
Ochrana hlavy
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uvex pheos visor

Ochranná přilba a ochranný štít jako perfektní komplet:
uvex pheos visor s magnetickým upínacím systémem 
optimálně rozkládá hmotnost nad těžiště těla – 
pro odlehčený komfort nošení v každé situaci. Se svojí 
vynikající RI-hodnotou 4,57 je tento inovativní systém 
ochranné přilby ideální pro použití ve stavebnictví 
a průmyslu.
    

Měřitelně vyšší odlehčení ochranných přileb
uvex i-gonomics zcela nově definuje komfort nošení: inovativní produktový systém, který se vyznačuje ergonomickým 
tvarem, nízkou hmotností a ideálními klimatickými vlastnostmi. U ochranné přilby to znamená příjemný pocit při nošení 
a zachování optimální pohyblivosti – tak může být docíleno vždy maximálního výkonu i v extrémních podmínkách.

* nezávisle testováno u Technické univerzity Chemnitz

uvex i-gonomics
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4.57
Hodnota Relief-Index je spočítána 
z průměru tří indexových hodnot 
(IH) pro sílu, hmotnost a klima – 
dosahuje stupnice od 0 (= nejhorší) 
do 5 (= optimální).

síla  4.3 

klima  4.8

hmotnost  4.6 

klima
• Metoda měření: srovnávací 
zkouška uvex „AntiFog“

• AntiFog-hodnocení = 
29 bodů (HI 4,8)

• Nezamlží se ani při 
extrémních podmínkách

síla
• Testovací metoda: určení 
točivého momentu v krční 
oblasti*

• Výsledek měření: točivý 
moment = 0,47 Nm 
(HI 4,3)

• Odlehčení hlavy a krku, 
menší únava.

0

0.9 Nm

5

0.4 Nm

hmotnost
• Metoda měření: zvážení 
štítu bez přilby

• Výsledek měření: 
hmotnost produktu = 
230 g (HI 4,6)

• Příjemný pocit při 
nošení, vyšší pracovní 
výkon

0

600 g

5

200 g

0

0 pt

5 

30 pt

Relief-Index

20°

4.64.3 4.8
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uvex pheos
s IES jsou brýle ihned k dispozici

Při běžné kombinaci přilby a ochrany zraku je pozice brýlí 
vždy závislá na pozici skořepiny přilby. V případě náhlého 
pohybu helmy dojde automaticky ke změně nastavení hledí, 
a tím ke vzniku nebezpečí pro oči.

.

IES (Integrated Eyewear System) je tzv. integrovaný 
systém nošení brýlí a tento název říká vše:
Držák brýlí umožňuje pomocí posuvné části zasunout brýle 
uvex pheos do přilby, a nebo vysunout na nos. Posuvná 
část je spojena se závěsnou částí tak, aby se pohyby přilby 
nepřenášely na brýle.

Integrovaný systém nošení brýlí
Ochranné brýle uvex pheos se 
pomocí nosníku připevní 
do klipu brýlí, a tak jsou 
uzavřeny v interiéru přilby 
ve spojené posuvné části.

Funkčnost přilby uvex pheos IES
Brýle jsou uloženy v prostoru 
uvnitř přilby. Pokud je nutné 
ochranné brýle použít, lze je 
jednoduše a rychle vysunout 
směrem dolů.

Zvýšená bezpečnost
Díky jedinečné konstrukci nejsou síly působící 
na přilbu přenášeny na brýle. Tím je uživateli 
poskytnuta nejlepší možná ochrana.

Více flexibility
Ochranné brýle uvex pheos nabízí díky duo-
sférickým zorníkům nejen široké zorné pole, 
nýbrž také optimální tvar a velkou řadu variant 
zorníků bez ohledu na tónování a polakování.

Jednoduchá manipulace
Klipový systém s integrovaným držákem brýlí 
umožňuje brýle snadno nasadit a vyjmout pro 
čištění nebo výměnu.

2013
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Ochrana hlavy
uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

uvex pheos IES
• 3 variabilní ventilační otvory
• Systém adaptérů pro upevnění obličejového štítu uvex, mušlových 
chráničů sluchu uvex nebo čelní svítilny

•  Vnitřní výbava s klipem pro možnost nasazení ochranných brýlí uvex 
pheos a systémem regulace plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy 
pomocí regulačního kolečka

•  Splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky    
-30 °C = velmi nízké teploty
MM = roztavený kov (postřik kovem) 

• Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 55 - 61 cm

uvex pheos B
•  3 variabilní ventilační otvory
• Systém adaptérů pro upevnění obličejového štítu uvex, mušlových 
chráničů sluchu uvex nebo čelní svítilny

• Konvenční vnitřní výbava pro pohodlné nastavení velikosti obvodu hlavy
• Splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky:    
    -30 °C = velmi nízké teploty
    MM = roztavený kov (postřik kovem) 

• Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 51 - 61 cm

uvex pheos B-WR
• 3 variabilní ventilační otvory  
• Systém adaptérů pro upevnění obličejového štítu uvex, mušlových 
chráničů sluchu uvex nebo čelní svítilny

• Vnitřní výbava se systémem regulace plynulého nastavení velikosti 
obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka 

• Splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky:
    -30 °C = velmi nízké teploty
    MM = roztavený kov (postřik kovem) 

• Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9772.040 bílá 25
9772.140 žlutá 25
9772.240 oranžová 25
9772.540 modrá  25

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9772.020 bílá 25
9772.120 žlutá 25
9772.220 oranžová 25
9772.320 červená 25
9772.520 modrá 25
9772.920 černá 25

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9772.030 bílá 25
9772.130 žlutá 25
9772.230 oranžová 25
9772.430 zelená 25
9772.530 modrá 25
9772.930 černá 25

9772.040 9772.240

9772.140

9772.020 9772.320

9772.120 9772.520

9772.220

9772.030 9772.430

9772.130 9772.530

9772.230 9772.930

9772.920

2013

9772.540
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Ochrana hlavy
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos B-S-WR
• 3 variabilní ventilační otvory
• Systém adaptérů pro upevnění obličejového štítu uvex, mušlových 
chráničů sluchu uvex nebo čelní svítilny

• Zkrácený štítek pro širší výhled směrem nahoru
• Vnitřní výbava se systémem regulace plynulého nastavení velikosti 
obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka

• Splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky::
     -30 °C = velmi nízké teploty
     MM = roztavený kov (postřik kovem)

• Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9772.031 bílá 25
9772.131 žlutá 25
9772.332 červená 25
9772.531 modrá 25
9772.832 tmavě šedá 25
9772.932 černá 25

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• Skořepina přilby je plně uzavřená – vhodná i pro elektrikářské práce 
• Systém adaptérů pro upevnění obličejového štítu uvex, mušlových 
chráničů sluchu uvex nebo čelní svítilny

• Splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky::
     -30 °C = velmi nízké teploty
     MM = roztavený kov (postřik kovem) 

• Splňuje požadavky normy EN 50365 (1000 V AC)

uvex pheos E
• Konvenční vnitřní výbava pro 
pohodlné nastavení velikosti 
obvodu hlavy

• Rozsah nastavení velikosti 
obvodu hlavy: 51 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9770.020 bílá 25
9770.120 žlutá 25

uvex pheos E-WR
• Vnitřní výbava se systémem 
regulace plynulého nastavení 
velikosti obvodu hlavy pomocí 
regulačního kolečka 

• Rozsah nastavení velikosti 
obvodu hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9770.030 bílá 25
9770.130 žlutá 25

uvex pheos E-S-WR
• Skořepina přilby je plně uzavřená – vhodná i pro elektrikářské práce 
• Systém adaptérů pro upevnění obličejového štítu uvex, mušlových 
chráničů sluchu uvex nebo čelní svítilny

• Zkrácený štítek pro širší výhled směrem nahoru
• Splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky:
     -30 °C = velmi nízké teploty
     MM = roztavený kov (postřik kovem) 

• Splňuje požadavky normy EN 50365 (1000 V AC) 
• Vnitřní výbava se systémem regulace plynulého nastavení velikosti 
obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka 

• Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9770.031 bílá 25
9770.131 žlutá 25
9770.832 tmavě šedá 25

9772.031

9770.020 9770.030

9770.130

9770.131

9770.120

9770.031

9770.832

9772.332

9772.832

9772.531

9772.932

9772.131
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Ochrana hlavy
uvex 9780 antistatic · uvex pheos alpine · Reflexní sety

uvex 9780 antistatic-WR
uvex 9780 antistatic
• 3 variabilní ventilační otvory
• Systém adaptérů pro upevnění obličejového štítu uvex, mušlových 
chráničů sluchu uvex nebo čelní svítilny

• Přilba splňuje normu EN 397 a je vhodná k neomezenému použití v 
souladu s nařízením skupiny zařízeníI a pro použití v prostředí s 
nebezpečím výbuchu (dle směrnice ATEX 94/9/EG)

uvex 9780 antistatic-WR
• Vnitřní výbava se systémem 
regulace plynulého nastavení 
velikosti obvodu hlavy pomocí 
regulačního kolečka 

• Rozsah nastavení velikosti 
obvodu hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9780.030 bílá 25
9780.550 světle modrá 25

uvex 9780 antistatic
• Konvenční vnitřní výbava 
pro pohodlné nastavení velikosti 
obvodu hlavy

• Rozsah nastavení velikosti 
obvodu hlavy: 51 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9780.020 bílá 25

uvex pheos reflexní sety
uvex pheos reflexní set M

• Set vysoce reflexních nálepek
• Reflexní materiál zajišťuje 
vynikající viditelnost i při 
špatných světelných podmínkách

• Lehce se nalepuje
• Vhodný pro všechny přilby uvex 
pheos a uvex pheos alpine

Obj. číslo 9790.018
Provedení lehce připevnitelný,

vysoce reflexní set nálepek
Balení (ks) 1

uvex pheos reflexní set L
uvex pheos reflexní set L je set 
vysoce reflexních nálepek, který 
byl vyvinut speciálně pro 
průmyslové přilby uvex pheos. 
Fólie může být kombinována se 
všemi variantami a barvami přileb 
uvex pheos.
Přilby jsou dodávány již 
s nalepenými sety.

Vezměte prosím na vědomí, že 
individualizovanépřilby jsou 
nevratné.

Balení (ks) 25 units, unassorted helmets

uvex pheos alpine
Multifunkční ochranná přilba určená 
především pro práce ve výškách 
a záchranářské práce. 
• Kombinuje vlastnosti průmyslových 
přileb dle EN 397 s požadavky přileb 
pro práci ve výškách dle EN 12492 

• Lehká skořepina z ABS poskytuje 
vysokou ochranu a dlouhou 
trvanlivost

• 6-ti bodové uchycení textilního 
podbradního pásku zaručuje 
optimální nasazení a vysoký komfort 
• Integrované boční euro-sloty (30 
mm) pro nasazení mušlových 
chráničů sluchu 

• K dispozici jsou nástavce pro 
připevnění ochrany obličeje

• Klipy pro možnost uchycení 
elastického náhlavního pásku 
např. uzavřených brýlí nebo čelní 
LED-svítilny 

• Slot na čele přilby pro možné 
nasazení svítilny

• Testována a certifikována dle 
normy EN 397 a EN 12492 

• Splňuje normu EN 397 a 
doplňkové požadavky: -30 °C = 
velmi nízké teploty

• Rozsah nastavení velikosti 
obvodu hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9773.050 bílá 1
9773.150 žlutá 1
9773.250 oranžová 1
9773.350 červená 1
9773.450 zelená 1
9773.550 modrá 1
9773.950 černá 1

 Prosíme, kontaktujte naši bezplatnou servisní tel. linku:  
+420 494 531 331.

uvex pheos reflex set L
(barvy přilby jsou volitelné)

9780.030 9780.020

9780.550

9773.050

9773.350

9773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950 2013

9790.018
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Ochrana hlavy
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

uvex airwing B
• Skořepina přilby z polyetylenu 
•  3 variabilní ventilační otvory 
• Konvenční vnitřní výbava pro pohodlné 
nastavení velikosti obvodu hlavy

• Splňuje normu EN 397 a doplňkové 
požadavky: -30 °C = velmi nízké teploty

• Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 
51 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9762.020 bílá 25
9762.220 oranžová 25
9762.320 červená 25
9762.420 zelená 25
9762.520 modrá 25

uvex airwing B-WR
•  Skořepina přilby z polyetylenu
• 3 variabilní ventilační otvory 
• Vnitřní výbava se systémem regulace 
plynulého nastavení velikosti obvodu hlavy 
pomocí regulačního kolečka

• Splňuje normu EN 397 a doplňkové 
požadavky: -30 °C = velmi nízké teploty

•  Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 
52 - 61 cm
Obj. číslo Barva Balení (ks)
9762.030 bílá 25
9762.130 žlutá 25
9762.230 oranžová 25
9762.330 červená 25
9762.430 zelená 25
9762.530 modrá 25

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• Skořepina přilby z polyetylenu 
• 3 variabilní ventilační otvory
• Zkrácený štítek pro širší výhled směrem nahoru
• Splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky:
-30 °C = velmi nízké teploty

• uvex airwing B-S
• Konvenční vnitřní výbava pro 
pohodlné nastavení velikosti 
obvodu hlavy

• Rozsah nastavení velikosti 
obvodu hlavy: 51 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9762.021 bílá 25
9762.121 žlutá 25
9762.321 červená 25
9762.421 zelená 25
9762.521 modrá 25

uvex airwing B-S-WR 
• Vnitřní výbava se systémem 
regulace plynulého nastavení 
velikosti obvodu hlavy pomocí 
regulačního kolečka

• Rozsah nastavení velikosti 
obvodu hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9762.031 bílá 25
9762.131 žlutá 25
9762.331 červená 25
9762.431 zelená 25
9762.531 modrá 25

9762.020 9762.220 9762.320

9762.420

9762.030 9762.130 9762.230

9762.330

9762.021

9762.121

9762.321

9762.421

9762.521

9762.031

9762.131

9762.331

9762.431

9762.531

9762.430 9762.530

9762.520
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Ochrana hlavy
uvex super boss · uvex thermo boss · uvex pheos forest

uvex super boss
• Skořepina přilby z polyetylenu 
• Nastavitelné boční ventilační otvory, které pomáhají regulovat teplotu 
uvnitř přilby a zvyšují tím komfort při nošení

• Integrovaný systém slotů umožňuje upevnění ochranného štítů 
a mušlových chráničů sluchu uvex

• Konvenční vnitřní výbava přilby pro pohodlné nastavení obvodu hlavy
•  Splňuje normu EN 397 a doplňkové požadavky:
-20 °C = velmi nízké teploty

• Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 52 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9750.020 bílá 25
9750.120 žlutá 25
9750.520 modrá 25

uvex thermo boss
Pro použití v prostředí s vysokou teplotou do +150 °C je přilba 
uvex thermo boss tou správnou volbou.
Skořepina přilby je vyrobena z tepelně odolného polykarbonátu 
vhodného k použití v oblastech s vysokými teplotami. 
Skořepina přilby je kompletně uzavřená, proto přilba thermo 
boss splňuje dodatečný požadavek na elektrickou izolaci dle 
normy EN 397 (440 V AC).
Se svojí hmotností 440 g a 6-ti bodovým vnitřním vybavením je 
přilba správnou volbou pro speciální použití.
Rozsah nastavení velikosti obvodu hlavy: 51 - 61 cm

Obj. číslo Barva Balení (ks)
9754.000 bílá 25
9754.100 žlutá 25
9754.300 červená 25

uvex pheos lesnický set
• Set speciálně přizpůsobenýpožadavkůmnapráci v lese.
• Přilba se třemi ventilačními otvory umožňuje perfektní přizpůsobení 
okolním klimatickým podmínkám. 

• Pro dosažení nejvyššího komfortu nošení je nastavení obvodu hlavy 
plynule regulováno prostřednictvím otočného kolečka ve vnitřním 
vybavení přilby.

• Štít s kovovou mřížkou, který lze optimálně nastavit, chrání před 
vniknutím cizích tělesa zajišťuje volný výhled.

• Postranní chrániče sluchu doplňují perfektní ochranu hlavy.

Obj. číslo 9774.233  (complete set)
Přilba oranžová, se třemi ventilačními otvory
Vnitřní vybavení s otočným kolečkem pro individuální nastavení obvodu hlavy
Mušlové chrániče uvex dBex 3000H
Štít kovový síťovaný štít

Obj. číslo pro objednání samostatných částí lesnického setu
9790.040 ochranná přilba
9790.044 síťovaný štít (kovový) nebo
9790.043 síťovaný štít (z nylonu)
3000.165 mušlové chrániče sluchu uvex dBex 3000H
9790.042 adaptér (pro montáž, bez mušlových chráničů)

  Upozornění: 
Pokud chcete používat set bez ochrany sluchu, musíte připojit ke štítu 
dodatečný adaptér (Obj. číslo 9790.042)..

9750.020

9754.000

9750.520

9754.300

9774.233

9750.120

9754.100
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Ochrana hlavy uvex pheos visor system
Perfektní ergonomie. Maximální funkčnost.

uvex vytvořil nový systém ochrany hlavy uvex pheos s pokrokovým řešením, 
které je promyšleno až do nejmenšího detailu. Magnetický upínací systém ještě 
více usnadňuje nasazení ochranného štítu na přilbu; ergonomický systém 
s klouby poskytuje ten nejvyšší komfort i při dlouhodobém nošení.

nový systém 
ochrany hlavy pheos

tradiční systém
 ochrany hlavy

Perfektní „parkovací 
pozice“ ochranného štítu 
a ochranných mušlových 
chráničů sluchu
V případě, že není potřeba obličejový 
štít, lze jej snadno sklopit nad 
skořepinu přilby; ochranné mušlové 
chrániče lze sklopit dozadu. Vše je tak 
zcela těsně a optimálně uloženo nad 
těžištěm přilby – pro pohodlné nošení 
a maximální volnost při pohybu. Krční 
svaly tak nejsou zatěžovány v důsledku 
nežádoucího zatížení.

Magnetický upínací 
systém 
pro obličejový štít 
a ochranné mušlové 
chrániče sluchu

Výborný komfort při nošení v každé pozici
Kloubový systém, vytvořený pro zlepšení ergonomie optimálně rozděluje 
hmotnost všech dílů nad těžiště celého těla, poskytuje vysoký komfort nošení 
bez únavy v každé situaci.

 

Nasazení ochranného štítu pomocí jednoho cvaknutí
Díky jedinečnému, magnetickému upínacímu systému zapadají části do sebe – 
přilba tak může pohodlně zůstat na hlavě při nasazování nebo výměně 
ochranného štítu.

ochrany hlavy pheos
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Perfektní výbava pro jakékoliv použití 
díky flexibilnímu modulárnímu systému.

K ochraně proti střepinám nebo jiskrám, 
při pracích s hlučnými stroji nebo při pracích 
ve výškách - modulární systém uvex pheos lze 
snadno a rychle přizpůsobit jakýmkoliv 
požadavkům – všechny komponenty mohou být 
optimálně uloženy do ergonomické konstrukce.

Extra měkké ochranné mušlové 
chrániče sluchu
Polstrování mušlových chráničů z extra měkké 
paměťové pěny zajišťuje příjemný pocit při jejich 
nošení – pomocí magnetického upínacího 
systému mohou být ochranné mušlové chrániče 
sluchu uvex K2H v případě potřeby snadno 
a rychle nasazeny.

Můžete najít vhodné uvex pheos K2H mušlové chrániče 
a uvex pheos K2H magnet na straně 80.

Optimální výhled v každé situaci
Ochranný obličejový štít s úpravou proti zamlžení a poškrábání z vysoce 
kvalitního polykarbonátu odpovídá nejvyšší optické třídě a je dostupný v čirém 
nebo tónovaném provedení..
Ochranné štíty určené pro systém ochrany hlavy pheos naleznete na straně  94.

Spolehlivá ochrana obličeje
Ochranný štít je perfektně spojen s ochrannou přilbou: 
transparentní provedení ochrany ze shora provedené 
vstřikováním optimálně chrání proti průniku částic 
na vnitřní stranu štítu. 
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Ochrana hlavy
Systém obličejových štítů uvex pheos

Ochranný štít uvex pheos 
9906
• Štít z polykarbonátu s technologií polakování 
uvex supravision excellence

• Značení dle oblasti použití 3 (postřik tekutin) a 9 
(postřik tekutým kovem a horkými částicemi)

• Dostupný ve dvou provedeních upínání:  
mechanická ramena nebo samosvorné 
magnetické upínání 

• 9906.005 a 9906.006 – ochranné štíty 
certifikované proti elektrickému oblouku třída 1 
(4 kA) dle GS-ET 29

• 9906.007 a 9906.008 – ochranné štíty 
certifikované proti elektrickému oblouku třída 2 
(7 kA) dle GS-ET 29, s ochranným krytem brady

• Možnost kombinace s průmyslovými ochrannými 
přilbami uvex pheos E-S-WR, uvex pheos B-S-
WR a ochrannou přilbou pro práci ve výškách 
uvex pheos alpine (pro kombinaci s přilbou uvex 
pheos alpine je nutný adaptér štítu Obj. číslo 
9790.067)

• Lze kombinovat s ochrannými mušlovými chrániči 
sluchu uvex K2H a uvex K2H magnet

 Přilba není součástí balení!

uvex pheos · uvex pheos magnetic
Obj. číslo 9906.002 (mechanická ramena)

9906.003 (samosvorné magnetické upínání)
Štít PC čirý/UV 400

2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
uvex supravision excellence

uvex pheos SLB 1 · uvex pheos SLB 1 magnetic
Obj. číslo 9906.005 (mechanická ramena)

9906.006 (samosvorné magnetické upínání)
Štít PC čirý/UV 400

2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
uvex supravision excellence

Provedení klasifikace – ochrana proti el. oblouku třída 1

uvex pheos SLB 2 · uvex pheos SLB 2 magnetic
Obj. číslo 9906.007 (mechanická ramena)

9906.008 (samosvorné magnetické upínání)
Štít PC modrý/UV 400

2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
uvex supravision excellence

Provedení klasifikace – ochrana proti el. oblouku třída 2 
s ochr. krytem brady

9906.002
9906.005

9906.008

9906.007

9906.003
9906.006
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Ochrana hlavy
Systém obličejových štítů uvex pheos. Uzavřené brýle uvex s držákem na přilbu.

Uzavřené brýle uvex 
s držákem na přilbu
Speciální adaptéry pro kombinaci uzavřených 
ochranných brýlí uvex s průmyslovými 
ochrannými přilbami a ochrannými mušlovými 
chrániči sluchu uvex 2H nebo uvex 3H.

Přilba a ochranné mušlové chrániče sluchu 
nejsou součástí balení a je nutno je objednat 
zvlášť! 

uvex ultrasonic
Obj. číslo 9302.510
Provedení redukovaná ventilace
Barva šedá/modrá
Zorník PC čirý

uvex supravision excellence
Balení 4 ks

uvex ultravision
Obj. číslo 9301.544
Barva transparentní šedá
Zorník UH čirý, nepotivá úprava
Balení 10 ks

  K montáži uzavřených brýlí bez ochranných 
mušlových chráničů sluchu je nutno 
dodatečně použít adaptéry:
Obj. číslo  9924.010  

Systém obličejových štítů 
uvex pheos

Adaptéry štítu
Obj. číslo 9790.067

pro kombinaci s ochrannou přilbou 
pro práci ve výškách uvex pheos alpine

Clona není součástí balení!

Náhradní štíty:
uvex pheos SLB 1
Obj. číslo 9906.012
Štít PC čirý/UV 400

2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
uvex supravision excellence

Provedení klasifikace – ochrana proti el. oblouku třída 1

uvex pheos SLB 2
Obj. číslo 9906.017
Štít PC čirý/UV 400

2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
uvex supravision excellence

Provedení klasifikace – ochrana proti el. oblouku 
třída 2 s ochr. krytem brady

uvex pheos 
Obj. číslo 9906.013
Štít PC čirý/UV 400

 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
uvex supravision excellence

9301.544

9302.510

9790.067
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Ochrana hlavy
Obličejové štíty uvex 

uvex 9790
• Obličejový štít z robustního 
polykarbonátu

• Kompatibilní s ochrannými 
průmyslovými přilbami uvex 
a mušlovými chrániči sluchu uvex 
2H, uvex 3H a uvex 3200H

• Pro kombinaci ochranné přilby 
s obličejovým štítem (bez mušl. 
chráničů) je nutno dodatečně 
použít adaptéry (Obj. číslo 
9924.010)

  Ochranná přilba a mušlové 
chrániče sluchu nejsou součástí 
dodávky a je nutno je objednat 
zvlášť!

Rám štítu
Obj. číslo 9790.047

Adaptéry pro připevnění štítu  
bez mušlových chráničů sluchu
Obj. číslo 9924.010

Obličejový štít
Obj. číslo 9790.048
Materiál PC čirý

klasifikace 8, ochrana před 
elektrickým obloukem

uvex 9725 · 9726 · 9727
• Robustní obličejové štíty mají 
speciálně navržené adaptéry pro 
upevnění do bočních slotů přilby

• Extrémně lehké umělohmotné 
provedení

• Pomocí stavitelné lišty adaptérů 
mohou být štíty optimálně 
přizpůsobeny příslušnému štítku 
přilby a dále umožňují 
třístupňové nastavení štítů v 
různých polohách.

• Snadná výměna štítů
• Model 9727.514 má 
umělohmotný těsnící pásek 
a splňuje speciální požadavky 
dle EN 166 (ochrana proti 
elektrickému oblouku)

  Ochranná přilba není součástí 
dodávky a je nutno ji objednat 
zvlášť!

Obj. číslo 9725.514
Barva čirá
Tloušťka štítu 1 mm
Provedení UH, nepotivá úprava 
Náhradní štít
Obj. číslo 9050.517
Balení 1 ks

Obj. číslo 9726.014
Barva čirá
Tloušťka štítu 1 mm
Specifications PC
Náhradní štít
Obj. číslo 9723.017
Balení 1 ks

Obj. číslo 9727.514
Barva čirá
Tloušťka štítu 1.5 mm
Provedení UH, nepotivá úprava 

ochrana před elektrickým 
obloukem

Náhradní štít
Obj. číslo 9051.517
Balení 1 ks

9790.047

9790.048

9725.514

9727.514

9924.010

9726.014
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Obličejový štíty
Příslušenství

uvex 9705 · uvex 9706
• Lehký ochranný obličejový štít 
v robustním umělohmotném 
provedení s integrovaným čelním 
krytem

• Pohodlné nastavení velikosti 
obvodu hlavy pomocí otočného 
regulačního kolečka

• Polohovací mechanismus 
umožňujenastavit hledí 
do libovolné polohy

• Snadná výměna náhradního 
zorníku

Ochranný obličejový štít
Obj. číslo 9705.014
Zorník UH, čirý
Náhradní zorník
Obj. číslo 9060.017
Zorník UH, čirý

Ochranný obličejový štít
Obj. číslo 9706.514
Zorník UH čirý, nepotivá úprava
Náhradní zorník
Obj. číslo 9050.517
Zorník UH čirý, nepotivá úprava

uvex 9707 · uvex 9708
• Robustní ochranný obličejový štít 
s integrovaným krytem v oblasti 
čela 

• Dodatečná ochranná čepice 
z pevného polystyrolu

• Pohodlné nastavení velikosti 
obvodu hlavy pomocí otočného 
regulačního kolečka

• Polohovací mechanismus 
umožňuje nastavit hledí do 
libovolné polohy

• Snadná výměna náhradního 
zorníku

Ochranný obličejový štít
Obj. číslo 9707.014
Zorník UH, čirý
Náhradní zorník
Obj. číslo 9060.017
Zorník UH, čirý

Ochranný obličejový štít
Obj. číslo 9708.514
Zorník UH, čirý, nepotivá úprava
Náhradní zorník
Obj. číslo 9050.517
Zorník UH, čirý, nepotivá úprava

Papírové čepice. Zimní čepice.
Pro nošení v chladném počasí 
jsou dostupné zimní čepice pod 
přilbu. Zároveň je k dispozici 
papírová verze čepice pod přilbu 
pro hygienické použití pro 
návštěvy.

Obj. číslo 9790.006
Provedení netkaná textilie
Balení 100 ks

Obj. číslo 9790.010
Provedení úplet (WIN)
Balení 10 ks

Obj. číslo 9790.015
Velikosti S – M
Retail unit 10 ks

Obj. číslo 9790.016
Velikosti L – XL
Balení 10 ks

Obj. číslo 9790.012
Provedení úplet (Alaska)
Balení 10 ks

9790.006

9705.014

9707.014

9706.514

9708.514

9790.010

9790.015

9790.016

9790.012
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Ochrana hlavy
Příslušenství

Příslušenství pro přilby uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex 
pheos alpine, uvex airwing a uvex super boss
Náhlavní vložka IES pro přilbu uvex pheos
Obj. číslo 9772.001
Provedení plastová náhlavní vložka s klipem

pro brýle uvex pheos
Balení 10 ks

Náhlavní vložka pro přilbu uvex super boss
Obj. číslo 9790.000
Provedení 6-ti bodové uchycení textilní 

náhlavní vložky s potním páskem,
hmotnost cca. 83 g

Balení 10 ks

Náhlavní vložka pro přilbu uvex pheos
a uvex airwing
Obj. číslo 9760.000
Provedení 6-ti bodové uchycení textilní 

náhlavní vložky s potním páskem,
hmotnost cca. 75 g

Balení 10 ks

Náhlavní vložka pro přilbu uvex pheos 
(není určena pro uvex pheos E) a uvex
airwing s otočným kolečkem
Obj. číslo 9760.001
Provedení hmotnost cca. 75 g
Balení 10 ks

Náhlavní vložka pro přilbu uvex 9780
antistatic s otočným kolečkem
Obj. číslo 9780.001
Provedení 6-ti bodové uchycení textilní 

náhlavní vložky s potním 
páskem, hmotnost cca. 80 g

Balení 10 ks

Potní pásek pro přilbu uvex super boss
Obj. číslo 9790.004
Provedení kůže
Balení 10 ks

Potní pásek pro přilbu uvex pheos, uvex
pheos alpine, uvex 9780 antistatic 
a uvex airwing
Obj. číslo 9760.005
Provedení koženka
Balení 10 ks

Potní pásek pro náhlavní vložku IES
Obj. číslo 9760.007
Provedení textil
Balení 10 ks

Kožený podbradní pásek
Obj. číslo 9790.005
Provedení robustní kožené provedení 

s plastovými kroužky
Balení 10 ks

Podbradní pásek pro uvex airwing
Obj. číslo 9790.007
Provedení široký polstrovaný textilní 

pásek s plastovým rychlo 
zapínáním, upevňovací kroužky
z robustního plastu, délkově 
stavitelný, polstrovaný podbradník

Balení 10 ks

Podbradní pásek pro přilbu uvex pheos
Obj. číslo 9790.021
Provedení plastové
Balení 10 ks

Držák tužky pro přilbu uvex pheos
Obj. číslo 9790.023
Provedení plastové
Balení 10 ks

Klip pro upevnění uzavřených brýlí na přilbu
uvex pheos/Klip na podbradní pásek 
pro přilbu uvex pheos alpine
Obj. číslo 9790.022
Provedení plastové
Balení 10 ks

IES klip na brýle s posuvnou částí 
pro přilbu uvex pheos IES
Obj. číslo 9772.002
Provedení plastové
Balení 10 ks

Zimní čepice uvex pod přilbu · Kukla uvex 
Balaclava
• Vodu odpudivý a větru odolný 
vnější materiál

• Teplá vnitřní podšívka z flísu
• Boční síťovina (v oblasti ucha) 
pro zvýšenou pozornost 
uživatele na vlivy okolního 
prostředí

• Materiál ve svítivé žluté 
a oranžové barvě

• Reflexní pásek po obvodu
• Lze ji použít pod všechny přilby 
uvex (optimální tvar)

• Ideální doplnění k zimní čepici 
pod přilbu: kukla uvex 
ze hřejivého flauše, s nasta-
vitelným límcem na suchý zip

Zimní čepice

Obj. číslo 9790.065
Barva svítivá žlutá
Provedení polyester/flís

Obj. číslo 9790.068
Barva svítivá oranžová
Provedení polyester/flís

Kukla Balaclava

Obj. číslo 9790.066
Barva černá
Provedení flís

9790.065
s ochrannou přilbou 
(přilba není součástí 
balení)

9772.001

9790.000

9760.000

9760.001

9780.001

9790.004

9760.005

9760.007

9790.005

9790.007

9790.021

9790.023

9790.022

9772.002

9790.068

9790.066
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Ochrana hlavy
Příslušenství: svítilny na přilby

LED svítilna KS-7610-MX 
• LED svítilna na přilbu s třístupňovým 
nastavením + CREE LED

• Splňuje normu ATEX II 2G Ex ib IIC T4
• Druh ochrany IP67 (voděodolná do hloubky 1 m)
• Napájecí zdroj - lithiová baterie, doba nabíjení  
je 9 h

• Provozní teplota -20 °C až +60 °C
• Světelný tok do max. 195 lumenů

• Svítivost: pohotovostní světlo > 1200 luxů, 
normální světlo > 3700 luxů, silné světlo > 
5000 luxů

• Doba trvání světla: pohotovostní světlo > 50 h 
normální, světlo > 14 h, silné světlo > 6 h

• Součástí balení je nabíječka s nabíjecím 
držákem

Obj. číslo 9790.058 
Balení 1 ks

LED svítilna KS-6001 
• LED svítilna na přilbu se dvoustupňovým 
nastavením 

• Druh ochrany IP67 (voděodolná do hloubky 1 m)
• Napájecí zdroj - lithiová baterie, doba nabíjení 
> 7 h

• Provozní teplota -20 °C až +60 °C
• Světelný tok do max. 55 lumenů

• Svítivost: pohotovostní světlo > 200 luxů, 
normální světlo > 1400 luxů

• Doba trvání světla: pohotovostní světlo > 
80 h, normální světlo > 11 h

• Součástí balení je nabíječka

Obj. číslo 9790.029
Balení 1 ks

LED svítilna u-cap sport 
• Snadná montáž pomocí magnetického 
adaptéru na protinárazovou čepici uvex 
u-cap sport

• LED svítilna s dvěma oddělenými reflektory 
pro dálkové a plošné světlo

• Druh ochrany IP66 (kompletní ochrana proti 
prachu a intenzívně stříkající vodou)

• Provozní teplota -20 °C až +45 °C
• Světelný tok: 3 x AAA baterie (také znovu 

dobíjecí baterie)
• Světelný tok do max. 100 lumenů
• Svítivost: 3 m – 80 m (závislé na použitém 
světelném módu)

• Doba trvání světla 30 h – 150 h (závislé 
na použitém světelném módu)

• Adaptér pro nasazení na protinárazovou 
čepici a náhlavní pásek jsou součástí balení

• Baterie nejsou součástí balení

Obj. číslo 9790.064
Balení 1 ks

Adaptér na přilbu uvex pheos
•  Adaptér pro LED svítilnu uvex u-cap sport pro kombinaci s přilbami uvex pheos a uvex pheos 
alpine

Obj. číslo 9790.069
Balení 1 ks

  Všechny uvex LED-svítilny jsou 
kompatibilní s čelním slotem přileb uvex 
pheos, uvex pheos alpine a uvex 9780 
antistatic.

9790.058

9790.064

9790.029
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uvex u-cap sport
Bezpečná ochrana hlavy ve sportovním designu

Integrované tlumící elementy 
se voštinovou strukturou.  
Speciálně vyvinutá voštinová 
konstrukce s integrovanými 
tlumícími elementy zaručuje 
kompletní ochranu dle normy 
EN 812.

LED svítilna uvex u-cap sport 
s magnetickým připínáním
• Jednoduchá manipulace: pomocí 
magnetického připínání lze 
svítilnu snadno nasadit na uvex 
u-cap sport, a také opět 
jednoduše odejmout

• Díky kloubu na svítilně je možno 
ji nastavit do požadované polohy 
pro optimální osvětlení pracovní 
plochy

• Možnost přepínání různých 
světelných módů

Continuously adjustable 
Plynule nastavitelná.
Díky nastavitelnému 
zapínání na suchý zip lze 
čepici uvex u-cap rychle 
a jednoduše upevnit na 
hlavu.

Spolehlivá ochrana, která zároveň vypadá dobře: uvex u-cap sport je 
inovativní ochranná protinárazová čepice dle normy EN 812, ve sportovním 
designu baseballové čepice. Ergonomicky tvarovaná pevná skořepina, 
s integrovanými prvky pro tlumení nárazů, zaručuje bezpečnost a optimální 
komfort nošení. Pro jednotný vzhled Vašeho týmu je k dispozici také jen 
jako textilní čepice pro zaměstnance, kteří nemají povinnost v jejich 
pracovním prostředí nosit ochrannou protinárazovou čepici.

Flexibilita díky Armadillo designu 
Ochranné protinárazové čepice uvex u-cap 

sport nabízí díky Armadillo designu větší 
flexibilitu a ergonomické přizpůsobení 

rozdílnému tvaru a velikosti hlavy. Rozšířený 
výřez v oblasti uší usnadňuje použití 

ochranných mušlových chráničů sluchu.
.

„Dvojí využití“ a individualizace
Díky konceptu „dvojího využití“ mohou být všichni pracovníci 
vybaveni ve stejném stylu: buď čepicí u-cap sport 
s integrovanou tvrdou skořepinou nebo pouhou 
baseballovou čepicí. Ve smyslu firemního designu lze čepice 
uvex u-cap sport opatřit vyšitím dle Vašich individuálních 
specifikací.



101

uvex u-cap sport
Různé varianty pro různé použití

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport s delším kšiltem

Obj. číslo 9794.401 9794.402
Velikost 55 – 59 60 – 63
Barva černá černá

uvex u-cap sport s kratším kšiltem

Obj. číslo 9794.403 9794.404
Velikost 55 – 59 60 – 63
Barva černá černá

Baseballová čepice

Obj. číslo 9794.110
Provedení textilní čepice, bez části tvrdé skořepiny,

delší kšilt
Velikost univerzální
Barva černá

uvex u-cap sport vnitřní výbava

Obj. číslo 9794.415
Provedení síťovaná tkanina
Velikost univerzální
Barva černá

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent s kratším kšiltem

Obj. číslo 9794.420 9794.421
Velikost 55 – 59 60 – 63
Barva černá černá
Provedení textilní část se síťovanou tkaninou 

pro lepší ventilaci

uvex u-cap sport hi-viz
• Poskytuje zvýšenou viditelnost a bezpečnost 
uživatele na pracovišti

• Ideální doplněk k výstražným ochranným 
oděvům dle EN 471

•  Barvy textilních částí odpovídají požadavkům 
dle EN 471 

uvex u-cap sport hi-viz s kratším kšiltem

Obj. číslo 9794.480 9794.481
Velikost 55 – 59 60 – 63
Barva svítivě žlutá svítivě žlutá

Obj. číslo 9794.490 9794.491
Velikost 55 – 59 60 – 63
Barva svítivě oranžová svítivě oranžová

9794.401
9794.402

9794.110

9794.403
9794.404

9794.415

9794.420
9794.421

9794.490
9794.491

9794.480
9794.481
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

uvex u-cap premium
uvex u-cap basic
Ochranné čepice proti nárazu uvex u-cap si 
Vás získají mimořádným komfortem při nošení 
a výjimečným designem.
Ergonomicky tvarovaná vnitřní skořepina 
zaručuje nejvyšší flexibilitu a optimálně se 
přizpůsobuje tvaru hlavy. Část zátylku hlavy je 
speciálně chráněna prodloužením plastové 
skořepiny.
Varianty premium mají jedinečnou komfortní 
výbavu, která spojuje maximální funkčnost 
s nejvyšším komfortem při nošení. 
Propracované provedení ochranné čepice se 
skládá ze čtyř vrstev: z nárazu absorbujícího 
pěnového materiálu a pot absorbujícího flísu, 
jež jsou vloženy do skořepiny a obšité 
prodyšnou síťovinou.
Varianty ochranných čepic uvex u-cap basic 
jsou vybaveny tradiční pěnovou vložkou.
 

Obj. číslo 9794.300
Provedení premium armadillo style

komfortní vnitřní podšívka
Barva antracit

Obj. číslo 9794.301
Provedení premium armadillo style

komfortní vnitřní podšívka, krátký kšilt
Barva antracit

Obj. číslo 9794.310
Provedení premium u-style

komfortní vnitřní podšívka
Barva antracit

Obj. číslo 9794.311
Provedení premium u-style

komfortní vnitřní podšívka, krátký kšilt
Barva antracit

Obj. číslo 9794.200
Provedení basic, pěnová vložka
Barva antracit

  Protinárazové čepice poskytují ochranu proti zraněním v důsledku nárazu drobných částic 
dle EN 812. Nezaručují ochranu proti padajícím předmětům a smí být používány pouze 
na pracovištích, kde není předepsáno nošení ochranné přilby dle normy EN 397!

uvex u-cap hi-viz
Tato varianta čepic u-cap v signálních barvách, 
svítivě žluté a svítivě oranžové, je ideálním 
doplňkem k ochranným výstražným oděvům 
dle normy EN 471. Kromě reflexních prvků má 
nastavitelný pásek z reflexního materiálu. 
Celkově tak zvyšuje viditelnost a bezpečnost 
uživatele na pracovišti. 
Barvy textilních komponentů odpovídají 
požadavkům dle normy EN 471. 

Obj. číslo 9794.800
Provedení premium armadillo style

komfortní podšívka
Barva svítivě žlutá

Obj. číslo 9794.900
Provedení premium armadillo style

komfortní podšívka
Barva svítivě oranžová

9794.300

9794.310

9794.301

9794.311

9794.200

9794.800

9794.900
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Ochrana hlavy
Rychlý přehled

Obj. číslo      Kolekce Výrobek Barva Strana

9050.517 štíty uvex       náhradní štít, UH, nepotivá úprava čirá 96/97
9051.517 štíty uvex náhradní štít, UH, nepotivá úprava čirá 96
9060.017 štíty uvex náhradní štít, UH čirá 97
9301.544 uvex ultravision uzavřené brýle s držákem na přilbu    šedá transparent 95
9302.510 uvex ultrasonic uzavřené brýle s držákem na přilbu    šedá/modrá 95
9705.014 štíty uvex ochranný obličejový štít, UH čirá 97
9706.514 štíty uvex ochranný obličejový štít, UH, nepotivá úprava čirá 97
9707.014 štíty uvex ochranný obličejový štít, UH čirá 97
9708.514 štíty uvex ochranný obličejový štít, UH, nepotivá úprava čirá 97
9723.017 štíty uvex náhradní štít, PC čirá 96
9725.514 štíty uvex ochranný obličejový štít, UH, nepotivá úprava čirá 96
9726.014 štíty uvex ochranný obličejový štít, PC čirá 96
9727.514 uvex visors štít, UH, nepotivá úprava, ochrana před elektrickým bloukem       čirá 96
9750.020 uvex super boss ochranná přilba bílá 91
9750.120 uvex super boss ochranná přilba žlutá 91
9750.520 uvex super boss ochranná přilba modrá 91
9754.000 uvex thermo boss ochranná přilba bílá 91
9754.100 uvex thermo boss ochranná přilba žlutá 91
9754.300 uvex thermo boss ochranná přilba červená 91
9760.000 příslušenství vnitřní vybava pro uvex pheos/uvex airwing 98
9760.001 příslušenství vnitřní vybava s regul. Kolečkem pro uvex pheos/ uvex airwing 98
9760.005 příslušenství pásek pro uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic a uvex airwing 98
9760.007 příslušenství potní pásek pro vnitřní vybavu IES 98
9762.020 uvex airwing B ochranná přilba bílá 90
9762.021 uvex airwing B-S ochranná přilba bílá 90
9762.030 uvex airwing B-WR ochranná přilba bílá 90
9762.031 uvex airwing B-S-WR ochranná přilba bílá 90
9762.121 uvex airwing B-S ochranná přilba žlutá 90
9762.130 uvex airwing B-WR ochranná přilba žlutá 90
9762.131 uvex airwing B-S-WR ochranná přilba žlutá 90
9762.220 uvex airwing B ochranná přilba oranžová 90
9762.230 uvex airwing B-WR ochranná přilba oranžová 90
9762.320 uvex airwing B ochranná přilba červená 90
9762.321 uvex airwing B-S ochranná přilba červená 90
9762.330 uvex airwing B-WR ochranná přilba červená 90
9762.331 uvex airwing B-S-WR ochranná přilba červená 90
9762.420 uvex airwing B ochranná přilba zelená 90
9762.421 uvex airwing B-S ochranná přilba zelená 90
9762.430 uvex airwing B-WR ochranná přilba zelená 90
9762.431 uvex airwing B-S-WR ochranná přilba zelená 90
9762.520 uvex airwing B ochranná přilba modrá 90
9762.521 uvex airwing B-S ochranná přilba modrá 90
9762.530 uvex airwing B-WR ochranná přilba modrá 90
9762.531 uvex airwing B-S-WR ochranná přilba modrá 90
9770.020 uvex pheos E ochranná přilba bílá 88
9770.030 uvex pheos E-WR ochranná přilba bílá 88
9770.031 uvex pheos E-S-WR ochranná přilba bílá 88
9770.120 uvex pheos E ochranná přilba žlutá 88
9770.130 uvex pheos E-WR ochranná přilba žlutá 88
9770.131 uvex pheos E-S-WR ochranná přilba žlutá 88
9770.832 uvex pheos E-S-WR ochranná přilba tmavě šedá 88
9772.001 příslušenství vnitřní vybavaIES pro uvex pheos 98
9772.002 příslušenství IES klip na brýle s posuvnou částí pro přilbu uvex pheos IES 98
9772.020 uvex pheos B ochranná přilba bílá 87
9772.030 uvex pheos B-WR ochranná přilba bílá 87
9772.031 uvex pheos B-S-WR ochranná přilba bílá 88
9772.040 uvex pheos IES ochranná přilba bílá 87
9772.120 uvex pheos B ochranná přilba žlutá 87
9772.130 uvex pheos B-WR ochranná přilba žlutá 87
9772.131 uvex pheos B-S-WR ochranná přilba žlutá 88
9772.140 uvex pheos IES ochranná přilba žlutá 87
9772.220 uvex pheos B ochranná přilba oranžová 87
9772.230 uvex pheos B-WR ochranná přilba oranžová 87
9772.240 uvex pheos IES ochranná přilba oranžová 87
9772.320 uvex pheos B ochranná přilba červená 87
9772.332 uvex pheos B-S-WR ochranná přilba červená 88
9772.430 uvex pheos B-WR ochranná přilba zelená 87
9772.520 uvex pheos B ochranná přilba modrá 87
9772.540 uvex pheos IES blue ochranná přilba modrá 87
9772.530 uvex pheos B-WR ochranná přilba modrá 87
9772.531 uvex pheos B-S-WR ochranná přilba modrá 88
9772.832 uvex pheos B-S-WR ochranná přilba tmavě šedá 88
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Ochrana hlavy
Rychlý přehled

Obj. číslo      Kolekce Výrobek Barva Strana

9772.920 uvex pheos B ochranná přilba černá 87
9772.930 uvex pheos B-WR ochranná přilba                                        černá 87
9772.932 uvex pheos B-S-WR ochranná přilba černá 88
9773.050 uvex pheos alpine ochranná přilba bílá 89
9773.150 uvex pheos alpine ochranná přilba žlutá 89
9773.250 uvex pheos alpine ochranná přilba oranžová 89
9773.350 uvex pheos alpine ochranná přilba červená 89
9773.450 uvex pheos alpine ochranná přilba zelená 89
9773.550 uvex pheos alpine ochranná přilba modrá 89
9773.950 uvex pheos alpine ochranná přilba černá 89
9774.233 uvex pheos set pro práci v lese oranžová 91
9780.001 příslušenství           vnitřní vybava s regul. kolečkem pro uvex 9780 antistatic 98
9780.020 uvex 9780 antistatic ochranná přilba bílá 89
9780.030 uvex 9780 antistatic-WR ochranná přilba bílá 89
9780.550 uvex 9780 antistatic-WR ochranná přilba nebesky modrá 89
9790.000 příslušenství vnitřní vybava pro uvex super boss 98
9790.004 příslušenství potní pásek pro uvex super boss 98
9790.005 příslušenství kožený podbradní pásek 98
9790.006 příslušenství papírová čepice 97
9790.007 příslušenství textilní podbradní pásek pro uvex airwing 98
9790.010 příslušenství zimní čepice, pletená 97
9790.012 příslušenství zimní čepice, pletená 97
9790.015 příslušenství zimní čepice, velikost S–M 97
9790.016 příslušenství zimní čepice, velikost L–XL 97
9790.018 uvex pheos reflex set M reflexní pásky 89
9790.021 příslušenství textilní podbradní pásek pro uvex pheos 98
9790.022 příslušenství klip pro upevnění uzavřených brýlí na uvex pheos/ klip pro upevnění podbradního pásku na uvex pheos alpine 98
9790.023 příslušenství držák tužky pro uvex pheos 98
9790.029 příslušenství LED svítilna na přilbu 99
9790.047 uvex visors rám na přilbu černá 96
9790.048 uvex visors náhradní štít, PC čirá 96
9790.058 příslušenství LED svítilna na přilbu 99
9790.064 příslušenství LED svítilna na přilbuu-cap sport 99
9790.065 příslušenství zimní čepice svítivá žlutá 98
9790.066 příslušenství zimní čepice černá 98
9790.068 příslušenství zimní čepice svítivá oranžová 98
9790.069 příslušenství adaptér k LED svítilně pro přilbu uvex pheos 99
9794.110 uvex u-cap sport baseballová čepice, univerzální velikost černá 101
9794.200 uvex u-cap protinárazová čepice,basic antracit 102
9794.300 uvex u-cap protinárazová čepice, armadillo-style antracit 102
9794.301 uvex u-cap protinárazová čepice, armadillo-style, kratší kšilt antracit 102
9794.310 uvex u-cap protinárazová čepice, u-style antracit 102
9794.311 uvex u-cap protinárazová čepice, u-style, kratší kšilt antracit 102
9794.401 uvex u-cap sport protinárazová čepice, delší kšilt, vel. 55 - 59 černá 101
9794.402 uvex u-cap sport protinárazová čepice, delší kšilt, vel. 60 - 63 černá 101
9794.403 uvex u-cap sport protinárazová čepice, kratší kšilt, vel. 55 - 59 černá 101
9794.404 uvex u-cap sport protinárazová čepice, kratší kšilt, vel. 60 - 63 černá 101
9794.415 uvex u-cap sport vnitřní výbava, univerzální velikost černá 101
9794.420 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, kratší kšilt, vel. 55 - 59 černá 101
9794.421 uvex u-cap sport vent protinárazová čepice, kratší kšilt, vel. 60 - 63 černá 101
9794.480 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, kratší kšilt, vel. 55 - 59 svítivá žlutá 101
9794.481 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, kratší kšilt, vel. 60 - 63 svítivá žlutá 101
9794.490 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, kratší kšilt, vel. 55 - 59 svítivá oranžová 101
9794.491 uvex u-cap sport hi-viz protinárazová čepice, kratší kšilt, vel. 60 - 63 svítivá oranžová 101
9794.800 uvex u-cap hi-viz protinárazová čepice, armadillo-style svítivá žlutá 102
9794.900 uvex u-cap hi-viz protinárazová čepice, armadillo-style svítivá oranžová 102
9906.002 uvex pheos štít čirá 94
9906.003 uvex pheos štít čirá 94
9906.005 uvex pheos štít čirá 94
9906.006 uvex pheos štít čirá 94
9906.007 uvex pheos štít modrá 94
9906.008 uvex pheos štít modrá 94
9906.012 uvex pheos náhradní štít pro systém oblič. Štítů čirá 95
9906.017 uvex pheos náhradní štít pro systém oblič. Štítů modrá 95
9924.010 uvex visors adaptér černá 96


