá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9177.286
Rámeček černá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F CE
uvex supravision excellence

9175.260
9175.160

9175.261

9175.275

9174.095

9174.096

9174.065

9177.285

9177.286

9174.066
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uvex academy
Ochrana zraku v průmyslu 

Na praxi orientovaný základní seminář k používání osob-
ních ochranných prostředků v oblasti ochrany zraku. 

•   Zprostředkování základních podkladů pro oblasti použití osobních 
ochranných prostředků pro ochranu zraku, jako např. výrobky na ochranu 
proti mechanickému nebezpečí, chemikáliím, záření (např. ochrana 
při sváření) a pro speciální oblasti používání. 

•   Demonstrace a vyhodnocování nebezpečí, která vyplývají z nebezpečí 
při mechanických postupech při práci, infračerveného a UV záření (např. 
při procesech sváření nebo pracích s chemikáliemi) s ukázkami příkladů. 

•   Posuzování rizik na pracovištích v návaznosti na možné poranění očí. 
•   Objasnění možností, jak lze těmto rizikům na konkrétních pracovištích účinně 

předcházet. 
•   Obsažné vypracování požadavků na ochranu zraku v průmyslu, stanovení 

norem, oblastí použití, vyhodnocení rizik a péče o prostředky určené 
k ochraně zraku. 

•   Informace o zatřídění ochranných prostředků v návaznosti na jejich značení 
a oblasti jejich použití podle různé výbavy a nutného rozsahu ochrany. 

Cílové skupiny 
Pracovníci podniku, kteří jsou odpovědni za bezpečnost práce zaměstnanců 
v provozech, např. bezpečnostní technici a nákupčí pracovních pomůcek. 

Další informace a přihlášku naleznete na web. stránkách uvex-academy.de, 
telefonicky na čísle +49 (0)911 9736 1710 nebo emailem academy@uvex.de
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Ochranné brýle
uvex futura · uvex cosmoflex · uvex meteor

 uvex futura · 9180 · 9182
• Klasické ochranné brýle s extrémně širokým 
zorným polem

• Vynikající utěsnění a optimální usazení 
na obličeji

• Straničky uvex duo-flex se 4 stupni nastavení 
délky a variabilní inklinací

• Vyměnitelné polykarbonátové zorníky
• Dostupné také se svářecími zorníky
• Model 9182 je určen pro uživatele s užším 
obličejem

Obj. číslo 9180.015
Rámeček hnědá / W166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FK DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9180.125
Rámeček hnědá / W166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1,2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision plus

Obj. číslo 9182.005
Rámeček hnědá / W166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FK
uvex supravision sapphire

Náhradní zorníky
Obj. číslo 9180.055
Zorník PC čirý / UV 400

2-1,2 W 1 FK DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9180.155
Zorník PC čirý / UV 400

2-1,2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision plus

Obj. číslo 9182.055.015
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 FK
uvex supravision sapphire

 uvex cosmoflex · 9130
• Ochranné brýle se dvěma zorníky a skvělým 
usazením na obličeji

• Integrovaný chránič obočí zaručuje ochranu 
proti seshora letícím částicím

• Straničky uvex duo-flex se 4 stupni nastavení 
délky a integrovanou boční ochranou

• Díky plochému tvaru padnou do každé kapsy
• Vynikající komfort uživatele

Obj. číslo 9130.305
Rámeček transparentní šedá / W166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FK
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9130.302
Rámeček transparentní šedá / W166 CE
Zorník tvrdosklo

W 1 S DIN CE

 uvex meteor · 9134
• Komfortní brýle se dvěma zorníky pro 
optimální ochranu očí 

• Délkově nastavitelné straničky se změkčením 
v oblasti za ušima 

• Brýle se plně přizpůsobí tvaru hlavy uživatele 
• Vysoký komfort nošení i při dlouhém nošení 
• Plochý tvar pro praktické uložení do náprsní 
kapsy 

• K dostání také jako korekční ochranné brýle

Obj. číslo 9134.005
Rámeček transparentní šedá / W166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FK DIN CE
uvex supravision sapphire

9180.015
9180.125
9182.005

užší provedení

9130.305
9130.302

9134.005
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Ochranné brýle
uvex racer MT · uvex winner

 uvex racer MT · 9153
• Sportovní brýle dynamického vzhledu 
s jedním zorníkem 

• Zorník je k rámečku připojen ve třech 
bodech bez užití šroubků 

• Vysoký stupeň ochrany i při vysokém 
mechanickém zatížení 

• Lehký, extrémně flexibilní nízkoprofilový 
kovový rámeček 

• Individuálně nastavitelný nosník 

Obj. číslo 9153.105
Rámeček kovový / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN CE
odolný proti poškrábání, nezamlžující

Obj. číslo 9153.106
Rámeček kovový / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
odolný proti poškrábání, nezamlžující

Obj. číslo 9153.881
Rámeček kovový / W 166 F CE
Zorník PC stříbrná zrcadlovka /protisluneční filtr UV 400

5-1.7 W 1 F CE

 uvex winner · 9159
• Ochranné brýle s kovovým rámečkem
• Tvar brýlí zaručuje vysoký stupeň ochrany
• Široké zorné pole vidění
• Za studena tvarovatelné straničky 
pro bezpečný a komfortní usazení na obličeji 
i při dlouhodobém nošení

• Měkký nastavitelný nosník pro perfektní 
přizpůsobení uživateli

Obj. číslo 9159.005
Rámeček kovový / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F CE
oboustranně odolný proti poškrábání

Obj. číslo 9159.016
Rámeček kovový / W 166 F CE
Zorník PC zelená / UV 400

2-1.7 W 1 F CE
oboustranně odolný proti poškrábání

Obj. číslo 9159.105
Rámeček kovový / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN CE
odolný proti poškrábání, nezamlžující

Obj. číslo 9159.116
Rámeček kovový / W 166 F CE
Zorník PC zelená / UV 400

2-1.7 W 1 FKN CE
odolný proti poškrábání, nezamlžující

Obj. číslo 9159.118
Rámeček kovový / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 FKN CE
odolný proti poškrábání, nezamlžující

9153.105

9153.106

9153.881

9159.005
9159.105

9159.016
9159.116

9159.118
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Ochranné brýle
uvex mercury · uvex 9148 · uvex 9149

 uvex mercury · 9155
• Tenké kovové pánské ochranné brýle
• Díky plochému tvaru padnou 
do každé kapsy

• Zvýšená ochrana díky průhledným 
bočnicím

• Vynikající periferní vidění
• Zachování maximálního komfortu 
uživatele

Obj. číslo 9155.005
Rámeček ocelové modrý / W 166 F CE
Size 54/19
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FK DIN CE
uvex supravision sapphire

 uvex · 9148
• Módní brýle s kovovým rámečkem 
v leteckém stylu

• Anatomicky tvarovaný nastavitelný 
nosník

• Zvýšená ochrana díky průhledným 
bočnicím

• Snadno nastavitelné straničky s TPE 
měkkými komponenty pro zamezení 
tvorby otlaků za ušima

Obj. číslo 9148.005
Rámeček kovový / W 166 F CE
Size 51/20
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FK CE
uvex supravision sapphire

 uvex · 9149
• Klasický kovový rámeček 
s anatomicky tvarovaným 
nastavitelným měkkým zorníkem

• Zvýšená ochrana díky průhledným 
bočnicím

• Snadno nastavitelné straničky s TPE 
měkkými komponenty pro zamezení 
tvorby otlaků za ušima

Obj. číslo 9149.005
Rámeček kovový / W 166 F CE
Size 55/17
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FK CE
uvex supravision sapphire

9155.005

9148.005

9149.005



40

Ochranné brýle
uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard

 uvex polavision · 9231
Výrazné zlepšení rozpoznávání 
• Komfortní ochranné brýle se dvěma 
zorníky 

• Polarizační filtr spolehlivě ulevuje 
od namáhání očí 

• Vhodné zejména pro práci s reflexními 
povrchy (např. námořní podmínky) 

• Chrání proti odleskům a podráždění očí 
ve venkovním prostředí (např. vodní 
plochy) a zvyšují komfort nošení

Obj. číslo 9231.960
Rámeček černá-bílá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-3.1 W 1 F CE
odolný proti poškrábání

 uvex cybric · uvex cyberguard · 9188
• Robustní brýle se dvěma zorníky 
v moderním sportovním stylu

• Velké zorníky poskytují široké zorné pole 
• Straničky s koncovkami uvex quattroflex 
se čtyřmi komfortními polštářky 
pro pohodlné usazení bez vzniku otlaků 
za ušima

• Možnost plného nastavení straniček 
pro individuální přizpůsobení uživateli

Obj. číslo 9188.020
Rámeček černá–oranžová / W 166 F CE
Zorník PC amber / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9188.075
Rámeček černá–oranžová / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9188.076
Rámeček černá–oranžová / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9188.078
Rámeček černá–oranžová / W 166 F CE
Zorník PC hnědý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F DIN CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9188.175
Rámeček černá–oranžová / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision plus

Obj. číslo 9188.881
Rámeček černá–oranžová / W 166 F CE
Zorník PC modrá zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F DIN CE

uvex cyberguard
Obj. číslo 9188.121 / s náhlavním páskem
Rámeček černá / W 166 F 34 CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 F DIN CE
uvex supravision plus

Těsnící rámeček
Obj. číslo 9188.001
Rámeček černá

Rámeček lze objednat samostatně a je vhodný
pro všechny modely uvex cybric.

9231.960

9188.020

9188.075
9188.175

9188.076

9188.078

9188.881

9188.121

9188.001
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Brýle přes brýle
uvex 9161 · uvex super OTG · uvex super f OTG

 uvex · 9161
• Brýle pro použití přes dioptrické brýle 
• Neomezují periferní vidění 
• Délkově nastavitelné komfortní duo-flex straničky pro nošení 
bez otlaků 

• Kompatibilní s většinou dioptrických brýlí
• Model 9161.014 v jednodušším provedení bez polakování zorníku 
a s polykarbonátovými straničkami

Obj. číslo 9161.005
Rámeček modrá-černá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 F CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9161.305
Rámeček modrá-černá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 F CE
uvex supravision plus

Obj. číslo 9161.014
Rámeček čirá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 F CE
bez polakování

 uvex super OTG · 9169
• Extrémně flexibilní straničky bez kloubu 
• Vhodné pro použití přes většinu dioptrických brýlí 
• Neomezené periferní vidění
• Technologie uvex x-stream – plynulý přechod z tvrdého materiálu 
na měkký – pro bezpečné usazení na obličeji bez otlaků

• Zachování maximálního komfortu uživatele
• Kompletně bez obsahu kovu

Obj. číslo 9169.065
Rámeček námořnická modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 F
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9169.080
Rámeček černá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 F
uvex supravision sapphire

Art. no 9169.081
Rámeček černá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F
uvex supravision sapphire

Art. no 9169.260
Rámeček námořnická modrá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN
uvex supravision excellence

 uvex super f OTG · 9169
• Nový koncept straniček s extrémním změkčením v ušních partiích
• Vhodné pro nošení přes dioptrické brýle
• Neomezené periferní vidění
• Technologie uvex x-stream – plynulý přechod z tvrdého materiálu 
na měkký – pro bezpečné usazení na obličeji bez otlaků

• Zachování maximálního komfortu uživatele

Obj. číslo 9169.585
Rámeček transparentní černá / W 166 F CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 F
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9169.586
Rámeček transparentní černá / W 166 F CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 F
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9169.500
Rámeček bílá–světle modrá / W 166 FT CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 FKN
uvex supravision clean

Brýle lze dezinfikovat autoklávem (viz. str. 31)

Obj. číslo 9169.580
Rámeček transparentní černá / W 166 FT CE
Zorník PC amber / UV 400

2C-1.2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Obj. číslo 9169.615
Rámeček transparentní černá / W 166 FT CE
Zorník PC oranžová / UV 525

2-1.4 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Dostupné 
se zorníkem uvex variomatic
Obj. číslo 9169.850
Rámeček transparentní černá / W 166 F CE
Zorník PC světle zelený /

protisluneční filtr UV 400
5-1.1<2 W 1 FKN
uvex supravision variomatic

9161.005
9161.305

9161.014

9169.065
9169.260

9169.080

9169.081

9169.585

9169.580

9169.586

9169.500

9169.615

9169.850
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uvex u-sonic
Bezpečné usazení na obličeji, nízká hmotnost, optimální teplota

Ochranné brýle uvex u-sonic se díky svému ergonomickému designu s flexibilními měkkými 
komponenty dokonale přizpůsobí každému tvaru obličeje – komfort nošení je zajištěn také nízkou 
hmotností a nízkým přítlakem k obličeji. Široký panoramatický zorník lze snadno vyměnit – integrovaná 
technologie s použitím magnetu umožňuje velmi snadnou a rychlou výměnu.

Optimální komfort uživatele
díky rovnoměrnému rozložení tlaku.

Nemlžící efekt
díky polakování zorníku 
uvex supravision.

Přídavný protisluneční zorník 
lze rychle připojit
díky integrovanému magnetu (šedý 
protisluneční zorník s 16 % tónováním).

Komfortní klima 
v oblasti očí
zaručuje inovovaný 
systém ventilace.Odolnost proti poškrábání

díky polakování uvex supravision. 

Kompaktní design umožňuje 
kombinaci s ochrannou 
přilbou.

komponenty dokonale přizpůsobí každému tvaru obličeje – komfort nošení je zajištěn také nízkou 
hmotností a nízkým přítlakem k obličeji. Široký panoramatický zorník lze snadno vyměnit – integrovaná 
technologie s použitím magnetu umožňuje velmi snadnou a rychlou výměnu.

Přídavný protisluneční zorník 
lze rychle připojitlze rychle připojit
díky integrovanému magnetu (šedý díky integrovanému magnetu (šedý 
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Uzavřené ochranné brýle
uvex u-sonic

 uvex u-sonic · 9308
Nízká hmotnost, vysoká míra komfortu
• Lehké panoramatické brýle
• Díky kompaktnímu designu je lze kombinovat 
s ostatními druhy OOPP (např. přilby)

• Inovovaný systém ventilace zaručuje 
komfortní klima 

• Snadná výměna zorníků
• Model 9308.248 – díky integrovanému 
magnetu je možno snadno připnout přídavný 
zorník (protisluneční ochrana, 16 % tónování)

• Nízká hmotnost – pouze 69 g (bez 
přídavného zorníku)

• Měkký těsnicí rámeček se individuálně 
přizpůsobí uživateli – ochrana proti kapkám, 
rozstřiku a velkým prachovým částicím

• Permanentní nemlžící efekt uvnitř, odolnost 
proti poškrábání vně zorníku

• Široký náhlavní pásek pro bezpečné usazení 
na obličeji bez otlaků

• 9308.246 a 9308.247 snížená ventilace

Obj. číslo 9308.245
Rámeček šedá-limetka / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 BKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9308.240
Rámeček šedá-limetka / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník PC šedý 23% / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 BKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9308.246
Rámeček šedá-žlutá / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 BKN CE
uvex supravision extreme

Funkce s redukovanou ventilací

Obj. číslo 9308.247
Rámeček černá-červená / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 BKN CE
uvex supravision excellence

Funkce s redukovanou ventilací

Obj. číslo 9308.248
Rámeček šedá-oranžová / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 BKN CE
uvex supravision excellence

Přídavný zorník PC šedý 16% / protisluneční filtr UV 400
5-3.1 W 1 CE
uvex supravision sapphire

Funkce dostupné s magnetickým šedým protislunečním
zorníkem a magnetickým náhlavním páskem

Přídavný zorník
Obj. číslo 9308.048
Zorník PC šedý 16 % / protisluneční filtr UV 400

5-3.1 W 1 CE
uvex supravision sapphire

Náhradní zorníky
Obj. číslo 9308.242
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 BKN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9308.241
Zorník PC šedý 23 % / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 BKN CE
uvex supravision excellence

9308.048
Přídavný zorník

9308.245

9308.246

9308.2489308.240

9308.247
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Uzavřené ochranné brýle
uvex carbonvision

 uvex carbonvision · 9307
• Malé celoobličejové brýle (mechanická 
odolnost: B - 120m/s) 

• Nízká hmotnost od 46 g
• Rámeček s malým objemem a  nejvyšší 
mechanickou odolností

• Vynikající komfort v kombinaci s extrémní 
stabilitou

• Flexibilní a měkké komponenty, které se 
přizpůsobí tvaru obličeje

• Měkký těsnicí rámeček chrání proti prachu, 
rozstřiku a mechanickým rizikům

• Snadné a hygienické čištění díky konceptu 
oddělitelného rámečku a zorníku

• Vysoce kvalitní nastavitelný náhlavní pásek 
pro individuální bezpečné usazení na obličeji

• Permanentního nemlžícího efektu je 
dosaženo díky polakování uvex supravision 
extreme

• Kompatibilní s ostatními druhy OOPP – 
dýchací polomasky, ochrana sluchu, přilby

• Dostupné také verze s neoprenovým 
náhlavním páskem a detekovatelná 

Obj. číslo 9307.375
Rámeček černá–šedá / W 166 34 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B KN DIN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9307.276
Rámeček černá–šedá / W 166 34 B CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 B KN DIN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9307.365
Rámeček černá–šedá / W 166 34 B CE
Model s neoprenovým náhlavním páskem
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B KN DIN CE
uvex supravision extreme

Komfortní klip pro jednoduché odepnutí 
náhlavního pásku před čištěním brýlí.

Optimální usazení na obličeji 
pomocí flexibilních měkkých 
komponentů, které se perfektně 
přizpůsobí tvaru obličeje

Vysoce kvalitní náhlavní pásek s 
dlouhou životností 

Robustní rámeček s pružnými 
měkkými komponenty  

Vynikající těsnění chrání proti 
rozstřiku kapalin 

9307.375 9307.365

9307.276
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Uzavřené ochranné brýle
uvex ultrasonic

 uvex ultrasonic · 9302
• Široký zorník neomezuje 
ve výhledu a poskytuje výjimečný 
komfort 

• Díky kombinaci tvrdých a měkkých 
komponentů vytvářejí brýle 
bezpečné a přitom pohodlné 
utěsnění kolem očí 

• Technologie polakování zorníků 
uvex supravision – stálý 
nezamlžovací efekt na vnitřní 
a vysoká odolnost proti poškrábání 
na vnější straně zorníků 

• Brýle se plně přizpůsobí uživateli – 
kvalitní náhlavní pásek 
s nastavením délky nezpůsobuje 
otlaky ani při dlouhodobém nošení 

• Díky rozsáhlé boční ochraně brýlí 
jsou oči chráněny i při použití přes 
dioptrické brýle 

• Nepřímá ventilace zajišťuje 
příjemné klima v oblasti očí

• Brýle moderního sportovního 
vzhledu 

• K dispozici jsou snadno 
vyměnitelné náhradní zorníky 

• Použití měkkých materiálů zajišťuje 
snadné kombinování brýlí 
s ostatními OOPP 

• Brýle lze bez problémů nosit přes 
většinu dioptrických brýlí

• Mechanická pevnost B – náraz 
o střední energii (120 m/s)

Obj. číslo 9302.245
Rámeček šedá-oranžová / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.285
Rámeček černá–šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.247
Rámeček šedá-oranžová / W 166 349 B CE
Zorník PC hnědý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.286
Rámeček černá–šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.275
Rámeček antracit–limetka / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision extreme

Obj. číslo 9302.600
Model s redukovanou ventilací
Rámeček modrá–šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision extreme 

Obj. číslo 9302.601
Model s redukovanou ventilací
Rámeček černá-červená / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.281
Model s gumovým náhlavním páskem
Rámeček černá–šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.500
Model uvex CR
Rámeček transp.-bílá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision clean

Brýle lze dezinfikovat autoklávem (viz. str. 31)

Náhradní zorníky
Obj. číslo 9302.255
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.257
Zorník PC hnědý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.256
Zorník PC šedý / protisluneční filtr UV 400

5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9302.510
Model s redukovanou ventilací pro

kombinaci s ochrannou přilbou
a mušlovými chrániči sluchu 
uvex 2H, uvex 3H a uvex 3200H

Rámeček modrá–šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision extreme

Ochranná přilba a mušlové chrániče sluchu 
nejsou součástí balení! Pro upevnění brýlí 
na přilbu bez použití mušlových chráničů je 
nutné doobjednat přídavné adaptéry:
Obj. číslo 9924.010

9302.245

9302.601

9302.286

9302.285

9302.281

9302.275

9302.247

9302.500

9302.600

9302.510
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Uzavřené ochranné brýle
uvex ultravision

 uvex ultravision · 9301
• Ergonomicky tvarované uzavřené brýle se širokým zorným polem – neomezují periferní vidění 
• Rafinovaný systém ventilace zajišťuje komfortní klima v oční oblasti uživatele 
• Široký výběr nezamlžovacích zorníků 
• Vynikající utěsnění zajišťuje optimální ochranu bez vytváření otlaků 
• K dostání speciální modely:
– s odtrhovacími fóliemi na zorníky 9301.813 
– s přídavným komfortním polstrováním 9301.716 
– žlutá plynotěsná verze 9301.613 
– s širokým nosníkem pro kombinaci s prachovou maskou 9301.906

• Mechanická pevnost:
• PC zorníky: B – ochrana proti nárazu o střední energii (120 m/s)
• CA zorníky: F – ochrana proti nárazu o nízké energii (45 m/s)

9301.544
Brýle s adaptérem pro kombinaci s přilbou uvex a mušlovými chrániči sluchu uvex 2H, 3H 
a 3200H. Přilba a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí balení!

Obj. číslo 9301.714
Rámeček transparentní šedá / W 16634 F CE
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

2-1.2 W 1 FN DIN CE

Obj. číslo 9301.716
Rámeček transparentní šedá / W 166 34 F CE
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

2-1.2 W 1 FN DIN CE
Funkce s pěnovým polstrováním

Obj. číslo 9301.906
Rámeček transparentní šedá / W 166 3 F CE
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

2-1.2 W 1 FN DIN CE
Funkce široký nosník pro kombinaci

s dýchací polomaskou

Obj. číslo 9301.105
Rámeček transparentní šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9301.116
Rámeček transparentní šedá / W 166 34 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 B9KN CE
uvex supravision plus

Funkce s pěnovým polstrováním
Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)

Obj. číslo 9301.815
Rámeček transparentní šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 B 9 KN CE
uvex supravision excellence 

Funkce s uzavřenou vrchní ventilací

Obj. číslo 9301.613
Rámeček žlutá, plynotěsné / W 166 3459 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 B 9KN DIN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9301.813
Rámeček transparentní šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 B 9 KN CE
uvex supravision excellence

Funkce s odtrhávací fólií, 2 kusy

Obj. číslo 9301.544
Rámeček transparentní šedá / W 166 34 F CE
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

2-1.2 W 1 FN DIN CE

Pro kombinaci brýlí a přilby bez chráničů sluchu je nutno 
objednat přídavný adaptér, obj. číslo 9924.010.

Náhradní zorníky
Obj. číslo 9300.517
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

2-1,2 W 1 FN DIN CE

Obj. číslo 9300.956
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

pro brýle se širokým zorníkem
2-1,2 W 1 FN DIN CE

Obj. číslo 9301.255
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9300.316
Zorník odtrhovací fólie pro 9301.813 

čirá
Minimální množství pro objednání: 10

Poznámka: 
CA zorníky nelze vsadit do modelů s PC 
zorníky a naopak.

9301.714
9301.105
9301.815

9301.716

9301.613

9301.906

9301.813

9301.116

9301.544
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Uzavřené ochranné brýle
uvex ultravision 9301 · uvex 9405 · uvex 9305

 uvex · 9405
• Uzavřené brýle se širokým zorným polem 
a systémem ventilace all-round 

• Vhodné pro nošení přes většinu dioptrických 
brýlí 

• Vrchní část rámečku je zmatněná a poskytuje 
tak ochranu proti oslnění 

• Snadno a rychle nastavitelný náhlavní pásek 
• Kompatibilní s polomaskami a respirátory
• Mechanická pevnost F – ochrana proti 
nárazu o nízké energii (45 m/s)

Obj. číslo 9405.714
Rámeček transparentní šedá / W 166 34 F CE
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

W 1 FN DIN CE

Náhradní zorník
Obj. číslo 9400.517
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

W 1 FN DIN CE

 uvex · 9305
• Klasické uzavřené brýle se širokým zorným 
polem a rafinovaným systémem ventilace 

• K dostání s pružným textilním či gumovým 
náhlavním páskem 

• Gumový náhlavní pásek je omyvatelný 
(nepouští)

• Mechanická pevnost F – ochrana proti nárazu 
o nízké energii (45 m/s)

Obj. číslo 9305.514
Rámeček transparentní šedá / W 166 34 F CE
Model s gumovým náhlavním páskem
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

W 1 FN DIN CE

Obj. číslo 9305.714
Rámeček transparentní šedá / W 166 34 F CE
Model s textilním náhlavním páskem
Zorník CA čirá / UV 380, nezamlžující

W 1 FN DIN CE

 uvex ultravision · 9301
9301.555
• Připojením obličejové masky k brýlím uvex 
ultravision je dosaženo optimální ochrany 
proti rozstřiku kapalin a létajícím částicím 

• Na rozdíl od klasických obličejových štítů 
poskytuje kombinace obličejové masky 
a ochranných brýlí kompletní utěsnění 
a ochranu očí

• Vhodná i pro kombinaci s respirátorem 
• Manipulace za pomoci kloubového 
mechanismu

• Objednací číslo zahrnuje uzavřené ochranné 
brýle uvex ultravision a obličejovou masku

Obj. číslo 9301.555
Model obličejová maska
Rámeček transparentní šedá / W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400

2C-1.2 W 1 B 9 KN CE
uvex supravision excellence

Obj. číslo 9301.318
Ochranná maska PC čirý 

pro všechny modely 9301 s PC zorníky
nezkompletováno - bez brýlí

Obj. číslo 9301.317
Ochranná maska PC čirý , pro všechny modely 9301

nezkompletováno - bez brýlí

9405.714

9305.514

9305.714

9301.317

9301.318

9301.555
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laservision
Pokrokové řešení ochrany před laserem

Razantní vývoj laserové techniky dělá z ochrany před laserovým zářením stále důležitější a pro bezpečnost nevyhnutelný 
úkol. Nové laserové aplikace ve všech oblastech průmyslu, vědy a zdravotnictví, vyžadují nová a unikátní bezpečnostní 
a ochranná řešení. Laservision, jako část skupiny uvex group a jednoho z předních světových výrobců prostředků 
na ochranu proti laseru vyvíjí, vyrábí a prodává laserové ochranné brýle, velkoplošnou ochranu proti laserovému záření 
(zástěny, závěsy), malé filtry i kabinová okna pro všechny typy laserů a laserového použití po celém světě. 

Laserové ochranné brýle a kabinová okna
Na základě fyzikálních vlastností, jako je kvalita záření a zaostření 
(prostorová soudržnost) disponuje laserové záření vysokým 
potenciálem nebezpečí zejména pro zrak. Tomu čelí používání 
laserových ochranných brýlí, v souladu s platnou normou o ochraně 
proti laseru (EN 207 a EN 208) a bezpečnostní předpisy (BGV B2). 
Tyto ochranné brýle, na základě úpravy povrchu zorníků nebo 
speciálních absorpčních zorníků a plastů, tvoří stěžejní bod výrobkového 
portfolia laservision. V této oblasti disponujeme s více než 30-ti letými 
technologickými zkušenostmi. Zároveň nabízí laservision mnoho filtrů 
ze skla nebo umělé hmoty, také jako okna pro založení a montáž 
do strojů, zástěn nebo závěsů.

Ochrana zastíněním
Alternativně je možností laserové záření velkoplošně mechanicky 
zastínit, a tímto způsoben ochránit potenciálně ohrožené lidi okolo 
při provozu laseru. Takovouto ochranou proti záření jsou např. závěsy, 
zástěny nebo i pevně instalované oddělovací přepážky. Tyto lze přitom 
např. použít jako pevně instalované na pracovišti, nebo mohou být 
součástí stroje či strojního zařízení. Laservision nabízí jak standardní 
provedení, tak i provedení zhotovené na základě specifických 
požadavků zákazníka, vždy provedené v souladu s platnými normami. 
Na základě mnohačetných možností jak materiálů, tak i provedení, 
zpracujeme úkol ochrany přímo na pracovišti našeho zákazníka, aby 
společně bylo nalezeno realizovatelné řešení.

Aktivní ochranné systémy
Pro automatizované, tj. člověkem nehlídané provozy laserového zařízení, 
vyžaduje evropská norma EN 60825-4 pro zařazení do zkušební třídy 
T1, dobu životnosti zabudovaného prvku 30.000 sekund. Při stoupajícím 
výkonu laseru a kvality záření paprsku, nelze tuto dobu pasivním 
ochranným systémem, zejména u okenních materiálů, již realizovat. Nový 
patentovaný systém aktivních kabinových oken od laservision řeší tento 
problém ideálním a jednoduchým způsobem, zapojením integrované 
elektroniky do bezpečnostního okruhu laserového systému. Dosáhne-li 
laserové záření na umělohmotné okno tak, že dosažený výkon aktivuje 
senzor, který je zabudován v rámu, laser vypne dříve, než může projít 
nebezpečné záření skrz okno. Takto je zákazníkům nabízen kompletní 
CE certifikovaný systém na základě platné směrnice o strojních 
zařízeních se stupněm kontroly T1. V kombinaci s kabinovým systémem 
jsou takto k dispozici certifikovaná kompletní řešení pro průmyslová, 
vysoko výkonnostní zařízení ve vlnovém rozsahu mezi 820 – 1100 nm.

Školení
Společně s uvex academy nabízí laservision modulový systém kurzů 
v oblasti laserové bezpečnosti. Kurzy zahrnují vedle obligátního ročního 
proškolení v laserové ochraně a kurzu pro pracovníky zabývajících se 
laserovou ochranou, také semináře pro pokročilé, praktická cvičení 
u laserové ochrany a způsobilosti k měření. 
Jako partner s kompletní nabídkou v oblasti laserové ochrany, pracuje 
laservision aktivně v různých národních a mezinárodních normovacích 
grémiích a podílí se ve spolupráci s výzkumnými institucemi doma 
i v zahraničí na výzkumných projektech v oblasti ochrany před 
laserovým zářením.

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 973681-00 · E-Mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de
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Ochrana při sváření

Zcela nová generace ochranných brýlí pro svářeče – 
s šedě tónovanými zorníky v různých třídách ochrany. 
Pokroková technologie chrání spolehlivě před UV 
a infračerveným zářením a umožňuje perfektní rozlišování 
barev.

Speciální povrchová úprava uvex infradur plus zabraňuje 
svým „antifog-efektem“ zamlžení vnitřní strany zorníku – 
extrémně pevná vrstva na vnější straně zabraňuje jeho 
poškrábání, minimalizuje zapečení odstřiků. 

Zároveň nové ochranné brýle pro svářeče přesvědčí svým 
perfektním tvarem a vysokým komfortem nošení: protože 
pouze taková ochrana zraku, která se příjemně nosí, bude 
trvale při práci používaná.

Upozornění: Nepoužívat při sváření elektrickým obloukem.

IR/UV filtr pro vyšší 
bezpečnost

Filtr proti slunečnímu 
záření a oslnění

Označení K a N u 
zorníků s polakováním 
uvex infradur plus

Vysoká akceptace šedých 
zorníků

Novinka na trhu – 
jedinečnost značky uvex

Perfektní rozeznávání 
barev

Všechny produkty pro ochranu při sváření 
mají polykarbonátové zorníky, které poskytují 
vynikající ochranu proti vniknutí částic, UV 
a IR záření a oslnění.

Produkty neposkytují ochranu proti 
laserovým paprskům!

Pro odbornou radu při výběru správných 
laserových ochranných brýlí kontaktujte 
naše specialisty 

Volejte: +49 (0)911 9736 8100.

uvex-laservision.com
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Ochrana při sváření
uvex i-vo · uvex super fit

Stupně ochrany při sváření a doporučené použití dle normy EN 169

Stupeň ochrany Použití Použitý plyn Rychlost toku plynu (l/h)

1.7 pomocníci svářeče, záření při vedlejších pracích – –

3 lehké svářečské práce – –

4 sváření a tvrdé pájení acetylén < 70

5 sváření a tvrdé pájení řezání kyslíkem acetylén 
kyslík 

   70 – 200
900 – 2,000

6 sváření a tvrdé pájení řezání kyslíkem acetylén 
kyslík 

   200 – 800
2,000 – 4,000

 uvex i-vo · 9160
• Komfortní brýle poskytující ochranu při sváření
• Perfektní zachování rozeznávání barev 
• Minimalizují poškození od odlétajících jisker
• Měkké části pro zamezení tvorby otlaků na citlivých partiích obličeje (uši, čelo, nos)
• Polakování zorníků zaručuje stálý nezamlžovací efekt na vnitřní a vysokou odolnost proti poškrábání na vnější straně
• Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření

Obj. číslo 9160.041 9160.043 9160.045
Rámeček černá–zelená černá–zelená černá–zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 1.7 st. ochrany 3 st. ochrany 5
1.7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

 uvex super fit · 9178
• Ultra lehké brýle ve sportovním designu s kloubovými straničkami
• Perfektní zachování rozeznávání barev 
• Minimalizují poškození od odlétajících jisker
• Polakování zorníků zaručuje stálý nezamlžovací efekt na vnitřní straně
• Vynikající ochrana proti mechanickým rizikům
• Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření

Obj. číslo 9178.041 9178.043
Rámeček černá–zelená černá–zelená

W 166 FT CE W 166 FT CE
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 1.7 st. ochrany 3
1.7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus uvex infradur plus

9160.041 9160.043

9178.041 9178.043

9160.045
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Ochrana při sváření
uvex astrospec 2.0 · uvex futura

 uvex astrospec 2.0 · 9164
• Ikonické brýle pro ochranu při sváření
• Polykarbonátový zorník s vysokou odolností proti nárazu 
a integrovanou boční ochranou

• Těsnění s ventilací ve tvaru labyrintu pro komfortní klima v oblasti očí
• Brýle se přizpůsobí každému tvaru obličeje díky flexibilním 2K 
straničkám s inklinací

• Plochý tvar
• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
• Perfektní zachování rozeznávání barev
• Polakování zorníků zaručuje stálý nezamlžovací efekt na vnitřní straně
• Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření

Obj. číslo 9164.141 9164.143 9164.144 9164.145 9164.146
Rámeček černá–zelená / W 166 FT CE černá–zelená / W 166 FT CE černá–zelená / W 166 FT CE černá–zelená / W 166 FT CE černá–zelená / W 166 FT CE
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 1.7 st. ochrany 3 st. ochrany 4 st. ochrany 5 st. ochrany 6
1.7 W 1 FT KN CE 3 W 1 FT KN CE 4 W 1 FT KN CE 5 W 1 FT KN CE 6 W 1 FT KN CE
uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

 uvex futura · 9180
• Ergonomické ochranné brýle s extrémně širokým zorným polem 
• Vynikající překrytí oční oblasti, bezpečné usazení brýlí na obličeji
• Perfektní zachování rozeznávání barev 
• Straničky s uvex duo-flex technologií nabízí 4 stupně nastavení délky 
a inklinaci 

• Integrovaná západka konců straniček 
• Vyměnitelné polykarbonátové zorníky 
• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
• Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření

Obj. číslo 9180.141 9180.143 9180.144 9180.145 9180.146
Rámeček černá–zelená / W 166 F CE černá–zelená / W 166 F CE černá–zelená / W 166 F CE černá–zelená / W 166 F CE černá–zelená / W 166 F CE
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 1.7 st. ochrany 3 st. ochrany 4 st. ochrany 5 st. ochrany 6
1.7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE
uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

Náhradní zorník 9180.056 9180.057 9180.058 9180.059 9180.060

9164.141 9164.143

9164.144

9164.145 9164.146

9180.141
9180.143 9180.144

9180.145 9180.146
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Ochrana při sváření
uvex 9116 · uvex 9104 

 uvex · 9116
• Dokonale těsný design rámečku s anatomicky tvarovanými nosníky 
• Integrovaná ochrana boční a čelní části 
• Okraj rámečku je navržen tak, aby chránil před vniknutím částic 
zespodu 

• Brýle padnou téměř každému uživateli díky nastavení délky a inklinaci 
straniček 

• Přizpůsobivé Softform konce straniček 
• Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření
• Zachování perfektního rozeznávání barev  
• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
 

Obj. číslo 9116.041 9116.043 9116.044 9116.045 9116.046
Rámeček černá–zelená / W 166 S CE černá–zelená / W 166 S CE černá–zelená / W 166 S CE černá–zelená / W 166 S CE černá–zelená / W 166 S CE
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 1.7 st. ochrany 3 st. ochrany 4 st. ochrany 5 st. ochrany 6
1.7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE
uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

 uvex · 9104
• Dokonale těsný design rámečku s anatomicky tvarovanými nosníky 
• Integrovaná ochrana boční a čelní části 
• Okraj rámečku je navržen tak, aby chránil před vniknutím částic 
zespodu 

• Brýle padnou téměř každému uživateli díky nastavení délky a inklinaci 
straniček 

• Přizpůsobivé Softform konce straniček 
• Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření
• Zachování perfektního rozeznávání barev 
• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
• Flip se svářecími filtry je snadno vyměnitelný

Obj. číslo 9104.041 9104.043 9104.044 9104.045 9104.046
Rámeček černá–zelená / W 166 S CE černá–zelená / W 166 S CE černá–zelená / W 166 S CE černá–zelená / W 166 S CE černá–zelená / W 166 S CE
Zorník PC čirý / UV 400 PC čirý / UV 400 PC čirý / UV 400 PC čirý / UV 400 PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 FKN DIN CE 2-1.2 W 1 FKN DIN CE 2-1.2 W 1 FKN DIN CE 2-1.2 W 1 FKN DIN CE 2-1.2 W 1 FKN DIN CE
uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus

Sklop. díl černý černý černý černý černý
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 1.7 st. ochrany 3 st. ochrany 4 st. ochrany 5 st. ochrany 6
1.7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE
uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

Náhradní sklop. díl 9104.081 9104.083 9104.084 9104.085 9104.086

9116.041

9104.041

9116.043

9104.043

9116.044

9104.044

9116.045

9104.045

9116.046

9104.046
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Ochrana při sváření
uvex 9161 · uvex super f OTG

 uvex super f OTG · 9169
• Moderní svářecí brýle vhodné pro použití přes většinu dioptrických brýlí 
• Neomezují periferní vidění 
• Nový koncept kloubových straniček s extrémně měkkým zakončením
• Zorníky polakované technologií se stálým nezamlžovacím efektem uvnitř
• Vynikající ochrana proti mechanickým rizikům
• Zachování perfektního rozeznávání barev 
• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
• Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření

Obj. číslo 9169.541 9169.543 9169.545
Rámeček černá–zelená / W 166 FT CE černá–zelená / W 166 FT CE černá–zelená / W 166 FT CE
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 1.7 st. ochrany 3 st. ochrany 5
1.7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

 uvex · 9161
• Komfortní polykarbonátové svářecí brýle 
• Neomezují periferní vidění 
• Vhodné i pro nošení přes většinu dioptrických brýlí 
• uvex duo-flex zajišťují příjemné nošení bez vzniku otlaků 
• Speciální konstrukce straniček s boční ochranou má integrovanou 
nepřímou ventilaci 

• Brýle se přizpůsobí uživateli – 4 stupně nastavení délky straniček 

• Polykarbonátové zorníky mají v horní části matnou úpravu – zabraňují 
tak oslnění

• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
• Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření
• Zachování perfektního rozeznávání barev 
• Mechanická pevnost: F (45 m/s)

Obj. číslo 9161.141 9161.143 9161.144 9161.145 9161.146
Rámeček černá–zelená / W 166 F CE černá–zelená / W 166 F CE černá–zelená / W 166 F CE černá–zelená / W 166 F CE černá–zelená / W 166 F CE
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 1.7 st. ochrany 3 st. ochrany 4 st. ochrany 5 st. ochrany 6
1.7 W 1 FT CE 3 W 1 FT CE 4 W 1 FT CE 5 W 1 FT CE 6 W 1 FT CE
uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

9169.541 9169.543 9169.545

9161.141 9161.143 9161.144

9161.145 9161.146 
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Ochrana při sváření
uvex carbonvision · uvex ultravision

 uvex ultravision · 9301
• Komfortní svářecí uzavřené brýle se širokým zorným polem 
• Vhodné i pro používání přes dioptrické brýle
• Extrémně široké 
• Velká plocha zorníku pro vynikající rozhled
• Mechanická pevnost: B (120 m/s)
• Plynule nastavitelný voděodolný náhlavní pásek 
• Vynikající utěsnění bez vytváření otlaků 

• Ergonomický tvar
• Systém ventilace pro zajištění optimálního klimatu oční oblasti 
• Zachování perfektního rozeznávání barev dle normy EN 172
• Snadná výměna zorníků
• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
• Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření

Náhradní zorník
Obj. číslo 9301.145 9301.185
Rámeček černá-černá / W 166 349 B CE –
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 5 st. ochrany 5
5 W 1 B KN CE 5 W 1 B KN CE
uvex infradur plus uvex infradur plus

 uvex carbonvision · 9307
• Nízkoprofilový utěsněný design ochranných brýlí
• Nízká hmotnost, ochrana proti nárazu o střední energii
• Excelentní stálý nezamlžovací efekt uvnitř, ochrana proti poškrábání 
vně zorníku

• Kombinace tvrdých a měkkých komponentů, které se přizpůsobí tvaru 
obličeje uživatele a vytváří měkké a efektivní utěsnění oční oblasti

• Plně nastavitelný náhlavní pásek se přizpůsobí každému tvaru hlavy 
a zaručuje bezpečné usazení na obličeji bez vzniku otlaků – komfort 
uživatele i při dlouhodobém nošení

• Snadné čištění
• Vysoký stupeň ochrany proti prachu a rozstřiku kapalin
• 100 % UV ochrana
• Zorníky polakované technologií se stálým nezamlžovacím efektem 
uvnitř

• Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření
• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
• Zachování perfektního rozeznávání barev

Obj. číslo 9307.043 9307.045 9307.046
Rámeček černá-černá černá-černá černá-černá

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR

st. ochrany 3 st. ochrany 5 st. ochrany 6
3 W 1 BKN CE 5 W 1 BKN CE 6 W 1 BKN CE
uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

9307.043 9307.045 9307.046 

9301.145 9301.185
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Ochrana při sváření
uvex ultrasonic flip-up · uvex 9350

 uvex ultrasonic flip-up · 9302
• Sportovní design a široké zorné pole
• Mechanická pevnost: B (120 m/s) náraz o vysoké energii
• Vysoký stupeň ochrany pro profesionální svářeče
• Účinná ochrana je díky širokému tvaru brýlí zachována i při použití přes 
dioptrické brýle

• Zachování perfektního rozeznávání barev 
• Nepřímá ventilace zajišťuje příjemné klima v oblasti očí
• Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření
• Snadno a rychle vyměnitelný svářecí sklopný díl (flip-up)
• Minimalizace poškození od odlétajících jisker
• Vhodné pro nošení přes většinu typů dioptrických brýlí
• Měkké komponenty zajišťují kompatibilitu s respirátory a dalšími typy 
OOPP 

Obj. číslo 9302.043 9302.045
Rámeček černá-zelená černá-zelená

W 166 349 B CE W 166 349 B CE
Zorník PC čirý / UV 400 PC čirý / UV 400

2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Sklop. díl PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR 
st. ochrany 3 st. ochrany 5
3 W 1 CE 5 W 1 CE
uvex infradur uvex infradur

Náhradní sklopný díl (flip-up)
Obj. číslo 9302.083 9302.085
Zorník PC šedý / UV 400 + IR PC šedý / UV 400 + IR 

st. ochrany 3 st. ochrany 5
3 W 1 CE 5 W 1 CE
uvex infradur uvex infradur

 uvex · 9350
• Svářecí brýle se širokým zorným polem disponující pevným a sklopným 
dílem

• Maximální komfort uživatele díky pohodlnému těsnicímu rámečku
• Snadno nastavitelný náhlavní pásek
• Integrovaný systém nepřímé ventilace

Obj. číslo 9350.035
Rámeček černá / W 166 3 4 FT CE
Zorník CA čirý

2-1.2 GW 1 F N CE
Sklop. díl černá
Zorník zelený, st. ochrany 5

5 SCS 1 DIN 01960 CE
Náhradní zorníky pro basic version Náhradní zorníky pro flip-up

Obj. číslo 9350.050 9140.065
Zorník CA čirý zelený, st. ochrany 5

2-1.2 GW 1 F N CE 5 SCS 1 DIN 01960 CE

9302.043
9302.045

9350.035
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Příslušenství
příslušenství pro čištění uvex

 uvex čisticí stanice
• Čistící stanice z plastu k zavěšení na zeď
• Vyměnitelná plastová pumpička 
• Umožňuje jednoduchou manipulaci a čištění 
brýlí 

• Prodlužuje životnost ochranných brýlí
• Snadné doplňování čistící kapaliny 
i ubrousků bez silikonu 

uvex 9973.100
Plastová pumpička pro čisticí 
tekutinu 9972.100.

uvex 9972.100
0.5 l čisticí tekutiny.
Vhodné pro všechny druhy zorníků!

uvex 9971.000
Náhradní balení čisticích ubrousků bez 
silikonu, cca 700 ks. 
Vhodné pro všechny druhy zorníků! 
Antistatické.

Obj. číslo 9970.002
Obsahuje 2 x 9971.000

1 x 9972.100
1 x 9973.100

Obj. číslo 9973.100
Plastová pumpička

Obj. číslo 9972.100
Obsah 500 ml

Obj. číslo 9971.000
Obsah 700 ks

 uvex vlhčené ubrousky
• 100 ks v boxu 
• Baleno jednotlivě – ideální pro rychlé vyčištění 
brýlí 

• Bez obsahu silikonů 
• Vhodné pro všechny druhy zorníků 

Obj. číslo 9963.000

K dispozici je nástěnný držák boxu včetně 
montážního zařízení. 

Obj. číslo 9963.001

9973.100

9970.002

9963.000

9972.100 9971.000 9963.001
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Příslušenství
Náhlavní pásky a šňůrky k brýlím uvex

 Náhlavní pásky uvex
uvex 9958.006
• Zarážka pro individuální 
nastavení délky pásku

• Bez obsahu kovu 

Obj. číslo 9958.006

uvex 9958.003
• Plynule nastavitelný náhlavní 
pásek

• Bez obsahu kovu

Obj. číslo 9958.003

 uvex pheos náhlavní pásek
• Náhlavní pásek k brýlím uvex 
pheos/uvex pheos s 

• Bez obsahu kovů 
• Individuální nastavení délky 

Náhled na str. 27

Obj. číslo 9958.020
Barva šedá-černá

 Šňůrka k brýlím uvex
šňůrka k ochranným brýlím
• Pro modely brýlí uvex 9192, 9172, 
9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 
9174, 9188

• Bez obsahu kovů 
• Individuální nastavení délky

Obj. číslo 9959.004
Barva černá

 Šňůrky k brýlím uvex
uvex 9959.003
Šňůrka k brýlím
• Pro brýle se straničkami 
uvex duo-flex 

• Pro všechny měkké rámečky 
(modely uvex skyper)

Obj. číslo 9959.003

uvex 9959.002
pro všechny standardní 
straničkové brýle uvex

Obj. číslo 9959.002

9958.003

9958.006

9959.003

9959.002
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Příslušenství
Etue na ochranné brýle uvex

 Etue na ochranné brýle uvex
• Etue s pevnou skořepinou 
v moderním designu 

• Extrémně robustní konstrukce 
chrání brýle proti nárazu 

• Polstrovaný interiér 
• Přezka pro upevnění k pásku 
• Praktická karabina 
• Navrženo speciálně pro brýle se 
silně zaobleným zorníkem 
(např. uvex i-vo)

Obj. číslo 9954.600
Barva černá

 Etue na ochranné brýle uvex
• Extrémně robustní etue 
• Zesílený zip 
• Poutko na opasek 
• Vhodná pro všechny modely brýlí 
uvex (kromě 9169)

Obj. číslo 9954.500
Barva černá

 Etue na ochranné brýle uvex 
• Etue na uzavřené brýle se zipem 
a poutkem na opasek 

• Extrémně velká a pevná 
konstrukce 

• Extra prostor pro náhradní 
zorníky 

• Vhodné pro všechny uzavřené 
i straničkové brýle uvex

Obj. číslo 9954.501
Barva černá

9954.600

9954.500

9954.501
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Příslušenství
Etue na ochranné brýle uvex

 Etue na ochranné brýle uvex
• Robustní přizpůsobivá nylonová 
etue 

• Možnost zvětšení objemu díky 
bočnímu zipu (pouze model 
6118.002) 

• Vhodná pro všechny ochranné 
brýle uvex

• Přizpůsobivé zapínání na suchý 
zip

• Poutko na opasek

Obj. číslo 6118.002
Barva černá

pro všechny straničkové
brýle uvex

Obj. číslo 9954.650
Barva černá

pro uzavřené brýle 
uvex 9308 a uvex 9307

 Ochranný sáček na brýle uvex
uvex 9954.355
• Elegantní sáček na brýle 
z mikrovlákna 

• Vhodný pro všechny modely 
straničkových brýlí uvex

Obj. číslo 9954.355
Barva černá

pro straničkové brýle

uvex 9954.360
• Sáček z mikrovlákna na brýle 
uvex větších rozměrů 

• Vhodný pro uvex uzavřené brýle 
a ,,brýle přes brýle“

Obj. číslo 9954.360
Barva černá

pro uzavřené brýle
 

 uvex SECU Box
• Nástěnný box s pevnou 
konstrukcí 

• Vhodné pro všechny modely brýlí 
uvex 

- 2x uzavřené brýle 
- 3x straničkové brýle 
-  1x uzavřené a 2x straničkové 
brýle

Obj. číslo 9957.502
Barva modrá

6118.002

9954.650

9954.355

9957.502

9954.360
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Ochranné brýle
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9104 uvex 9104 Ochranné brýle – ochrana při sváření 5 52 ■ ■

9116 uvex 9116 Ochranné brýle – ochrana při sváření 5 52 ■

9130 uvex cosmoflex Brýle s plastovým rámečkem 5 37 ■ ■

9134 uvex meteor Brýle s plastovým rámečkem 5 37 ■

9148 uvex 9148 Brýle s kovovým rámečkem 5 39 ■

9149 uvex 9149 Brýle s kovovým rámečkem 5 39 ■

9153 uvex racer MT Brýle s kovovým rámečkem 5 38 ■ ■

9155 uvex mercury Brýle s kovovým rámečkem 5 39 ■

9159 uvex winner Brýle s kovovým rámečkem 5 38 ■ ■

9160 uvex i-vo Brýle s plastovým rámečkem 5 30 ■ ■

9160 uvex i-vo Ochranné brýle – ochrana při sváření 5 50 ■

9161 uvex 9161 Brýle s plastovým rámečkem 12 41 ■ ■

9161 uvex 9161 Ochranné brýle – ochrana při sváření 12 53 ■

9163 uvex astroflex Brýle s plastovým rámečkem 5 34 ■

9164 uvex astrospec 2.0 Brýle s plastovým rámečkem 5 25 ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec 2.0 Ochranné brýle – ochrana při sváření 5 51 ■

9168 uvex astrospec   Brýle s plastovým rámečkem 5 34 ■ ■ ■

9169 uvex super OTG Brýle s plastovým rámečkem 5 41 ■ ■

9169 uvex super f OTG Brýle s plastovým rámečkem 5 41 ■ ■

9169 uvex super f OTG Ochranné brýle – ochrana při sváření 5 53 ■

9169 uvex super f OTG CR Brýle s plastovým rámečkem 5 31 ■

9172 uvex super g Brýle s plastovým rámečkem 5 28 ■ ■ ■ ■

9174 uvex skylite Brýle s plastovým rámečkem 5 35 ■

9175 uvex skyguard NT Brýle s plastovým rámečkem 5 35 ■ ■

9177 uvex x-trend Brýle s plastovým rámečkem 5 35 ■

9178 uvex super fit  Brýle s plastovým rámečkem 5 29 ■ ■ ■

9178 uvex super fit ETC Brýle s plastovým rámečkem 5 29 ■

9178 uvex super fit CR Brýle s plastovým rámečkem 5 31 ■

9178 uvex super fit  Ochranné brýle – ochrana při sváření 5 50 ■

9180 uvex futura Brýle s plastovým rámečkem 5 37 ■ ■

9180 uvex futura Ochranné brýle – ochrana při sváření 5 51 ■

9182 uvex futura Brýle s plastovým rámečkem 5 37 ■

9188 uvex cybric Brýle s plastovým rámečkem 5 40 ■ ■ ■

9188 uvex cyberguard Brýle s plastovým rámečkem 5 40 ■



61

M
od

el

N
áz

ev

Pr
od

uk
t

M
al

oo
bc

ho
dn

í b
al

en
í

St
ra

na

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 e
xc

el
le

nc
e

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 e
xt

re
m

e

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 c
le

an

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 s
ap

ph
ire

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 p
lu

s

ET
C

 (e
xt

re
m

e)

uv
ex

 A
R 

(a
nt

i-r
ef

le
x)

uv
ex

 s
up

ra
vi

si
on

 v
ar

io
m

at
ic

st
říb

rn
á 

zr
ca

dl
ov

ka

m
od

rá
 z

rc
ad

lo
vk

a

uv
ex

 in
fr

ad
ur

uv
ex

 in
fr

ad
ur

 p
lu

s

CA
 b

ez
 p

ol
ak

ov
án

í

CA
 a

nt
i-f

og

od
ol

ný
 p

ro
ti 

po
šk

rá
bá

ní

od
ol

ný
 p

ro
ti 

po
šk

rá
bá

ní
  

+ 
an

ti-
fo

g

tv
rz

en
é 

sk
lo

9190 uvex i-3 Brýle s plastovým rámečkem 5 23 ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos/uvex pheos s Brýle s plastovým rámečkem 5 26/27 ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos guard uvex pheos headband version 4 27 ■

9193 uvex sportstyle Brýle s plastovým rámečkem 5 21 ■

9195 uvex skyper Brýle s plastovým rámečkem 5 32 ■ ■

9196 uvex skyper s Brýle s plastovým rámečkem 5 32 ■ ■

9197 uvex skyper sx2 Brýle s plastovým rámečkem 5 33 ■ ■

9197 uvex skybrite sx2 Brýle s plastovým rámečkem 5 33 ■ ■

9231 uvex polavision Brýle s plastovým rámečkem 5 40 ■

9301 uvex ultravision Uzavřené ochranné brýle 10 46 ■ ■ ■

9301 uvex ultravision faceguard Uzavřené ochranné brýle 1 47 ■

9301 uvex ultravision Uzavřené ochranné brýle – ochrana při 
sváření 10 54 ■

9302 uvex ultrasonic Uzavřené ochranné brýle 4 45 ■ ■

9302 uvex ultrasonic flip-up Uzavřené ochranné brýle – ochrana při 
sváření 4 55 ■ ■

9302 uvex ultrasonic CR Uzavřené ochranné brýle 4 31 ■

9305 uvex 9305 Uzavřené ochranné brýle 12 47 ■

9307 uvex carbonvision Uzavřené ochranné brýle 5 44 ■

9307 uvex carbonvision Uzavřené ochranné brýle – ochrana při 
sváření 5 54 ■

9308 uvex u-sonic Uzavřené ochranné brýle 5 43 ■ ■

9350 uvex 9350 Uzavřené ochranné brýle – ochrana při 
sváření 10 55 ■ ■

9405 uvex 9405 Uzavřené ochranné brýle 12 47 ■

6118 Etue na ochranné brýle 12 59

9954 Etue na ochranné brýles 5 58/59

9954 Sáček na ochranné brýle 5 59

9957 SECU box 1 59

9958 Náhlavní pásek pro brýle s plastovým 
rámečkem 10 57

9959 Šňůrka pro ochranné brýle uvex 10 57

9963 Vlhčené ubrousky pro čištění brýlí 5 56

9970 Čisticí stanice 1 56

9971 Náhradní čisticí ubrousky do čis. stanice 1 56

9972 Čisticí tekutina 1 56

9973 Plastová pumpička 1 56
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Doporučené použití
Perfektní řešení za každé situace

Pracovní podmínky Model brýlí Materiál 
zorníků Tónování zorníků Polakování

Jemné  
a precizní práce 

straničkové brýle TS  
PC 

čirý uvex supravision plus 
uvex supravision sapphire 
uvex supravision excellence

Montáž,  
údržba 

straničkové brýle TS 
PC 

čirý uvex supravision plus 
uvex supravision sapphire 
uvex supravision excellence

Broušení,  
úhlové broušení

straničkové brýle, 
uzavřené brýle 

TS 
VS 
PC 

čirý uvex supravision sapphire 
uvex supravision excellence 
uvex supravision variomatic 

Soustružení,  
frézování 

straničkové brýle TS 
PC 

čirý uvex supravision plus 
uvex supravision sapphire 
uvex supravision excellence 

Prašná prostředí uzavřené brýle PC čirý uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Čištění slévárenských forem uzavřené brýle PC čirý uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Lesnictví a zemědělství straničkové brýle PC čirý 
amber

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Laboratoře straničkové brýle, 
uzavřené brýle

TS 
PC

čirý 
světle modrý

uvex supravision sapphire 
uvex supravision excellence 
uvex supravision plus

Práce s kyselinami,  
galvanická média 

uzavřené brýle PC 
CA

čirý uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Bodové svařování,  
pájení 

straničkové brýle, 
uzavřené brýle

G 
PC

svářecí filtr šedý uvex infradur 
uvex infradur plus

Řezání kyslíkem,  
sváření plynem, 
asistence svářečům, pájení 

straničkové brýle, 
uzavřené brýle

G
PC

svářecí filtr šedý uvex infradur 
uvex infradur plus

Slévárny straničkové brýle G 
PC

svářecí filtr šedý uvex infradur 
uvex infradur plus

Pece straničkové brýle, 
uzavřené brýle

G 
PC

svářecí filtr šedý uvex infradur 
uvex infradur plus

Venkovní práce – oslnění sluncem straničkové brýle PC šedý 
hnědý 
stříbrná zrcadlovka

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 
uvex supravision plus 
uvex supravision sapphire

Práce ve vodním prostředí straničkové brýle PC uvex variomatic 
uvex polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Silné osvětlení,  
oslnění, smíšené světlo

straničkové brýle PC čirý 
světle modrý

uvex supravision AR (antireflexní)

Práce s působením modrého světla 
pod 525 nm 

brýle přes brýle PC oranžový uvex supravision sapphire

Sterilní pracovní prostředí straničkové brýle, 
uzavřené brýle

PC čirý uvex supravision clean

Návštěvy straničkové brýle, 
brýle přes brýle

PC čirý uvex supravision excellence 
uvex supravision plus 
uvex supravision sapphire 
bez polakování

Mechanická rizika Chemická rizika Optická rizika


