
Bezpečnostní obuv
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uvex 2

Ultra lehká bezpečnostní obuv uvex 2 je díky své velmi 
přilnavé podešvi vhodná pro venkovní použití. Nabízí 
spolehlivou ochranu a optimální komfort nošení. Obuv 
poskytuje zvýšenou stabilitu a usnadňuje přirozený pohyb 
chodidla. Je lehká, vyjímečně absorbuje náraz a reguluje 
klima uvnitř obuvi, a tím dosahuje vysoké hodnoty relief 
indexu RI 4,03. 

uvex i-gonomics
Měřitelně vyšší odlehčení ochranné obuvi 
Optimální tvar, nízká hmotnost a vynikající regulace teploty jsou vlastnosti, které definují uvex i-gonomics –nově vyvinutý 
moderní ergonomický systém. Optimální úroveň absorpce nárazu u bezpečnostní obuvi je obzvlášť důležitá, protože snižuje 
pohybovou zátěž, minimalizuje náraz při pohybu a tlak při stání na tvrdých průmyslových podlahách. 

*Nezávisle testováno u Zkušebního a výzkumného ústavu PFI Pirmasens e.V.

síla
• Metoda testování: absorpce 
energie v oblasti paty*

• Výsledek testování: absorpce 
energie= 43,6 J (HI 3,9)

• Snižuje tlak, a tím zvyšuje 
komfort při stání a chůzi
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20 J

5

50 J

3.9
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4.03
Relief – Index je vypočítán za 
použití průměru tří hodnot indexu 
(HI) - síla, hmotnost a klima 
v rozmezí od 0 (= nejhorší) do 5 
(= vynikající).

síla 3.9

klima 3.9

hmotnost 4.3 

hmotnost
• Metoda testování: vážení obuvi
• výsledek testování: hmotnost 
výrobku = 498 g (HI 4,3)

• Nízká hmotnost snižuje nástup 
únavy

klima
• Metoda testování: propustnost 
vodních par*

• Výsledek testování: propustnost 
vodních par = 6,2mg/(cm2h)  
(HI 3,9)

•  Snížení pocení a zmírnění 
pocitu vlhkosti
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0
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Relief-Index

4.3 3,9
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uvex climazone
Inovativní ventilační systém

Aby bylo možno účinně zlepšit vnitřní klima u ochranných 
pracovních prostředků, je nutná analýza relevantních 
teplotních faktorů a testování a porozumění jejich účinkům 
a působením.

uvex se přitom již dlouhodobě vědecky zabývá tématem 
vnitřního klimatu. Ve spolupráci se známými instituty jako 
například PFI (Zkušení a výzkumný institut Primasens e. V.), 
Univerzita aplikovaných věd Kaiserslautern nebo institut 
Hohenstein mohou být vyvíjeny zkušební metody a přístroje, 
které umožňují komplexní a fundované měření vnitřních 
klimatických vlastností.  

Teplé nebo studené nohy, nevolnost kvůli silnému pocení – 
perfektní regulace vnitřního klimatu je požadována zejména 
u bezpečnostní obuvi.

Příjemný pocit při nošení díky uvex climazone :
•  Regulace individuálního tělesného klimatu
•  Práce s příjemným fyzickým pocitem
•  Déle trvající schopnost výkonu
•   Optimální komfort nošení v každé situaci

VÝZKUM A VÝVOJ PORADENSTVÍ

MATERIÁLY VÝROBA 

KONCEPTY VÝROBKŮ

Při fyzicky náročnějších činnostech vyprodukují nohy 
člověka za jediný den takové množství potu, jaké 
představuje jedna sklenicevody. Díky uvex climazone je 
toto množství odvedeno pryč.

Partneři v oblasti výzkumu 
a technologií

Všechny produkty v rámci inovativního systému 
vnitřního klimatu v tomto katalogu jsou označeny 
symbolem uvex climazone.

uvex climazone je inovativní ventilační systém 
od hlavy až k patě.
Kombinace odborných znalostí uvex 
ve výzkumu a vývoji produktů, použití 
inteligentních materiálů a technologií 
zpracování, vede k jedinečnému optimálnímu 
systému produktů pro regulaci vnitřního 
klimatu.
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Komfortní vložky do obuvi
uvex 1/uvex 2 · uvex 3D hydroflex® foam

uvex 3D hydroflex® foam
Komfortní vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam 
poskytuje účinné tlumení dopadu chodidla. Přídavné tlumící 
prvky v patní oblasti a pod přední částí chodidla zaručují 
komfort v silně zátěžových zónách.
• Vysoce prodyšné a vlhkost absorbující materiály
• Perforace pro větší prodyšnost 
• Tlumící zóny, které podporují přirozený pohyb
•  Dobře snášenlivé s pokožkou, příjemná povrchová struktura

uvex 1/uvex 2
Komfortní vložka do obuvi uvex 1/uvex 2 poskytuje 
dokonalé tlumení v exponovaných zátěžových zónách.
• Vysoce prodyšné a vlhkost absorbující materiály
• Tlumící zóny, které podporují přirozený pohyb
• Dobře snášenlivé s pokožkou, příjemný svrchní materiál



58 6930.2 42
EN ISO 20345:2011
S3 HRO SRC 07/13
country of origin: ITALY
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Bezpečnostní obuv
Normy • Značení

Základní a dodatkové požadavky pro např.
koženou obuv

Bezpečnostní obuv
EN ISO 20345

Pracovní obuv
EN ISO 20347

Základní požadavky pro obuv a odolnost tužinky 
proti nárazu

SB 
200 joulů

OB  
Žádný požadavek

Dodatkové požadavky: uzavřená pata, antistatika, 
absorpce energie patní části,  odolnost proti 
pohonným hmotám

S1
O1 (bez odolnosti 

podešve proti 
pohonným hmotám)

Dodatkové požadavky: viz. výše, průnik  
a absorpce vody S2 O2

Dodatkové požadavky: viz. výše, odolnost proti 
propíchnutí,
podešev s profilem

S3 O3

Základní a dodatkové 
požadavky pro např. obuv z PVC nebo PUR
Základní požadavky pro obuv a odolnost tužinky 
proti nárazu

SB  
200 joulů

OB  
Žádný požadavek

Dodatkové požadavky: antistatika,  
tlumení nárazů v patní části
odolnost proti propíchnutí,  
podešev  z profilem

S5 O5

Použití každé obuvi závisí na druhu nebezpečí. U každé obuvi mohou být vyžadovány dodatkové požadavky 
(např. požadavek na izolaci proti teplu nebo chladu, odolnost proti propíchnutí nebo elektrickému odporu 
u ESD). Tato obuv je pak odpovídajícím způsobem označena.
Nároky na testování pro všechny základní a dodatkové požadavky jsou stanoveny v normě EN ISO 20344.

Označení CE

Údaj o velikosti

Číslo modelu

Datum výroby

Značka výrobce

Označení typu 
 výrobcem

Číslo evropské  
normy

Značení na obuvi

Dodatečná značení

Obuv symboly pro průmyslové využití

U nově certifikovaných modelů obuvi od prosince 2007 musí být splněn a v obuvi označen jeden z těchto tří následujících požadavků
Označení Testovací látka Zkušební podmínka Koeficient tření
SRA Odolnost proti sklouznutí na podkladu z keramické dlažby 

s roztokem laurylsíransodíku
sklouznutí na patě
sklouznutí na plozce (chodidle)

ne méně než 0.28
ne méně než 0.32

SRB Odolnost proti sklouznutí na ocelové podložce s glycerínem sklouznutí na patě
sklouznutí na plozce (chodidle)

ne méně než 0.13
ne méně než 0.18

SRC Odolnost proti sklouznutí na podkladu z keramické dlažby 
s roztokem laurylsíransodíku a ocelové podložce s glycerínem

Zahrnuje všechny uvedené zkušební podmínky 
pro A i B

OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ EN ISO 20345 EN ISO 20347
SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Základní požadavky

P Odolnost proti propíchnutí

A Antistatická obuv

E Absorpce energie v oblasti paty

HI Odolnost spodkuproti teplu

CI Odolnost spodkuproti chladu

WRU Odolnost svršku vůči průniku vody a absorpci vody

HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu (do +300 °C/min)

WR Nepromokavost celé boty

M Ochrana nártu

FO Odolnost proti olejům a benzínu

*Odolnost proti propichu
Pozor -  pamatujte, že odolnost proti propichu je v laboratoři testována tupým 
hřebíkem o průměru 4,5 mm při tlakové síle 1100 N. Vyšší síly nebo slabší 
hřebík mohou mít vliv na proražení. V takovém případě je nutné uplatnit ještě 
alternativní preventivní opatření.
V současnosti jsou dostupné pro bezpečnostní obuv dva základní typy stélek 
odolných proti propíchnutí. Z kovových a nekovových materiálů. Na 
standardním trhu oba tyto typy splňují minimální požadavky na odolnost proti 
propíchnutí, ale každý z nich má odlišné další klady a zápory, které zahrnují 
následující:

Kovové: odolnost proti propíchnutí není tolik ovlivněna tvarem hrotu špičatého 
předmětu, ale díky limitům výrobců obuvi nezakrývají celou oblast chodidla 
uvnitř obuvi.
Nekovové: jsou lehčí, flexibilnější a pokrývají větší oblast ve srovnání s kovovou 
stélkou, ale odolnost proti propíchnutí se liší v závislosti na tvaru hrotu ostrého 
předmětu.
Pro více informací o typu odolnosti proti propíchnutí stélek, ve Vaší 
bezpečnostní obuvi, prosím, kontaktujte výrobce nebo dodavatele.

Splňuje specifické požadavky Požadavky mohou být splněny, ale ne stanoveny

Kategorie 
 ochrany



Ohm   109108105 3,5 × 107

R <1x 105 Ω (100 Kiloohmů)
R < 3,5 x 107Ω 

(35 Megaohmů) R < 1 x 109 Ω (1 Gigaohm)
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ESD - Elektrostatika
Kontrola nežádoucího 
elektrostatického výboje hraje 
v průmyslu stále důležitější roli. 
Stále více zaměstnanců je 
v kontaktu s elektrostaticky 
citlivými procesy a elektrostaticky 
choulostivými materiály nebo 
předměty. Na všech těchto 
pracovištích je často nutností 
používání bezpečnostní obuvi jako 
součást systému odvodu 
elektrostatického náboje.

Nezávisle na různých měřeních 
stále platí vodivý odpor v rozsahu 
mezi 100 Kiloohmů (1,0 x 105 
Ohmů) a 35 Megaohmů (3,5* 107 
Ohmů) v souladu s různými 
relevantními normami (např. 
EN ISO 20345, EN 61340).

Všechny takto certifikované 
produkty v tomto katalogu jsou 
označeny symbolem ESD.

Bezpečnostní obuv
ESD • uvex flexibilní systém vnitřního objemu obuvi

Katalogové 
číslo uvex Šíře Certifikace Velikosti

XXXX.1 10

dle modelu

XXXX.2 11 (standard) EN ISO 20345: 2011
XXXX.3 12 S 1 P nebo S3
XXXX.4 14

XXXX.7 10
XXXX.8 11 (standard) EN ISO 20345: 2011
XXXX.9 12 S 1 P nebo S3
XXXX.0 14

 V případě dotazů, prosím, kontaktujte zákaznický servis uvex: info@uvex.cz

Základní kloub malíčku

Anatomický obvod chodidla

Základní kloub palce

Nízký odpor 
(vodivý)

Vysoký odpor 
(izolující)

Antistacký dle 
EN ISO 20345

ESD dle EN 61340-5-1

Vodivý odpor dle

R = elektrická odolnost

1 x 105 Ω ≤ R ≤ 1 x 109 Ω
(100 Kiloohmů až 1 Gigaohm)

Elektrostatický výboj obuvi dle  
EN 61340-4-3

1 x 105 Ω ≤ R ≤ 1 x 108 Ω
(100 Kiloohmů až 100 Megaohmů)

uvex multiple fit system
Flexibilní systém výměnných vložek uvex zaručuje optimální 
přizpůsobení vnitřního objemu obuvi. Na základě měření nejširší části 
chodidla je stanovena šíře. Měří se buď z obvodu chodidla v místě od 
kloubu nad palcem a kloubu nad malíčkem případně od šíře chodidla 
v tomto bodě
 
Klasifikace šíři obuvi - všechny hodnoty jsou uvedeny v mm:

uvex 
velikost 

Délka  
chodidla 

Šíře 10 Šíře 11 
(standardní)

Šíře 12 Šíře 14

Obvod. Obvod. Obvod. Obvod.
35 217 216.5 222.5 228.5 240.5
36 225 221 227 233 245
37 232 225.5 231.5 237.5 249.5
38 240 230 236 242 254
39 247 234.5 240.5 246.5 258.5
40 255 239 245 251 263
41 262 243.5 249.5 255.5 267.5
42 270 248 254 260 272
43 277 252.5 258.5 264.5 276.5
44 285 257 263 269 281
45 292 261.5 267.5 273.5 285.5
46 300 266 272 278 290
47 307 270.5 276.5 282.5 294.5
48 315 275 281 287 299
49 322 279.5 285.5 291.5 303.5
50 330 284 290 296 308
51 337 288.5 294.5 300.5 312.5
52 345 293 299 305 317

Požadovaná šíře může být stanovena z tabulky dle délky chodidla. 
Následující tabulka ukazuje odpovídající katalogové číslo pro různé šíře:



Next
      Level
Equipment
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uvex 1 – nová definice výkonu

Nižší hmotnost, ergonomický 
tvar. Nižší pocit únavy.

Vynechat, ale nepostrádat. Nižší 
hmotnost redukuje zatížení těla, 
a tím snižuje opotřebení a riziko 
úrazu. Tyto vlastnosti zaručuje 
důmyslný systém odlehčené 
konstrukce ochranné obuvi uvex 1. 
Nejlehčí bota uvex ve své třídě, 
cca o 100 g lehčí než je náš 
bestseller - uvex motion style.

Zvýšený útlum otřesů.
Komfort ve 3 dimenzích.

Vícevrstvý tlumící systém uvex 1 
složený z dvojvrstvé PU podešve 
uvex 1 a komfortní stélky s 
optimálním útlumem špičky a paty, 
chrání celý pohybový aparát. 
Absorpce energie v patní části je 
dvakrát vyšší než vyžaduje norma 
EN ISO 20345. To zaručuje 
výborný komfort pohybu.

Vynikající flexibilita
Optimální komfort nošení

Ergonomický design podešve 
napomáhá přirozenému pohybu 
a flexibilitě chodidla

Vysoká stabilita, spolehlivé 
držení

Viditelná, do podešve integrovaná 
konstrukce zajišťuje stabilitu, 
držení tvaru jako i ochranu. 
Varianta x-tended support navíc 
nabízí postranní ochranou funkci 
a zvýšenou odolnost proti 
podvrtnutí a nárazu. Obě varianty 
provedení podešve obepínají 
bezpečně chodidlo bez omezení 
jeho flexibility.

uvex monoskin design – bezešvé 
provedení svršků pro pohodlné 
nošení bez otlaků

Svršek vyrobený z jednoho kusu 
materiálu (monoskin) 
z mikrovláken, kompletně bez 
kovových prvků, nabízí svým 
bezešvým provedením nejvyšší 
komfort.

Optimální tvar v oblasti klenby pro 
optimální torzi a vysokou flexibilitu

Prvek pod klenbou pro 
bezpečnost na žebřících

Samočistící a protiskluzově 
optimalizovaný profil (značka 
SRC)

Rotační prvek ulehčuje pohyb 
na místě

Zvlášť oděru odolné části podešve z PU 
pro bezpečný nášlap a zamezení úrazům

1
2
3



215* dříve BGR 191    ** pouze pro specifické modely

Anatomicky navržený tvar .
Optimální je, když všechno 
dobře „sedí“.

• Flexibilní systém vnitřního 
objemu obuvi (šíře 10 – 14**)

• Individuálně nastavitelný systém 
rychloupínání (IAS)**

• Anatomicky tvarovaná tužinka 
pro perfektní bezpečnost

• Speciálně vyrobené kopyto pro 
obuv uvex 1 ladies

uvex climazone standard
Perfektní teplota a klima.

Velkoplošná perforace, vysoce 
prodyšná svrchní vrstva i 
podšívka, jako i komfortní stélka 
zabraňují přehřívání a redukují 
nepříjemné pocení.

Kompletně bez obsahu kovu

Ortopedické řešení dle 
německé DGUV 112-191 
a rakouské NORM Z1259 

Bezpečnostní obuv uvex 1 podporuje přirozený 
pohyb lidského těla, snižuje zátěž a maximalizuje 
komfort. Vývoj probíhá na základě nejmodernějších 
fyziologických výzkumůa technologií, což zaručuje 
maximální výkon s kvantifikovatelnými výhodami 
produktu.

Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

DE/017/001 **

14121110
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uvex 2 – udává nové hranice

*pro modely z černé kůže

*

Pushing
the

   Limits
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uvex 2 – udává nové hranice

Ochrannou obuví uvex 1 společnost uvex stanovila nový 
výkon obuvi. Revoluční úroveň výkonu (New Level 
Equipment) byla dosažena z hlediska hmotnosti, 
dynamické absorpce nárazu, stability, vnějšího designu, 
tvaru a vnitřního prostředí obuvi. Nová řada obuvi uvex 2 je 
postavena na úspěšném konceptu designu a udává stále 
nová měřítka.

Řada robustní ochranné obuvi uvex 2 v ochranné třídě S2/
S3 byla optimalizována, aby byla vhodná do středně 
těžkých průmyslových oblastí použití. Je ideální pro práci 
v těchto sektorech průmyslu, např. chemie, doprava, 
logistika, energetika a strojní inženýrství.

Ergonomický lehký design
 Snižuje únavu

100 % vyšší útlum otřesů
 Komfort ve 3 dimenzích

Vysoká úroveň stability.
 Spolehlivá přilnavost a bezpečnost

Bezešvé provedení uvex monoskin.
 Bez otlaků, pohodlné držení

Anatomický tvar
 Nejlepším řešením je optimální tvar

uvex climazone Standard.
 Vynikající klima uvnitř boty

Vynikající přilnavost, optimální absorpce nárazu 
outdoor podešve

Vícevrstvý systém absorpce nárazu zahrnující 
dvojitou vrstvu uvex 2 podešve z PU a pohodlnou 
vložku s absorpcí nárazu vpředu a na 
patě: toto všechno chrání pohybový 
systém i při nošení po dlouhou 
dobu.

Zvlášť oděru odolné části podešve 
z TPU pro bezpečný nášlap a zamezení 
úrazům.

Optimalizovaná ochrana kotníku 
pro bezpečnost při práci 
na žebřících..

Hrubá samočistící podešev 
zajišťující maximální přilnavost 
na nerovných nebo špinavých 
plochách (značení SRC).

Vysoce kvalitní vnější materiál.

Optimalizovaná vnitřní teplota, robustný 
vnější materiál vyrobený z hi-tech 
mikrovlákna nebo jemná kůže NAPPA 
nejvyšší kvality chrání nohu v zátěžových 
situacích.

Odolná špice z PU

Dodatečné přetažení špice z PU zajišťuje 
spolehlivou ochranu z vnějšku a pomáhá 
předcházet trhání obuvi při pohybu 
v kleče. 
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Bezpečnostní obuv
uvex 2

uvex 2 • Polobotka 6504 S2 SRC • Kotníčková obuv 6505 S2 SRC
Sportovní multifunkční bezpečnostní obuv
•  Extrémně lehká a flexibilní
•  100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova nové generace
•  Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní 
části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti

• Vyrobeno novou technologií high-performance pro vyjímečný komfort 
nošení

• Technologie uvex climazone pro optimální komfort
• Svrchní materiál – prodyšné voděodolné high-tech mikrovlákno
• Prodyšná podšívka ze síťoviny
• Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné pro alergiky na chrom
• Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení: klasické 
tkaničky na výměnu pouze u modelu (6504)

• Bezešvý design pro zamezení puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem odvodu 
vlhkosti a extra absorpcí nárazu přední a patní části

• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Dvousložková podešev s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti 
uklouznutí, bez obsahu látek poškozujících laky jako jsou silikony 
a ftaláty

• Přetažená špice z polyuretanu, která chrání vnější materiál na špičce 
obuvi s výrazně prodlouženou dobou odolnosti

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35megaohmů

Polobotka 6504
Obj. číslo 6504.7 6504.8 6504.9 6504.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Kotníčková obuv 6505
Obj. číslo 6505.7 6505.8 6505.9 6505.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

6504 6505



219Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex 2

uvex 2 · Polobotka 6502 S3 SRC · Kotníčková obuv 6503 S3 SRC
Sportovní multifunkční bezpečnostní obuv
• Extrémně lehká a flexibilní
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova nové generace
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní 

části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
• Bez kovových částí, podešev odolná proti propíchnutí dle nejnovější 

normy, avšak nenarušuje flexibilitu obuvi
• Vyrobeno novou technologií high-performance pro vyjímečný komfort 

nošení
• Technologie uvex climazone pro optimální komfort
• Svrchní materiál z jemné kůže – prodyšný a voděodolný
• Prodyšná podšívka ze síťoviny
• Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení: klasické 

tkaničky na výměnu pouze u modelu (6502)
• Bezešvý design pro zamezení puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem odvodu 

vlhkosti a extra absorpcí nárazu přední a patní části
• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Dvousložková podešev s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti 

uklouznutí, bez obsahu látek poškozujících laky jako jsou silikony 
a ftaláty

• Přetažená špice z polyuretanu, která chrání vnější materiál na špičce 
obuvi s výrazně prodlouženou dobou odolnosti

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohmů

Polobotka 6502
Obj. číslo 6502.1 6502.2 6502.3 6502.4
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Kotníčková obuv 6503
Obj. číslo 6503.1 6503.2 6503.3 6503.4
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

6502 6503



220 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv 
 uvex 1

uvex 1 ∙ Sandál 8542 S1 SRC uvex 1 ∙ Polobotka perforovaná 8543 S1 SR
Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
• Extrémně lehká a přizpůsobivá
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní 
části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti

• Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort 
• Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro velur
• Prodyšná podšívka ze síťoviny
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom 
• Individuální upínání na suchý zip (pouze 8542)
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly 
vlhkosti a extra absorpcí nárazů v přední a patní části

• Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů 
a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky 
(silikony, ftaláty, atd.)

• Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů 

Sandál 8542
Obj. číslo 8542.7 8542.8 8542.9 8542.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Polobotka 8543
Obj. číslo 8543.7 8543.8 8543.9 8543.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

DE/017/001

8542

8543



221Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex 1

uvex 1 ∙ Polobotka 8544 S2 SRC •  Kotníčková obuv 8545 S2 SRC
Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
• Extrémně lehká a přizpůsobivá
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní 
části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti

• Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort 
• Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
• Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro velur
• Prodyšná podšívka ze síťoviny
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly 
vlhkosti a extra absorpcí nárazů v přední a patní části

• Měkký polstrovaný límec a jazyk 
• Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů 
a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky 
(silikony, ftaláty, atd.)

• Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů

Polobotka 8544
Obj. číslo 8544.7 8544.8 8544.9 8544.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Kotníčková obuv 8545
Obj. číslo 8545.7 8545.8 8545.9 8545.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

DE/017/001

8544

8545



222 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex 1

uvex 1 · Perforovaný sandál 8530 S1 SRC · Perforovaná polobotka  8531 S1 SRC · 
Perforovaná kotníčková obuv 8532 S1 SRC
Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
• Extrémně lehká a přizpůsobivá
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní 
části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti

• Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort 
• Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
• Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš
• Prodyšná podšívka ze síťoviny
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Upínání na suchý zip pro snadné individuální nastavení (pouze 8530)
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly 
vlhkosti a extra absorpcí nárazů v přední a patní části

• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů 
a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky 
(silikony, ftaláty, atd.)

• Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů

Perforovaný sandál 8530
Obj. číslo 8530.7 8530.8 8530.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Perforovaná polobotka 8531
Obj. číslo 8531.7 8531.8 8531.9 8531.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Perforovaná kotníčková obuv 8532
Obj. číslo 8532.7 8532.8 8532.9 8532.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

8530

8531

8532



223Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex 1

uvex 1 ∙ Polobotka 8534 S2 SRC ∙ Polobotka 8546 S1 SRC 
Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
• Extrémně lehká a flexibilní
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní 
části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti

• Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort 
• Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
• Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš
• Prodyšná podšívka ze síťoviny
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení (pouze 8546)
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly 
vlhkosti a extra absorpcí nárazů v přední a patní části 

• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů 
a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky 
(silikony, ftaláty, atd.)

• Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů
• Certifikováno uvex medicare

Polobotka 8534
Obj. číslo 8534.7 8534.8 8534.9 8534.0
Šíře 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Polobotka 8546
Obj. číslo 8546.7 8546.8 8546.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

8534

8546



224 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex 1 x-tended support (rozšířená ochrana proti podvrtnutí)

uvex 1 ∙ Perforovaná polobotka 8511 S1 SRC ∙ Perforovaná polobotka 8512 S1 SRC 
uvex 1 ∙ Perforovaná polobotka 8514 S1 P SRC ∙ Perforovaná polobotka 8519 S1 P SRC
Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
• Extrémně lehká a přizpůsobivá
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Odolná proti propíchnutí, mezipodešev bez kovových částí dle nejnovějších ochranných norem, 
nenarušuje flexibilitu (pouze 8514 a 8519)

• Speciálně navržený postranní rám nabízí rozšířenou ochrana ve střední části chodidla 
a zamezuje zraněním v důsledku podvrtnutí

• Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
• Vyrobeno novou technologií high-performance pro vyjímečný komfort nošení 
• Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš 
• Prodyšná podšívka ze síťoviny
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpcí 
nárazů v přední a patní části

• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí 
– bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)

• Splňuje požadavky ESD : svodový odpor< 35 megaohmů
• Podpora v patní a střední části chodidla díky speciálně navrženému postrannímu rámu 
k ochraně proti zraněním v důsledku podvrtnutí a nárazu

Polobotka 8511
Obj. číslo 8511.7 8511.8 8511.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Polobotka 8512
Obj. číslo 8512.7 8512.8 8512.9
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Polobotka 8514
Obj. číslo 8514.1 8514.2 8514.3
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Polobotka 8519
Obj. číslo 8519.1 8519.2 8519.3
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

8511

8514

8519
8512

8514

8519

DE/017/001

8512



225Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex 1 x-tended support (rozšířená ochrana proti podvrtnutí)

uvex 1 ∙ Perforovaný sandál 8536 S1 P SRC ∙ Polobotka 8516 S3 SRC ∙ 
Kotníčková obuv 8517 S3 SRC
• Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
• Extrémně lehká a přizpůsobivá
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez 
tepelné vodivosti

• Odolná proti propíchnutí, mezipodešev bez kovových částí dle nejnovějších ochranných norem, 
nenarušuje flexibilitu

• Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
• Vyrobeno novou technologií high-performance pro vyjímečný komfort nošení
• Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš (8514 a 8519)
• Svrchní materiál – prodyšný voděodolný high – tech mikro semiš (8516 a 8517)
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Dva pásky se suchým zipem pro individuální nastavení (pouze 8536)
• Prodyšná podšívka ze síťoviny
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpcí 
nárazů v přední a patní části 

• Měkký polstrovaný límec a jazyk 
• Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí 
– bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů 
• Podpora v patní a střední části chodidla díky speciálně navrženému postrannímu rámu 
k ochraně proti zraněním v důsledku podvrtnutí a nárazu

Perforovaný sandál 8536
Obj. číslo 8536.1 8536.2 8536.3
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Polobotka 8516
Obj. číslo 8516.1 8516.2 8516.3
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

Kotníčková obuv 8517
Obj. číslo 8517.1 8517.2 8517.3
Šíře 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikost 35 – 52 35 – 52 35 – 52

8516

8517

8536



226 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex 1 ladies

uvex 1 ∙ Perforovaný sandál 8560 S1 SRC ∙ Polobotka 8562 S2 SRC
• Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
• Extrémně lehká a flexibilní
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez 
tepelné vodivosti

• Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort 
• Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
• Svrchní materiál – prodyšný voděodolný high-tech mikro semiš
• Prodyšná podšívka ze síťoviny 
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Dva pásky se suchým zipem pro individuální nastavení (8560)
• Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení (8562)
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpcí 
nárazů v přední a patní části

• Měkký polstrovaný límec a jazyk 
• Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí 
– bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů

Perforovaný sandál 8560
Obj. číslo 8560.7 8560.8
Šíře 10 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 43 35 – 43

Polobotka 8562
Obj. číslo 8562.7 8562.8
Šíře 10 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 35 – 43 35 – 43

Všechny modely řady uvex 1 jsou dostupné i pro ženy (od velikost 35).
Popis produktů na stranách 220 až 225.

8560
8562

8542 8543 8544 8545

8546 8511 8512 8514



227Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex 1 ladies

uvex 1 ∙ Perforovaná polobotka 8561 S1 SRC ∙ Perforovaná kotníčková obuv 8563 S1 SRC
Multifunkční bezpečnostní polobotka a Kotníčková obuv sportovního vzhledu
• Extrémně lehká a flexibilní
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, 
bez tepelné vodivosti

• Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort 
• Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
• Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš 
• Prodyšná podšívka ze síťoviny 
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení (8562)
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpcí 
nárazů v přední a patní části

• Měkký polstrovaný límec a jazyk 
• Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí 
– bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů

Perforovaná polobotka 8561
Obj. číslo 8561.7 8561.8
Šíře 10 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 43 35 – 43

Kotníčková obuv 8563
Obj. číslo 8563.7 8563.8
Šíře 10 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 35 – 43 35 – 43

8561

8563

85198530 8531 8536

85178532 8534 8516
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uvex business casual
Elegantní styl, výjimečná ochrana

Kontrola prodyšnosti
Mimořádně prodyšná textilní 
podšívka a svršek z kůže zajišťují 
dobrou ventilaci a regulaci teploty 
a udržují tak optimální „klima“ 
uvnitř obuvi.

Pohodlné nošení
Nový anatomický tvar poskytuje 
zvýšenou stabilitu a podporu 
pro přirozený pohyb chodidla 
bez omezení.

9510 
Pružná, vysoce kvalitní kůže 
a textílie podšívky, nadčasový 
vzhled s vysokou úrovní komfortu 
a hygieny pro zdravé nohy.

9511 
Kombinace nejkvalitnější hladké 
kůže, semiše s prošitím a funkční 
textilní podšívky - obuv lehká 
a uživatelsky velmi pohodlná.

Absorpce nárazů
Lehká dvojvrstvá PUR 
(polyuretanová) podešev 
a vyjímatelná komfortní vložka 
do obuvi mají výborné vlastnosti 
při tlumení nárazů, což pomáhá 
snižovat únavu a předchází 
onemocnění pohybového aparátu.

Ochrana při každém kroku
Ergonomicky vytvarovaná 
podešev a označení SRC 
poskytují vynikající odolnost 
proti uklouznutí.

PUR podešev
• Ergonomicky tvarovaný profil
• Extrémně flexibilní s vynikajícím útlumem otřesů
• Mimořádně lehká díky výjimečnému systému PUR podešve
• Dvouvrstvá podešev, odolná proti oděru a proříznutí
• Výrazně lepší protiskluzové vlastnosti
• Samočistící profil podrážky
• Odolná olejům a benzínu
• Nebarvící (nezanechává šmouhy)
• Krátkodobě odolná teplotám do +120 °C

Od klasicky-elegantní ke sportovně-ležérní: vyberte si z řady 
bezpečnostní obuvi uvex business casual, perfektně doplňte Váš 
pracovní oděv a buďte přitom optimálně chráněni.

9512 
Měkká a pružná svrchní kůže 
s nadčasovým budapešťským 
vzorem obuvi (obuv s otevřeným 
šněrováním a křídlovou špičkou 
a ozdobnou perforací) v kombinaci 
s kvalitní funkční textilií nabízí 
prodyšnou obuv v elegantním 
stylu.



229Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex business casual

uvex business casual . Obuv 9510 S1 P SRC a 9510  S1 SRC
uvex business casual . Obuv 9511 S1 P SRC
uvex business casual . Obuv 9512 S1 P SRC a 9512 S1 SRC
Sportovně ležérní bezpečností obuv (9510 a 9511) a klasicky elegantní 
bezpečnostní obuv (9512)
• Elegantní budapešťský vzor s perforací (9512)
• Lehká a flexibilní
• uvex climazone technologie pro příjemné klima v obuvi
• Prodyšná svrchní kůže
• Optimálně vlhkost pohlcující textilní podšívka
• Vyjímatelná komfortní antistatická stélka se systémem regulace 
odvodu vlhkosti, tlumí nárazy jak v patní, tak v přední části nohy

• Měkký polstrovaný límec a jazyk obuvi
• Ocelová tužinka
• Ocelová stélka (jen u 9510.2, 9511.2 a 9512.2)
• Splňuje požadavky ESD, svodový odpor < 35 Megaohmů 
• Dvouvrstvá polyuretanová podešev s vynikajícím útlumem otřesů, 
skvělá ochrana proti uklouznutí, neobsahuje substance poškozující lak 
jako silikony a ftaláty

Obuv 9510
Obj. číslo 9510.2 9510.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 38 – 48 38 – 48

Obuv 9511
Obj. číslo 9511.2
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Velikost 38 – 48

Obuv 9512
Obj. číslo 9512.2 9512.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 38 – 48 38 – 48

9510

9511

9512



230 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex ladies allround – Pohodlné. Vzhledné. Lehké.

uvex ladies allround ∙ Sandál 8694 S1 SRC
Velmi lehká a módní dámská polobotka na suchý zip, navržená 
a vyrobená na speciálním kopytě ve tvaru ženského chodidla
• Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
• Prodyšný nubuk v hydrofobní úpravě
• Vysoce prodyšná textilní podšívka
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost
• Hliníková tužinka
• Patní tužinka uvex anti-twistpro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk a límec svrškue
• Vyjímatelná komfortní vložka; antistatická se systémem transportu 
vlhkosti pro zlepšené klima

• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní 
a střední části vložky

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Jednovrstvá polyuretanová podešev

Obj. číslo 8694.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 35 – 43

Pouze do 
vyprodání zásob

uvex 3D hydroflex® foam
Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem 
kontroly vlhkosti, vytvářející perfektní prostředí uvnitř 
obuvi a lepší komfort nošení. uvex 3D hydroflex® foam 
poskytuje po celém povrchu extra absorpci nárazů. 
Dodatečné části absorbující náraz se nachází v přední 
a patní části chodidla.

Vyrobeno na speciálním kopytě ve tvaru 
ženského chodidla pro perfektní tvar

Splňuje požadavky ESD

uvex climazone systém řízení teploty zajišťuje příjemné 
klima a zvyšuje komfort při nošení.

uvex ladies allround 
Komfortní podešev
Jednovrstvá podešev PUR

• Splňuje požadavky ESD:
svodový odpor < 35 Megaohmů

• Krátkodobá odolnost teplotám do +120 °C
• Neobsahuje substance poškozující lak
• Samočistící profil
• Odolná olejům a benzínu
• Nebarvící podešev (nezanechává šmouhy)
• Velikost 35 – 43Vynikající útlum

Oblouk ve střední části podporuje 
přirozený pohyb nohy

Široké drenážní kanálky 
k odvodu tekutin

Ergonomicky navržený profil

Rotační kroužek v oblasti kloubu palce 
nohy podporuje otáčení na místě

Vylepšená odolnost proti skluzu

8694



231Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex ladies allround · uvex ladies allround classic

uvex ladies allround
Perforovaná polobotka 8695 S1 SRC
Polobotka 8696 S1 SRC
Velmi lehká a módní dámská polobotka/perforovaná polobotka, 
navržená a vyrobená na speciálním kopytě ve tvaru ženského chodidla
• Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
• Prodyšný nubuk v hydrofobní úpravě, perforovaný povrch pro větší 
ventilaci

• Vysoce prodyšná textilní podšívka
• Hliníková tužinka
• Patní tužinka uvex anti-twistpro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk a límec svršku
• Vyjímatelná komfortní vložka; antistatická se systémem transportu 
vlhkosti pro zlepšené klima

• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní 
a střední části vložky

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Jednovrstvá polyuretanová podešev

Perforovaná polobotka Polobotka
Obj. číslo 8695.9 8696.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Norma 35 – 43 35 – 43

uvex ladies allround classic
Polobotka 8698 S3 SRC
Boot 8699 S3 SRC
Velmi lehká a módní dámská polobotka/kotníčková obuv, navržená 
a vyrobená na speciálním kopytě ve tvaru ženského chodidla
• Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
• Prodyšná, voděodolná hladká kůže
• Vysoce prodyšná textilní podšívka
• Šněrovací systém
• Reflexní prvky pro lepší viditelnost
• Hliníková tužinka
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk a límec svršku
• Vyjímatelná komfortní vložka; antistatická se systémem transportu 
vlhkosti pro zlepšené klima

• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní 
a střední části vložky

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Odolná proti propichu, nekovová mezipodešev, která nesnižuje 
pružnost boty při chůzi

• Jednovrstvá polyuretanová podešev

Polobotka 8698 Kotníčková obuv
Obj. číslo 8698.2 8699.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Norma 35 – 43 35 – 43

Pouze do 
vyprodání zásob

Pouze do 
vyprodání zásob

8695

8698

8696

8699



232 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj
Sandál 6910 S1 P SRC
Sandál 6911 S1 SRC
Perforovaná polobotka 6921 S1 SRC
• Bez obsahu kovu 
• Velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka 
a svrchní materiály

• Svrchní materiál textil (není odolný proti plamenům) – 
neobsahuje kůži, vhodné pro alergiky na chrom (6910), 
svrchní materiál kůže (6911 a 6921)

• Široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční 
a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti

• uvex topschield – přetažení špice pro dodatečnou ochranu 
svrchního materiálu a delší životnost obuvi 

• Rychloupínání z umělé hmoty; upínací pásek umožňuje 
individuální nastavení obvodu nohy

• Poutkový šněrovací systém (6921)
• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní 
a přední oblasti chodidla

• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se 
speciálním systémem odvodu vlhkosti

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
• PUR podešev

Sandál 6910
Obj. číslo 6910.1 6910.2 6910.3
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50 35 – 50

Sandál 6911
Obj. číslo 6911.7 6911.8 6911.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50 35 – 50

Perforovaná polobotka 6921
Obj. číslo 6921.7 6921.8 6921.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50 35 – 50

* Šíře 10 a 12 s vložkou hydroflex® GEL (popis na straně 261).

Podešev PUR 
• Ergonomicky zkonstruovaný tvar
• Extrémně pružná
• Velmi nízká hmotnost díky podešvi z PUR
• Vynikající tlumení nárazů
• Dvouvrstvý systém podešve odolný proti oděru a proříznutí
• Znatelně lepší odolnost proti uklouznutí
• Samočistící profil podešve
• Antistatická
• Odolná vůči olejům a benzínu
• Nezanechává šmouhy
• Splňuje standardní požadavky ESD  
(svodový odpor < 35 Megaohmů)

• Neobsahuje substance poškozující lak jako silikon, ftaláty, 
atd.

6910

6911

6921



233Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj
Polobotka 6922 S2 SRC/S3 SRC
Kotníčková obuv 6940 S2 SRC/
S3 SRC
• Bez obsahu kovu 
• Velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná 
podšívka a svrchní materiály

• Svrchní materiál kůže
• Prodyšná textilní podšívka
• Široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita 
boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné 
vodivosti

• uvex topschield – přetažení špice pro dodatečnou 
ochranu svrchního materiálu a delší životnost obuvi 

• Poutkový šněrovací systém
• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu 
a zamezení zvrtnutí kotníku

• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů 
v patní a přední oblasti nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí 
prachu

• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se 
speciálním systémem odvodu vlhkosti

• Splňuje požadavky ESD: 
svodový odpor < 35 Megaohmů

• Podešev z polyuretanu

Polobotka 6922
Obj. číslo 6922.1 6922.2 6922.3
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50 35 – 50

Obj. číslo 6922.7 6922.8 6922.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50 35 – 50

Kotníčková obuv 6940
Obj. číslo 6940.1 6940.2 6940.3
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50 35 – 50

Obj. číslo 6940.7 6940.8 6940.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50 35 – 50

* Šíře 10 a 12 s vložkou hydroflex® GEL (popis na straně 261).

6922

6940



234 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene
Sandál Sling s patním páskem 
6960 SB A E FO SRC
Velice lehká obuv s otevřenou patou.
• Minimum švů pro zabránění ulpívání nečistot na obuvi
• Prodyšný svrchní materiál z high-tech mikrovlákna
• Vysoce prodyšná podšívka Distance Mesh
• Vhodná pro alergiky na chrom, neboť je obuv vyrobena ze syntetických 
materiálů

• uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka 
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní 
části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti

• Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti

• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů 
• Podešev z polyuretanu (viz. str. 232)

Obj. číslo 6960.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 SB A E FO SRC
Velikosti 35 – 50

uvex xenova® hygiene
Polobotka 6927 S1 SRC
• Bez kovových součástí
• Inovativní design
• Široký sportovní tvar
• Nízká hmotnost
• uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka a svrchní 
materiály

• Svrchní syntetický high-tech materiál, odolný proti postřikům vodou 
(kompletně uzavřená přední část obuvi)

• Prodyšná textilní podšívka
• Velké ventilační otvory na stranách patní části
• uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka 
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní 
části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti 

• Rychloupínání z umělé hmoty; upínací pásek umožňuje individuální 
nastavení obvodu nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti

• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů 
v přední a patní části chodidla

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
• Podešev z polyuretanu (viz. str. 232)

Obj. číslo 6927.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 35 – 50

6960

6927



235Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene
Nazouvací polobotka 
6962 S2 SRC
Polobotka 6964/6965 S2 SRC
Velmi lehká obuv
• Bez kovových součástí
• Velice lehká obuv s otevřenou patou
• Minimum švů pro zabránění ulpívání nečistot 
na obuvi

• Prodyšný svrchní materiál z high-tech mikrovlákna, 
odolný proti oděru, voděodoný

• Vysoce prodyšná podšívka distance mesh
• Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu 
a zamezení zvrtnutí kotníku

• Vhodná pro alergiky na chrom, neboť je obuv 
vyrobena ze syntetických materiálů

• uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka
• Kompaktní design, anatomický tvar, výborná 
stabilita boční a patní části, antimagnetická, 
bez tepelné vodivosti

• Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi 
se speciálním systémem odvodu vlhkosti

• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části

• Splňuje požadavky ESD: 
svodový odpor < 35 Megaohmů

• Podešev z polyuretanu (viz. str. 232) 

Polobotka 6962
Obj. číslo 6962.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti 35 – 50

Polobotka 6964
Obj. číslo 6964.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Barva bílá
Velikosti 35 – 50

Polobotka 6965
Obj. číslo 6965.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Barva černá
Velikosti 35 – 50

6965

6962

6964



236 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex xenova® pro

uvex xenova® pro
Polobotka 6930 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
• Bez obsahu kovu
• Velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka a svrchní 
materiály

• Svrchní materiál kůže
• Prodyšná textilní podšívka
• Široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka, teplotně izolující 
• uvex topschield – přetažení špice pro dodatečnou ochranu svrchního 
materiálu a delší životnost obuvi 

• Poutkový šněrovací systém
• Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení zvrtnutí 
kotníku

• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu 
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti

• uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní oblasti
• Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® v přesné šíři podešve, 
nepřenáší chlad 

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
• Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300 °C

Obj. číslo 6930.1 6930.2 6930.3
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Velikosti 39 – 50 39 – 50 39 – 50

Obj. číslo 6930.7 6930.8 6930.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Velikosti 39 – 50 39 – 50 39 – 50

* Šíře 10 a 12 s vložkou hydroflex® GEL (popis na straně 261)..

Podešev z gumy 
Ergonomicky tvar
• Extrémně pružná
• Velmi nízká hmotnost 
• Vynikající tlumení nárazů
• Dvouvrstvý systém podešve odolný proti oděru a proříznutí
• Znatelně lepší odolnost proti sklouznutí
• Samočisticí profil podešve
• Antistatická
• Odolná vůči benzínu a olejům
• Nebarvící
• Splňuje standardní požadavky ESD (svodový odpor < 35 Megaohmů)
• Krátkodobě odolná proti teplotám až do cca +300 °C
• Trvale flexibilní a odolná proti sklouznutí při nízkých teplotách
• Odolná vůči velkému množství chemikálií
• Odolná vůči oděru

6930



237Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex xenova® pro

uvex xenova® pro
Kotníčková obuv 6950 S2 
HRO SRC/S3 HRO SRC
Zimní kotníčková obuv 6953 S3 HRO CI SRC
• Bez obsahu kovu
• Velmi nízká hmotnost 
• uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka a svrchní 
materiály

• Svrchní materiál kůže
• Prodyšná textilní podšívka (6950)
• Teplá podšívka (6953)
• Široký, sportovní tvar 
• uvex xenova® duo –plastová bezpečnostní tužinka, teplotně izolující 
• uvex topschield – přetažení špice pro dodatečnou ochranu svrchního 
materiálu a delší životnost obuvi 

• Poutkový šněrovací systém
• Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení zvrtnutí 
kotníku

• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu 
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti

• uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® v přesné šíři podešve, 
nepřenáší chlad (pouze 6950.1/6950.2/6950.3 a 
6953.1/6953.2/6953.3)

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
• CI pro izolaci spodku proti chladu
• Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teplu 
krátkodobě až do +300 °C

• Podešev z gumy (viz. str. 236)

Kotníčková obuv 6950
Obj. číslo 6950.1 6950.2 6950.3
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Velikosti 39 – 50 39 – 50 39 – 50

Obj. číslo 6950.7 6950.8 6950.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Velikosti 39 – 50 39 – 50 39 – 50

Zimní kotníčková obuv 6953
Obj. číslo 6953.1 6953.2 6953.3
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HRO CI SRC
Velikosti 39 – 50 39 – 50 39 – 50

* Šíře 10 a 12 s vložkou hydroflex® GEL (popis na straně 261).

6950

6953



238 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style
Polobotka 6999 S1 SRC/S1 P SRC
Velmi lehká moderní polobotka sportovního tvaru
• Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
• Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
• Vhodná pro alergiky na chrom: vyrobená ze syntetických materiálů 
(neodolných plamenům)

• uvex topschield – přetažení špice pro dodatečnou ochranu svrchního 
materiálu a delší životnost obuvi

• Ocelová tužinka
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• Měkký, polstrovaný límec
• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní 
části nohy

• Vyměnitelné, antistatické komfortní vložky s funkcí odvádění vlhkosti 
pro lepší komfort nošení

• Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® v přesné šíři podešve, 
neomezuje pohyb (pouze 6999.2)

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Polyuretanová podešev (popis na straně 232)

Obj. číslo 6999.2 6999.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 36 – 48 36 – 48

uvex motion style
Sandál 6975 S1 SRC
Kotníčková obuv 6967 S1 SRC
Velmi lehký moderní sandál/kotníčková obuv sportovního tvaru
• Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
• Prodyšné, perforované high-tech mikrovlákno
• Velká perforace pro přidanou ventilaci (pouze 6975)
• Vysoce prodyšná Mesh textilní podšívka
• Vhodná pro alergiky na chrom: vyrobená ze syntetických materiálů
• Poutkový šněrovací systém (pouze 6975)
• Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec
• Vyměnitelné, antistatické komfortní vložky s funkcí odvádění vlhkosti 
pro lepší komfort nošení

• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní 
části nohy

• Ocelová tužinka
• Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® v přesné šíři podešve, 
neomezuje pohyb (pouze 6975.2)

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Polyuretanová podešev (popis na straně 232)

Sandál 6975
Obj. číslo 6975.2 6975.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 36 – 50 36 – 48

Kotníčková obuv 6976
Obj. číslo 6967.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 36 – 48

6999

6975

6967



239Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex motion style

uvex motion style
Polobotka 6997 O1 FO SRC/6998 S1 SRC
Polobotka 6989 S1 SRC
Inovativní, vysoce kvalitní ESD polobotka
• Ultra lehký a módní styl
• Technologie uvex climazone pro optimální komfort
• Svrchní materiál: High-Tech mikro-semiš
• Perforovaný design pro zvýšenou ventilaci
• Vysoce prodyšná Mesh textilní podšívka
• Vhodné pro alergiky na chrom: vyrobené ze syntetických materiálů
• Plastové upínání pro rychlé, individuální nastavení
• Ocelová tužinka (6997 bez tužinky)
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení 
podvrtnutí nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk a patový límec
• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů 
v patní a střední části chodidla

• Vyměnitelné, antistatické komfortní vložky s funkcí odvádění 
vlhkosti pro lepší komfort nošení

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Polyuretanová PUR podešev 

Polobotka 6997.8
Obj. číslo 6997.8

Pracovní obuv bez tužinky 
Obrázek na straně 259

Šíře 11
Norma EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
Velikosti 36 – 50

Polobotka 6998 Polobotka 6989
Obj. číslo 6998.8 6989.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 36 – 50 36 – 50

uvex motion style
Polobotka 6978 S2 SRC
Kotníčková obuv 6979 S2 SRC
Extrémně lehká a módní obuv 
• Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
• Svrchní materiál: hydrofobní High-Tech mikro-semiš
• Velmi vzdušná Mesh podšívka
• Vhodná pro alergiky na chrom: vyrobená ze syntetických materiálů
• Individuálně nastavitelné elastické šněrování s rychloupínáním 
(pouze 6978)

• Ocelová tužinka
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení 
podvrtnutí

• Vysoce prodyšná textilní podšívka
• Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec
• Vyměnitelné, antistatické komfortní vložky s odvodem vlhkosti
• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální útlum v přední 
a patní části

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Velmi lehká PUR podešev s úsporou 25% hmotnosti a s vynikajícími 
tlumícími vlastnostmi

Polobotka 6978 Kotníčková obuv 6979
Obj. číslo 6978.8 6979.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti 36 – 50 36 – 50

6998

6989

6978

6979



240 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex motion sport

uvex motion sport
Sandál 6954 S1 SRC
Sandál 6957 S1 SRC
Sandál v novém trekingovém designu
• Atraktivní barevná kombinace
• Širší sportovní tvar
• Velmi lehká obuv
• uvex climazone technologie s vysoce prodyšnou podšívkou 
a svrchním materiálem 

• Svrchní materiál kůže nubuk/semiš
• Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení s reflexními 
prvky (6954)

• Dva suché zipy pro individuální nastavení v oblasti nártu (6957)
• Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

• Měkký polstrovaný límec a jazyk obuvi
• Komfortní vyměnitelná vložka do obuvi, antistatická se systémem 
odvodu vlhkosti

• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro skvělé tlumení 
nárazů v patní a přední části chodidla

• Splňuje požadavky ESD, svodový odpor < 35 Megaohmů
• Podešev z polyuretanu (popis na straně 232)

Sandál 6954
Obj. číslo 6954.7 6954.8 6954.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 36 – 50 36 – 50 36 – 50

Sandál 6957
Obj. číslo 6957.7 6957.8 6957.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 36 – 50 36 – 50 36 – 50

*V šířích 10 a 12 se dodává s uvex komfortní klimatickou vložkou do obuvi.

Bezpečnostní obuv řady uvex motion 
sport je módní obuv ve sportovní 
designu.
uvex motion sport se vyznačuje nízkou 
hmotností a výjimečnou regulací teploty 
díky ultra lehké PU podešvi a vyjimatelné 
uvex 3D hydroflex® foam komfortní 
vložce do bot.
Vynikající viditelnost je zaručena 
prostřednictvím reflexních prvků 
umístěných na šněrování a na poutku 
v zadní části boty.

6954

6957



241Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečností obuv
uvex motion sport

uvex motion sport
Perforovaná polobotka 6958 S1 SRC
Polobotka 6955 S2 SRC
Kotníčková obuv 6956 S2 SRC
•  Nový trekový design
•  Atraktivní barevná kombinace
•  Širší sportovní tvar
•  Velimi lehká obuv
•  uvex climazone technologie s vysoce prodyšnou podšívkou 
a svrchním materiálem 

•  Svrchní materiál kůže nubuk/semiš
•  Velká perforovaná plocha na svrchní části pro zvýšenou 
prodyšnost (jen u 6958)

•  Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení 
•  Systém šněrování s reflexními prvky
•  Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení 
zvrtnutí kotníku

•  Měkký polstrovaný límec a jazyk obuvi
•  Komfortní vyměnitelná vložka do obuvi, antistatická se systémem 
odvodu vlhkosti

•  Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro skvělé tlumení 
nárazů v patní a přední části chodidla

•  Splňuje požadavky ESD, svodový odpor <35 Megaohmů
•  Podešev z polyuretanu (viz. str. 232)

Perforovaná polobotka 6958
Obj. číslo 6958.7 6958.8 6958.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost 36 – 50

Polobotka 6955
Obj. číslo 6955.7 6955.8 6955.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 36 – 50 36 – 50 36 – 50

Kotníčková obuv 6956
Obj. číslo 6956.7 6956.8 6956.9
Šíře 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 36 – 50 36 – 50 36 – 50

* V šířích 10 a 12 se dodává s uvex komfortní klimatickou vložkou do obuvi.

6958

6955

6956



242 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex motion classic

uvex motion classic ∙ Sandál 6970
Ultra lehký sandál
• Široký sportovní tvar
• Optimální komfort nošení díky technologii uvex climazone
• Prodyšná svrchní kůže
• Vylepšená prodyšná perforace
• Podšívka Distance mesh pro zvýšenou prodyšnost
• Ocelová tužinka
• Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec
• Vyměnitelná komfortní vložka, antistatická, se systémem odvodu vlhkosti
• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální útlum v přední a patní části
• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• PUR podešev (viz. strana 232) 

Obj. číslo 6970.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 36 – 50

uvex motion classic ∙ Polobotka 
6977 S2 SRC
Ultralehká šněrovací obuv
• Široký sportovní tvar 
• uvex climazone technologie pro příjemné klima při nošení
• Svrchní materiál – voděodolná prodyšná kůže
• Obzvláště prodyšná podšívka Distance Mesh
• Patní tužinka anti-twist pro zamezení podvrtnutí
• Ocelová bezpečnostní tužinka
• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Vyměnitelná komfortní vložka, antistatická, se systémem odvodu vlhkosti
• uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložka se systémem tlumení otřesů 
v patní a přední části chodidla

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
• Podešev PUR (viz. strana 232)

Obj. číslo 6977.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti 36 – 48

uvex motion classic
Perforovaná polobotka 6971 S1 SRC
Ultralehká šněrovací obuv
• Široký sportovní tvar 
• uvex climazone technologie pro příjemné klima při nošení
• Svrchní materiál – prodyšná kůže
• Obzvláště prodyšná podšívka Distance Mesh
• Perforace pro dobrou cirkulaci vzduchu
• Patní tužinka anti-twist pro zamezení podvrtnutí
• Ocelová bezpečnostní tužinka
• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Vyměnitelná komfortní vložka, antistatická, se systémem odvodu vlhkosti
• uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložka se systémem tlumení otřesů 
v patní a přední části chodidla

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
• PUR podešev (viz. strana 232)

Obj. číslo 6971.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 36 – 50

Pouze do 
vyprodání zásob

Pouze do 
vyprodání zásob

6970

6971

6977



243Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex motion classic

uvex motion classic
Polobotka 6972 S2 SRC/S3 SRC
Kotníčková obuv 6973 S2 SRC/S3 SRC
Ultralehká šněrovací obuv
• Široký sportovní tvar 
• uvex climazone technologie pro příjemné klima při nošení
• Svrchní materiál – voděodolná prodyšná kůže
• Obzvláště prodyšná podšívka Distance Mesh
• Patní tužinka anti-twist pro zamezení podvrtnutí
• Dodatečné přetažení špice uvex topshield pro zvýšení ochrany 
a životnosti (6972.2 a 6973.2)

• Ocelová bezpečnostní tužinka
• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Vyměnitelná komfortní vložka, antistatická, se systémem odvodu 
vlhkosti

• uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložka se systémem tlumení 
otřesů v patní a přední části chodidla

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
• Podešev PUR (viz. strana 232)

Polobotka 6972
Obj. číslo 6972.2 6972.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti 36 – 50 36 – 50

Kotníčková obuv 6973
Obj. číslo 6973.2 6973.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti 36 – 50 36 – 50

uvex motion black
Polobotka 6968 S1 P SRC
Kotníčková obuv 6969 S1 P SRC
Ultralehká šněrovací polobotka/Kotníčková obuv v módním vzhledu
• uvex climazone technologie pro příjemné klima při nošení
• Svrchní materiál – kombinace textilu a semišové kůže
• Patní tužinka anti-twist pro zamezení podvrtnutí
• Ocelová bezpečnostní tužinka
• Měkký polstrovaný límec
• Vyjímatelná antistatická uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložka 
se systémem odvodu vlhkosti a tlumení otřesů v patní a přední 
části chodidla

• Flexibilní mezipodešev odolná propichu uvex xenova® v přesné šíři 
podešve neomezuje pohyb

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
• Podešev PUR (viz. strana 232)

Polobotka 6968 Kotníčková obuv 6969
Obj. číslo 6968.2 6969.2
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Velikosti 36 – 48 36 – 48

Dodatečné 
přetažení špice 
uvex topshield 
(6972.2 a 6973.2)

Pouze do 
vyprodání zásob

6972.8

6968

6973.8

6969



244 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex atc pro

uvex atc pro ∙ Sandál 9455 S1 HRO SRC ∙ Perforovaná polobotka 9456 S1 HRO SRC
Sandál sportovního tvaru pro s dvojitým zapínáním na suchý zip 
a perforovaná polobotka vhodná pro univerzální použití
• Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
• Široká perforace a ventilační otvory pro dostatečné odvětrávání
• Svrchní materiál kůže nubuk s prodlouženou špicí pro dodatečnou 
ochranu vrchního materiálu

• Dvojité zapínání na suchý zip s jednoduchým nastavením, které sedí 
na různé velikosti nohy

• Vysoce prodyšná textilní podšívka
• Měkký, polstrovaný jazyk
• Vyjímatelná antistatická komfortní vložka se systémem odvodu vlhkosti
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• uvex 3D hydroflex® foam -  pro optimální útlum v oblasti paty a chodidla 
nohy

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Gumová podešev s polyuretanovou mezipodešví (viz. strana 236)

Sandál 9455
Obj. číslo 9455.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC
Velikosti 39 – 48

Perforovaná polobotka 9456
Obj. číslo 9456.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC
Velikosti 39 – 48

9455 9456



245Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex atc pro

uvex atc pro ∙ Polobotka 9457 S3 HRO SRC/S2 HRO SRC ∙
Kotníčková obuv 9458 S2 HRO SRC
Polobotka a kotníčková obuv sportovního tvaru pro univerzální použití
• Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
• Svrchní materiál nubuk s přetaženou špicí uvex topshield 
pro dodatečnou ochranu vrchního materiálu

• Vysoce prodyšná textilní podšívka
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk a polstrovaný límec svršku
• Vyměnitelná, antistatická komfortní vložka s funkcí odvádění vlhkosti 
pro lepší komfort nošení

• Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní 
a střední části vložky

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Gumová podešev s polyuretanovou mezipodešví (viz. strana 236)

Polobotka 9457 
Obj. číslo 9457.2 9457.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Velikosti 39 – 48 39 – 48

Kotníčková obuv 9458
Obj. číslo 9458.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Velikosti 39 – 48

9457 9458



246 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv
uvex motion light

uvex motion light
Sandál 6980 S1 SRC
Perforovaná polobotka 6981 S1 SRC
Polobotka 6982 S1 SRC
• Široký sportovní tvar
• Ocelová tužinka
• Svrchní materiál - nubuk v kombinaci s textilem
• Prodyšná textilní podšívka
• Zapínání za suchý zip (6980)
• Systém šněrování (6981 a 6982)
• Dostatečná perforace pro dobré odvětrávání (pouze 6981)
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk a límec svršku
• Nová vyjímatelná komfortní vložka; antistatická, se systémem 
transportu vlhkosti pro zlepšené klima

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• PUR podešev 

Sandál 6980
Obj. číslo 6980.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 38 – 48

Perforovaná polobotka 6981
Obj. číslo 6981.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 38 – 48

Polobotka 6982
Obj. číslo 6982.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti 38 – 48

uvex motion light ∙ podešev
• Ergonomicky tvarovaný profil
• Extrémně flexibilní
• Obzvlášť nízká hmotnost díky jedinečné PUR směsi
• Perfektní útlum
• Dvouvrstvá podešev, odolná vůči oděru a proříznutí
• Výrazně lepší protiskluzové vlastnosti
• Samočisticí profil
• Antistatická
• Odolná olejům a benzínu
• Nezanechává šmouhy
• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• Krátkodobě odolává teplotám do +120 °C
• Neobsahuje substance poškozující lak jako silikon, ftaláty atd.

6980

6981

6982



247Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare. 

Bezpečnostní obuv
uvex motion light

uvex motion light
Polobotka 6983 S2 SRC
Kotníčková obuv 6984 S2 SRC
• Široká sportovní polobotka
• Ocelová tužinka
• Svrchní materiál – nubuk
• Prodyšná textilní podšívka
• Systém šněrování
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk a límec svršku
• Vyjímatelná komfortní vložka; antistatická, se systémem transportu 
vlhkosti pro zlepšené klima

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
• PUR podešev

Polobotka 6983
Obj. číslo 6983.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 38 – 48

Kotníčková obuv 6984
Obj. číslo 6984.8
Šíře 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 38 – 48

uvex motion light
Polobotka 6985 S3 SRC/6985 S2 SRC
Kotníčková obuv 6986 S3 SRC/6986 S2 SRC
• Široká sportovní kotníčková obuv
• Ocelová tužinka
• Ocelová vložka (pouze 6985.2 a 6986.2)
• Svrchní materiál - lícová kůže
• Prodyšná textilní podšívka
• Systém šněrování
• Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí 
nohy

• Měkký, polstrovaný jazyk z kůže proti prachu, polstrovaný límec svršku
• Vyjímatelná komfortní vložka; antistatická, se systémem transportu 
vlhkosti pro zlepšené klima

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohmů
• PUR podešev

Polobotka 6985
Obj. číslo 6985.2 6985.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 38 – 48 38 – 48

Kotníčková obuv 6986
Obj. číslo 6986.2 6986.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost 38 – 48 38 – 48

6983

6984

6985

6986
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uvex xenova® atc
Nová dimenze v ochraně nohou

3D vložka do obuvi s tlumením v patní 
a střední části chodidla a systémem 
odvodu vlhkosti.

Systém šněrování 3D (elastická 
tkanice nebo tkanice safelock).

100% nekovová bezpečnostní 
tužinka nové generace 
uvex xenova®. 

100% nekovová stélka proti propíchnutí 
splňující nejnovější požadavky norem.

Patní stabilizátor uvex anti-twist zřetelně 
zvyšuje stabilitu a poskytuje vyšší 
bezpečnost proti zvrtnutí kotníku. 

Vnitřní podšívka 3D Distance Mesh 
(Obj. číslo 9500.2 a 9501.8). Materiál 
GORE-TEX® (Obj. číslo 9502.2 a 9503.2).

uvex xenova® atc podešev 
Třísložkový systém podešve skládající se z gumové podešve, ultralehké 
EVA-mezipodešve odolné proti olejům a benzínu a samostatné 
stabilizační části.
• Rezistentní proti většině chemikálií
• Velmi odolná proti oděru
• Ergonomicky tvarovaný profil
• Extrémně pružná
• Vynikající tlumení nárazů
• Výrazně lepší odolnost proti sklouznutí
• Samočistící dezén
• Antistatická
• Odolná proti olejům a benzínu
• Nezanechává šmouhy

Pro další informace 
nainstalujte QR-Code Reader

 a vyfotografujte Smartphonem.
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Bezpečnostní obuv
uvex xenova® atc

uvex xenova® atc
Polobotka 9502 S3 WR SRC ∙ Polobotka 9503 S3 WR SRC
Polobotka 9500 S3 SRC ∙ Polobotka 9501 S2 SRC
Multifunkční bezpečnostní obuv ve vysoce sportovním designu
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka nejnovější generace - uvex 
xenova®

• Nekovová stélka proti propíchnutí splňující nejnovější požadavky normy 
(kromě 9501)

• Optimalizovaný komfort nošení díky technologii uvex climazone
• Svrchní materiál - prodyšný hydrofobní Hightech Mikro-semiš (9500 
a 9501)

• Prodyšný a 100% voděodolný materiál GORE-TEX® (9502 a 9503)
• Určeno i pro alergiky na chrom, neboť jsou použity pouze syntetické 
materiály

• Patní stabilizátor uvex anti-twist pro větší stabilitu a zamezení zvrtnutí 
kotníku

• Individuálně nastavitelné, elastické šněrování s rychloupínáním; možná 
alternativa - systém upínání uvex safelock, dodatečně v balení

• Téměř celkově bezešvé provedení svršku pro zamezení vzniku otlaků 
na noze

• Přetažení špice uvex topshield z TPU pro dodatečnou ochranu 
svrchního materiálu

• Měkký polstrovaný jazyk a límec obuvi
• Vyjímatelná, antistatická komfortní 3D vložka se systémem odvodu 
vlhkosti a dodatečným tlumením nárazů v patní a střední části chodidla

• Třísložková podešev - gumová podešev, ultralehká EVA-mezipodešev 
odolná proti olejům a benzínu a dodatečná stabilizační pružná část

Polobotka 9502 Polobotka 9503
Obj. číslo 9502.2 9503.2
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50

Polobotka 9500 Polobotka 9501
Obj. číslo 9500.2 9501.8
Šíře 11 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti 35 – 50 35 – 50

GORE-TEX® je registrovanou obchodní známkou spol. W. L. GORE Associates.

9502
9500

9503 9501
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uvex quatro pro
Bezpečné, robustní, komfortní – až na hranu limitu.

1. uvex anti-twist
Kombinace stabilizátorů v podešvi a patě 
výrazně zvyšují stabilitu a poskytují vyšší 
ochranu proti zvrtnutí kotníku.

2. uvex 3D hydroflex® foam
Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka 
do obuvi se systémem odvodu vlhkosti 
pro vynikající komfort nošení. Vložka do 
obuvi 3D hydroflex® foam optimálně tlumí 
nárazy po celé ploše chodidla. Dodatečné 
tlumící prvky v patní a střední části 
chodidla.

3. uvex quatro
Široká nášlapná plocha a hluboký profil 
poskytují výjimečné vlastnosti proti 
sklouznutí. Široké drážky v dezénu 
podešve zabraňují zanášení nášlapných 
ploch a poskytují tak optimální přilnavost. 
Přetažená špice a zvýšený patní 
stabilizátor poskytují při každém použití 
dodatečnou ochranu kolem celé obuvi.

4. uvex footfit system
Anatomický tvar kopyta se zaoblením paty 
a hran zvyšuje komfort při dlouhodobém 
nošení.

5. uvex softgrip
Dvouvrstvá polyuretanová podešev 
odolná proti oděru je antistatická a má 
nízkou hmotnost. Jak v patní, tak ve střední 
části chodidla poskytuje optimální 
odolnost proti sklouznutí a výborné 
tlumení nárazů. Díky extrémně měkké 
mezipodešvi zaručuje také při delším 
nošení excelentní komfort nošení.

Podešev uvex quatro pro 
• Dvouvrstvá polyuretanová podešev pro použití v terénních 
podmínkách (outdoor)

• Excelentní komfort nošení díky obzvláště měkké mezipodešvi 
a pevné PUR-podešvi

• Vynikající vlastnosti proti sklouznutí díky speciálnímu dezénu
• Zesílení v oblasti kotníku
• Integrovaná polyuretanová přetažená špice a patní stabilizátor pro 
dodatečnou ochranu svršku

• Boční stabilizátory k ochraně proti zvrtnutí kotníku
• Odolnost podešve proti vysokým teplotám až do +120 °C
• Antistatická
• Odolná proti olejům a benzínu
• Bez obsahu silikonu
• Samočistící dezén

1

2

3

4

5
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro pro

uvex quatro pro • Polobotka 8400 S3 SRC • Kotníčková obuv 8401 S3 SRC
Robustní, moderní obuv
• Extra široký tvar
• Hydrofobní svrchní kůže
• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu 
• Prodyšná textilní podšívka
• Plynulý a špíně odolný systém šněrování
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti, lepší klima a větší pohodlí pro nohu

• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů 
v patní a přední části chodidla

• Dvouvrstvá polyuretanová outdoor podešev s integrovanou podporou 
a ochranou paty 

• Robustní samočistící 4,5 mm hluboký dezén podešve má skvělou 
přilnavost a je zesílen v oblasti kotníku

• Přetažená špice pro dodatečnou ochranu svršku
• Ocelová stélka proti propíchnutí

Polobotka 8400
Obj. číslo 8400.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikosti 38 – 50

Kotníčková obuv 8401
Obj. číslo 8401.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikosti 38 – 50

 uvex doporučuje tuto obuv s ocelovou stélkou proti propíchnutí pro obzvláště náročné oblasti jako stavebnictví a jemu příbuzné obory.

8400

8401
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro pro

uvex quatro pro
Kotníčková zimní poloholeňová obuv 
8402 S3 CI SRC
Robustní, moderní šněrovací 
zimní poloholeňová obuv
• Extra široký tvar
• Robustní, hydrofobní svrchní 

kůže
• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• Měkký, polstrovaný jazyk obuvi 

s úpravou proti vniknutí prachu 
• Teplá podšívka z ovčí vlny
• Praktický systém šněrování
• Vyjímatelná, antistatická, 

komfortní vložka do obuvi se 
speciálním systémem odvodu 
vlhkosti

• Vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• Dvouvrstvá polyuretanová 
podešev (outdoor) 
se stabilizátorem paty 

• Velký hrubý samočistící profil 
podešve, hloubka dezénu 
4,5 mm, zesílení v oblasti kotníku

• Přetažená špice pro 
dodatečnou ochranu svršku

• Ocelová stélka proti 
propíchnutí

Obj. číslo 8402.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Velikosti 38 – 50

uvex quatro pro
Zimní holeňová obuv se zipem 8403 S3 SRC 
CI / S2 CI SRC
• Robustní, moderní šněrovací zimní 

poloholeňová obuv
• Extra široký tvar
• Robustní, hydrofobní svrchní kůže
• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• Měkký, polstrovaný jazyk obuvi 

s úpravou proti vniknutí prachu 
• Teplá podšívka z ovčí vlny
• Praktický systém šněrování
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní 

vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti

• Vložka do obuvi uvex 3D 
hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• Dvouvrstvá polyuretanová podešev 
(outdoor) se stabilizátorem paty 

• Velký hrubý samočistící profil 
podešve, hloubka dezénu 4,5 mm, 
zesílení v oblasti kotníku

• Přetažená špice pro dodatečnou 
ochranu svršku

• Ocelová stélka proti propíchnutí

Obj. číslo 8403.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Velikosti 38 – 50

Obj. číslo 8403.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 CI SRC
Velikosti 38 – 50

 uvex doporučuje tuto obuv s ocelovou stélkou proti propíchnutí pro obzvláště náročné oblasti jako stavebnictví a jemu příbuzné obory.

8402 8403
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Bezpečnostní obuv
uvex quatro GORE-TEX®

uvex quatro pro
Polobotka 8414 S3 WR SRC
Kotníčková obuv 8415 S3 WR SRC
Moderní, voděodolná kotníčková obuv
• Extra široký tvar
• Robustní, hydrofobní kůže
• Měkký, polstrovaný límec obuvi
• Trvale voděodolný a přitom prodyšný GORE-
TEX® materiál

• Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou 
proti vniknutí prachu 

• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka 
do obuvi se speciálním systémem odvodu 
vlhkosti

• uvex 3D hydroflex® foam pro optimální 
tlumení nárazů v patní oblasti 

• Outdoor-podešev s integrovaným 
stabilizátorem a ochranou v patní části 

• Přetažená špice pro dodatečnou ochranu 
svršku

• Ocelová stélka proti propíchnutí

Polobotka 8414
Obj. číslo 8414.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Velikosti 38 – 48

Kotníčková obuv 8415
Obj. číslo 8415.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Velikosti 38 – 48

  uvex doporučuje tuto obuv s ocelovou stélkou proti propíchnutí pro 
obzvláště náročné oblasti jako stavebnictví a jemu příbuzné obory.

uvex quatro pro podešev
• PUR DUO podešev vhodná pro venkovní použití
• Extrémně komfortní zejména díky měkké 
mezipodešvi a stabilní PUR podrážce

• Vysoce odolná proti uklouznutí díky speciálnímu 
designu

• Dodatečná boční stabilizace zamezuje podvrtnutí 
kotníku

• Krátkodobě odolává kontaktnímu teplu 
do +120 °C

• Antistatická
• Odolná vůči olejům a benzínu
• Samočistící profil

GORE-TEX® je registrovanou obchodní
 známkou spol. W. L. GORE & Associates.

8414 8415
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Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin
Polobotka 8450 S3 HI CI HRO SRC/S2 HI CI HRO SRC
Kotníčková obuv 8451 S3 HI CI HRO SRC/S2 HI CI HRO 
SRC
Extra široký tvar
Hydrofobní kůže Nappa
Jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
Prodyšná textilní podšívka 
Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části 
chodidla
Kovová stélka proti propíchnutí (pouze 8450.2 a 8451.2)
Označení HI pro izolaci spodku proti teplu
Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
Označení CI pro izolaci spodku proti chladu

Polobotka 8450
Obj. číslo 8450.2 8450.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345: 2011 S2 HI CI HRO SRC
Velikosti 38 – 48 38 – 48

Kotníčková obuv 8451
Obj. číslo 8451.2 8451.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345: 2011 S2 HI CI HRO SRC
Velikosti 38 – 48 38 – 48

uvex origin
Kotníčková obuv 8454 S3 
HI CI HRO SRC
Moderní, robustní zimní kotníčková obuv 
• Extra široký tvar
• Hydrofobní kůže Nappa
• Jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu

• Prodyšná, teplotu vyrovnávající textilní 
podšívka uvex PTR 

• Inovativní kombinace tradičního šněrování 
a praktického zipu pro pohodlné nazouvání 
a vyzouvání 

• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• Ocelová stélka proti propíchnutí
• Označení HI pro izolaci spodku proti teplu
• Označení CI pro izolaci spodku proti chladu
• Označení HRO pro odolnost podešve proti 
kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C

Obj. číslo 8454.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC
Velikosti 38 – 48

podešev uvex origin
• Dvoukomponentní podešev z materiálů uvex softcell mezipodešve – s vynikajícím útlumem 
a komfortem při chůzi – a uvex ultragrip podešve z nově vyvinuté směsi gumy

• Podešev uvex ultragrip má tvar „misky“, která obepíná jádro softcell a optimálně chrání proti 
vnějšímu teplu, chladu a chemikáliím

• Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
• Univerzální použití pro všechny podklady v širokém rozmezí teplot 
od -20 °C do +300 °C

• Odolnost proti většině chemikálií
• Velmi dobrá odolnost proti sklouznutí také 
na vlhkých a olejnatých podkladech

• Bez obsahu silikonu
• Extrémně odolná proti proříznutí
• Velmi dobrá odolnost proti oděru
• Antistatická
• Samočistící profil

8450

8451

8454
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Bezpečnostní obuv
uvex origin

uvex origin
Kotníčková obuv 
pro svářeče 8463 S2 
CI HI HRO SRC
Inovativní a funkční, robustní kotníčková obuv 
pro svářeče
• Extra široký tvar
• Hydrofobní, robustní kůže Nappa
• Systém šněrování překrytý jazykem
• uvex topschield – přetažení špice 
pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu

• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka 
do obuvi se speciálním systémem odvodu 
vlhkosti

• Odolná prodyšná textilní podšívka
• Označení HI pro izolaci spodku proti teplu
• Označení HRO pro odolnost podešve proti 
kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C

• Označení CI pro izolaci spodku proti chladu

Obj. číslo 8463.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti 38 – 48

uvex origin
Polobotka 8464 S2 
CI HI HRO SRC
Funkční, robustní kotníčková obuv 
s rychloupínáním pro svářeče/slévače
• Extra široký tvar
• Hydrofobní, robustní kůže Nappa, žáru 
odolné švy

• Přetažená špice ze směsi kůže a karbonu
• Odolná kožená podšívka
• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka 
do obuvi se speciálním systémem odvodu 
vlhkosti

• Označení HI pro izolaci spodku proti teplu
• Označení HRO pro odolnost podešve proti 
kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C

• Označení CI pro izolaci spodku proti chladu

Obj. číslo 8464.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti 38 – 48

uvex origin
Poloholeňová obuv 
8465 S2 CI HI HRO SRC
Funkční, robustní kotníčková obuv
• Extra široký tvar
• Hydrofobní, robustní kůže Nappa
• Skládací záhyb v zadní části obuvi pro rychlé 
na-/vyzutí

• Funkční systém rychlého zapínání
• Žáru odolné švy
• Přetažená špice ze směsi kůže a karbonu 
pro dodatečnou ochranu svršku

• Odolná kožená podšívka
• Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam 
pro optimální tlumení nárazů v patní a střední 
části chodidla

• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka 
do obuvi se speciálním systémem odvodu 
vlhkosti

• Označení HI pro izolaci spodku proti teplu
• Označení HRO pro odolnost podešve proti 
kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C

• Označení CI pro izolaci spodku proti chladu

Obj. číslo 8465.0
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti 38 – 48

8463

8464

8465
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Bezpečnostní obuv
uvex office

uvex office
Polobotka 9541 S1 SRA
Elegantní polobotka office v klasickém 
anglickém stylu 
• Komfortní tvar
• Svršek z odolné lícové usně
• Prodyšná podšívka
• Komfortní vložka do obuvi
• Podešev z nitril-kaučuku

Obj. číslo 9541.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti 38 – 47

uvex office ESD
Polobotka 9541.4 S1 SRA
Elegantní polobotka office v klasickém 
anglickém stylu s budapešťským vzorem 
a křídlovou špičkou  
• Komfortní tvar
• Svršek z odolné lícové usně
• Prodyšná podšívka
• Komfortní vložka do obuvi
• Splňuje požadavky ESD: 
svodový odpor < 35 Megaohmů

• Podešev z nitril-kaučuku

Obj. číslo 9541.4
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti 38 – 47

uvex office
Polobotka 9542 S1 P SRA
Elegantní polobotka office v klasickém 
anglickém stylu s budapešťským vzorem 
a křídlovou špičkou
• Komfortní tvar
• Svršek z odolné lícové usně
• Prodyšná podšívka
• Komfortní vložka do obuvi
• Podešev z polyuretanu
• S ocelovou stélkou proti propíchnutí

Obj. číslo 9542.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRA
Velikosti 38 – 47

Podešev office z nitril-kaučuku 
• Komfortní tvar
• Odolná proti sklouznutí 
• Odolná proti oděru 
• Odolná proti proříznutí 
• Krátkodobě odolná proti teplotám až 
do +300 °C 

• Antistatická 
• Odolná proti olejům a benzínu 
• Odolná proti kyselinám a louhům

Podešev office z polyuretanu
• Komfortní tvar
• Odolná proti sklouznutí 
• Odolná proti oděru
• Krátkodobě odolná proti teplotám až 
do +120 °C

• Antistatická
• Odolná proti olejům a benzínu
• S ocelovou stélkou proti propíchnutí

9541.9

9541.4

9542.2
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Bezpečnostní obuv
uvex performance · uvex motion 3XL

uvex performance
Polobotka 9581 S2 SRA
Kotníčková obuv 9582 S3 SRA/9582 S2 SRA
Extra široká, ergonomicky tvarovaná polobotka a kotníčková obuv
• Extrémně široký tvar
• Svršek z voděodolné kůže nubuk
• Dodatečné přetažení špice zesílené karbonem – zvyšuje odolnost 
a životnost

• Měkká prodyšná podšívka
• Poutkový šněrovací systém
• Prodyšné textilní polstrování
• Vyjímatelná komfortní vložka s dodatečným systémem tlumení otřesů 
v patní a střední části

• Ergonomicky tvarovaná podešev z mono-polyuretanu

Polobotka 9581
Obj. číslo 9581.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRA
Velikost 38 – 48

Kotníčková obuv9582
Obj. číslo 9582.2 9582.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRA EN ISO 20345: 2011 S2 SRA
Velikost 38 – 48 38 – 48

uvex motion 3XL
Polobotka 6496.3 S3 SRC
Kotníčková obuv 6496.5 S3 SRC
Inovativní extrémně široká obuv
• Viditelně bezešvé provedení pro zamezení vzniku otlaků
• 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
• Nekovová stélka proti propichu splňuje poslední normy
• Materiál svršku – prodyšný voděodolný mikro semiš
• Podšívka Distance Mesh pro optimální prodyšnost
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Flexibilní šněrovací systém s rychloupínáním pro snadné individuální 
nastavení (pouze 6496.3)

• Patní tužinka anti-twist zvyšuje stabilitu a zamezuje podvrtnutí
• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Na zakázku vyrobená vložka uvex EVA
• Dostatečný prostor pro vložení speciální vložky pro diabetiky
• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
• Variabilní PUR podešev pro individuální přizpůsobení uživateli 

Další vlastnosti kotníčkové obuvi 6496.5:
• Vysoký límec obuvi zabezpečuje vynikající stabilitu kotníku
• Stabilizační prvky v oblasti kotníku, které jsou vyjímatelné

Polobotka 6496 Kotníčková obuv 6496
Obj. číslo 6496.3 6496.5
Délka > 15 > 15
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikost 35 – 50 35 – 50

 Bližší informace o těchto produktech najdete na stranách 326 až 331..

uvex natur form
Ergonomicky tvarovaná podešev z mono-polyuretanu
• Extrémně komfortní chůze
• Odolná vůči sklouznutí
• Odolná oděru
• Krátkodobě odolává kontaktním teplotám do +120 °C
• Antistatická
• Odolná vůči olejům a benzínu
• Samočisticí profil

9581
6496.3

9582

6496.5
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Bezpečnostní obuv
uvex motorsport

uvex motorsport
Polobotka 9497 S1 SRA  ∙ 9496 S1 SRA ∙ 9494 S1 SRA ∙ 9495 S1 SRA
Ultra moderní polobotka ve stylu motorsport
• Módní tvar
• Obzvláště prodyšná a flexibilní svrchní kůže Nappa
• Prodyšná textilní podšívka
• Poutkový systém šněrování
• Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti

• uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní oblasti
• Reflexní prvky pro dodatečnou bezpečnost
• Nárazy absorbující, měkká mezipodešev
• Obzvláště flexibilní gumová podešev odolná proti oděru a sklouznutí

Polobotka 9497
Obj. číslo 9497.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti 36 – 48

Polobotka 9496
Obj. číslo 9496.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti 36 – 48

Polobotka 9494
Obj. číslo 9494.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti 36 – 48

Polobotka 9495
Obj. číslo 9495.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti 36 – 48

9497

9494

9496

9495
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Pracovní obuv
Obuv bez ocelové tužinky

uvex motion style
Polobotka 6997 O1 FO SRC
Ultra lehká moderní obuv
• Vynikající komfort díky uvex climazone
• Materiál svršku – prodyšný high-tech mikro semiš
• Perforace pro optimální ventilaci
• Prodyšná Distance Mesh podšívka
• Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
• Elastické šněrování s rychloupínáním pro snadné individuální nastavení
• Patní tužinka anti-twist pro lepší stabilitu a ochranu proti podvrtnutí
• Měkký polstrovaný límec a jazyk
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti

• uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední 
oblasti

• Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
• PUR podešev (viz. strana 232)

Pracovní polobotka bez tužinky
Obj. číslo 6997.8
Norma EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
Velikosti 36 – 48

uvex motorsport
Polobotka 9496 O1 FO SRA
Ultra moderní polobotka ve stylu motorsport
• Módní tvar
• Obzvláště prodyšná a flexibilní svrchní kůže Nappa
• Prodyšná textilní podšívka
• Poutkový systém šněrování
• Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
• Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním 
systémem odvodu vlhkosti

• uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní oblasti
• Reflexní prvky pro dodatečnou bezpečnost
• Nárazy absorbující, měkká mezipodešev
• Obzvláště flexibilní gumová podešev odolná proti oděru a sklouznutí

Pracovní polobotka bez tužinky
Obj. číslo 9496.1
Norma EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRA
Velikosti 36 – 48

9496

6997
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Bezpečnostní obuv
Příslušenství • Vložky do obuvi

uvex 1/uvex 2
Komfortní klimatická vložka
• Tlumení otřesů po celé ploše chodidla
• Vysoce prodyšný materiál s absorpcí vlhkosti
• Perforace pro zvýšení prodyšnosti
• Nárazy tlumící zóny kopírují a podporují 
přirozený pohyb nohou

• Povrchová úprava vysoce snášenlivá 
s pokožkou

• Antistatická
• Ergonomické tvarování – podporuje klenbu

Obj. číslo 9534.7
Velikosti 35 – 52

pro obuv uvex 1/uvex 2, šíře 10

Obj. číslo 9534.8
Velikosti 35 – 52

pro obuv uvex 1/uvex 2 , šíře 11

Obj. číslo 9534.9
Velikosti 35 – 52

pro obuv uvex 1/uvex 2, šíře 12

Obj. číslo 9534.0
Velikosti 35 – 52

pouze pro obuv uvex 1/uvex 2, šíře 14
není vhodné pro jiné šíře obuvi;

Komfortní klimatická vložka 
do obuvi uvex 3D hydroflex® 
foam
• Tlumení nárazů po celé ploše chodidla díky 
dodatečným tlumícím prvkům v patní 
a střední části chodidla pro komfort nošení 
v exponovaných zónách zatížení

• Vysoce prodyšné a vlhkost absorbující 
materiály

• Perforace pro vyšší prodyšnost vložky
• Tlumící zóny podporují přirozený pohyb nohy 
při chůzi

• Příjemná svrchní struktura materiálu dobře 
snášenlivá s pokožkou

• Antistatická úprava
• Podporuje klenbu nohy 

Obj. číslo 9595.2
Velikosti 35 – 43

pro obuv uvex ladies allround

Obj. číslo 9595.4
Velikosti 38 – 50

pro obuv uvex origin a uvex quatro pro

Obj. číslo 9595.6
Velikosti 35 – 50

pro řadu obuvi uvex xenova®, 
uvex atc pro, uvex motion 
a uvex motion style, šíře 11

  Pro detailní informace o přesné kompatibilitě vložek a obuvi uvex otočte na přehled na str. 264 – 267.

9534.7

9534.8

9534.9

9534.0

9595.2

9595.4

9595.6
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Bezpečnostní obuv
Příslušenství . Vložky do obuvi

Ultra komfortní klimatická vložka uvex 
hydroflex® GEL
• Vysoce prodyšná s vynikajícím systémem odvodu vlhkosti 
pro zachování příjemného klima při nošení

• uvex hydroflex® GEL pro zvýšené tlumení otřesů – v patní části viditelný
• Antistatická
• Ergonomicky tvarovaná vložka – podporuje klenbu nohy

Obj. číslo 9595.7 9595.9
Velikosti 35 – 50 35 – 50

certifikováno pro řady obuvi certifikováno pro řady obuvi 
uvex xenova® nrj, uvex xenova® uvex xenova® nrj, uvex xenova®

pro, uvex xenova® air, uvex motion pro, uvex xenova® air, uvex motion
Šíře 10 Šíře 12

Komfortní klimatická vložka  
• Vysoce prodyšný, vlhkost odvádějící materiál
• Perforace pro zlepšení ventilace
• Povrchová úprava citlivá k pokožce
• Antistatická
• Přirozeně podporuje klenbu nohy 

Obj. číslo 9595.5
Velikosti 38 – 48

pro řadu uvex motion light

 Ultra komfortní klimatická vložka 
• Absorpce nárazu po celé délce vložky
• Extrémně vysoká prodyšnost a odvod vlhkosti zajišťují vynikající 
komfort při nošení

• Perforovaná pro lepší prodyšnost
• Zóny absorpce nárazu podporují přirozený pohyb
• Antistatická úprava
• Podporuje klenbu nohy

Obj. číslo 9598.0
Velikosti 38 – 48

pro řadu uvex naturform

Obj. číslo 9538.8
Velikosti 38 – 48

pro řadu uvex business casual

 Komfortní klimatická vložka do obuvi uvex 
hydroflex® GEL
• Extrémně vysoká prodyšnost a odvod vlhkosti zajišťují vynikající 
komfort při nošení

• Shora viditelný, nově vyvinutý uvex hydroflex® GEL pro ještě 
efektivnější tlumení nárazů

• Tlumící systém je umístěný přímo pod patou nohy
• Antistatická úprava
• Podporuje klenbu nohy

Obj. číslo 9595.0
Velikosti 36 – 48

Certifikováno pro řadu obuvi uvex motorsport

9595.7

9595.9

9595.5

9598.0

9595.0

9538.8
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Bezpečnostní obuv
uvex care system

Impregnace obuvi uvex nano shoe add on
Impregnace obuvi  k ochraně proti vhlkosti a skvrnám
Princip
Impregnace na vodní bázi uvex 
nano shoe add on vytváří na 
koženém či textilním povrchu 
bezbarvý průhledný film, který 
chrání obuv proti pronikáním 
vlhkosti a vytvářením skvrn.
Při výrobě impregnace bylo 
využito informací o chemické 
nanotechnologii, přesto však 
výrobek žádné skutečné nano-
částice neobsahuje.
Díky impregnaci uvex nano shoe 
add on se povrch obuvi vyhladí 
a tekutiny z něj snadno stečou 
namísto proniknutí dovnitř. 
Aplikace přípravku nemá vliv na 
vzhled ani prodyšnost materiálu

bez ohledu na to, zda jde o semiš, 
kůži nebo textil.
Neobsahuje žádné agresivní 
příměsi, jež by mohly poškodit 
povrch obuvi.

Jak to funguje
• Chrání proti pronikání vlhkosti: 
znatelně snižuje rychlost, kterou 
vlhkost proniká do kožených či 
textilních povrchů. Voda i olej 
snadno stečou.

• Zachování prodyšnosti: uvex 
nano shoe add on impregnace 
neovlivňuje prodyšnost svrchních 
materiálů obuvi

• Usnadňuje čištění: povrch 
impregnovaný uvex nano shoe 
add on se snadno udržuje díky 
tomu, že impregnace nepropustí 
skvrny hluboko do povrchu

• Dlouhotrvající ochrana proti 
skvrnám: správná pravidelná 
aplikace výrazně snižuje riziko 
opakovaného ušpinění svršku 
tekutinami na bázi vody a oleje.

• Nemění vzhled ani strukturu 
povrchu: díky neutrálnímu složení 
impregnace uvex nano shoe add 
on jsou stále zachovány vzhled 
a struktura povrchu.

• Neobsahuje formaldehydy, 
fenoly a nano-částice.

Aplikace
• Ještě před použitím obuvi 
důkladně vyčistěte kožené 
a textilní povrchy impregnací.

• Před použitím impregnaci 
důkladně protřepejte a následně 
nastříkejte na obuv tak, aby se 
vytvořil tenký film (vyhněte se 
tvoření kapek).

• Pokud je třeba, otírejte 
přebytečnou tekutinu hadříkem.

• Pro dosažení požadovaného 
efektu opakujte ošetření.

Desinfekce obuvi uvex nano shoe add in 
 zabraňuje tvorbě zápachu a plísní
Princip
uvex nano shoe add in využívá 
speciálně vyvinuté technologie 
postupného uvolňování účinných 
aktivních látek pro dlouhotrvající 
efekt. 
Desinfekce obsahuje účinné látky, 
které eliminují bakterie a zabraňují 
tvorbě plísní a zápachu.
Při výrobě impregnace bylo 
využito informací o chemické 
nanotechnologii, přesto však 
výrobek žádné skutečné nano-
částice neobsahuje. 

Produkt obsahuje pouze řadu let 
schválené účinné aktivní látky, 
využívané i v kosmetickém 
průmyslu (bez formaldehydů 
a fenolů). 

Jak to funguje
• Prevence proti zápachu:
• Správná pravidelná aplikace 
desinfekce uvex nano shoe add 
in do nových bot zabraňuje 
tvorbě zápachu již od počátku 
užívání obuvi. Na rozdíl od 
deodorantů, které zápach pouze 
překryjí, desinfekce ničí jeho 
příčinu vzniku – bakterie.

Aplikace
• Pro použití uvnitř obuvi
• Nastříkejte desinfekci uvex nano 
shoe add in do obuvi (5-10 
dávek) – neprovádějte 
v uzavřených prostorách. 

• Po 5 minutách obuv uschne a je 
připravena k použití.

• Doporučení pro použití na již 
zápachem postiženou obuv: 
aplikujte přípravek 3x týdně.

• Pravidelné používání desinfekce 
dlouhodobě zabraňuje tvorbě 
zápachu a plísní.

Princip působení impregnace
uvex nano shoe add on

Svrchní materiál obuvi

Vlhkost a teplo

nano shoe add on impregnace

Vo daO lej, atd.

Vnitřní povrch obuvi

Mikroorganismy (obsažené např. 
v potu) jsou zničeny cíleným 
působením desinfekčního činidla.

Princip působení uvex nano shoe add in desinfekce 
Řízené uvolňování desinfekčního činidla chrání před vznikem zápachu a plísní

Obj. číslo 9698.200
Obsah 100 ml

nano shoe add in

Obj. číslo 9698.100
Obsah 100 ml
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Bezpečnostní obuv
Holínky • Příslušenství

Bezpečnostní holínky NORA 
9475 S5 SRC
9476 S5 SRC
Vysoké bezpečnostní holínky z PVC
• Bez obsahu změkčovadel, které jsou na 
seznamu SVHC prohlášení REACH

• Odolné proti olejům, tukům, pohonným 
hmotám, louhům, kyselinám a dezinfekčním 
prostředkům

• Anatomický tvar kopyta snižuje namáhání nohy
• S ocelovou tužinkou a stélkou proti propíchnutí
• Výška límce holínky 33 cm (u velikosti 42)
• Možnost individuálního zkrácení délky holínky
• Anatomicky tvarovaná vložka do obuvi
• Ochrana kotníku
• Vytvarování na patě pro snadnější vyzutí
• Antistatické

Obj. číslo 9475.6
Norma EN ISO 20345: 2011 S5 SRC
Barva žlutá 
Velikosti 37 – 50

Obj. číslo 9476.6
Norma EN ISO 20345: 2011 S5 SRC
Barva bílá
Velikosti 36 – 47

Návleky do holínek uvex 
9875.4
• Dobře snášenlivé s pokožkou
• Extrémně absorbující vlhkost
• Možnost praní do 30 °C
• Elastické

Obj. číslo 9875.4
Velikosti 39 – 48 – 50

9475

9476

9875
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Bezpečnostní obuv
Přehled 

Obj. č. Produktová řada EN ISO 20345 Velikosti Produkt N
áh

ra
dn

í v
lo

žk
a

oc
el

ov
á 

st
él

ka
 p

ro
ti 

pr
op

ic
hu

uv
ex

 xe
no

va
® 

st
élk

a p
ro

ti 
pr

op
ich

u

uv
ex

 c
lim

az
on

e

tu
ži

nk
a 

uv
ex

 x
en

ov
a®

 

uv
ex

 h
yd

ro
fle

x®  G
EL

uv
ex

 3
D

 h
yd

ro
fle

x®  fo
am

ES
D

ne
po

šk
oz

uj
íc

í l
ak

 

uv
ex

 m
ed

ic
ar

e

Ö
N

or
m

 Z
 1

25
9

G
O

RE
-T

EX
®

Strana

6496.3 uvex motion 3XL S3 SRC 35 – 50 Polobotka –  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
6496.5 uvex motion 3XL S3 SRC 35 – 50 Kotníková obuv – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
6502.1 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219
6502.2 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219
6502.3 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219
6502.4 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219
6503.1 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219
6503.2 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219
6503.3 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219
6503.4 uvex 2 S3 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219
6504.0 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218
6504.7 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218
6504.8 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218
6504.9 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218
6505.0 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218
6505.7 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218
6505.8 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218
6505.9 uvex 2 S2 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218
6910.1 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 – 50 Sandál, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6910.2 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 – 50 Sandál, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6910.3 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 – 50 Sandál, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6911.7 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Sandál, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6911.8 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Sandál, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6911.9 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Sandál, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6921.7 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Polobotka perforovaná, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6921.8 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Polobotka perforovaná, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6921.9 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Polobotka perforovaná, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232
6922.1 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Polobotka, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6922.2 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Polobotka, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6922.3 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Polobotka, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6922.7 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Polobotka, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6922.8 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Polobotka, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6922.9 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Polobotka, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6927.8 uvex xenova® hygiene S1 SRC 35 – 50 Polobotka, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 234
6930.1 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 – 50 Polobotka, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 236
6930.2 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 – 50 Polobotka, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 236
6930.3 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 – 50 Polobotka, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 236
6930.7 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 – 50 Polobotka, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 236
6930.8 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 – 50 Polobotka, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 236
6930.9 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 – 50 Polobotka, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 236
6940.1 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Kotníková obuv, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6940.2 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Kotníková obuv, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6940.3 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Kotníková obuv, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6940.7 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Kotníková obuv, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6940.8 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Kotníková obuv, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6940.9 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Kotníková obuv, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233
6950.1 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 – 50 Kotníková obuv, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6950.2 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 – 50 Kotníková obuv, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6950.3 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 – 50 Kotníková obuv, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6950.7 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 – 50 Kotníková obuv, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6950.8 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 – 50 Kotníková obuv, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6950.9 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 – 50 Kotníková obuv, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6953.1 uvex xenova® pro S3 HRO CI SRC 39 – 50 Kotníková obuv zimní, šíře 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6953.2 uvex xenova® pro S3 HRO CI SRC 39 – 50 Kotníková obuv zimní, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6953.3 uvex xenova® pro S3 HRO CI SRC 39 – 50 Kotníková obuv zimní, šíře 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237
6954.7 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Sandál, šíře 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 240
6954.8 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Sandál, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 240
6954.9 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Sandál, šíře 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 240
6955.7 uvex motion sport S2 SRC 36 – 50 Polobotka, šíře 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
6955.8 uvex motion sport S2 SRC 36 – 50 Polobotka, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
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6955.9 uvex motion sport S2 SRC 36 – 50 Polobotka, šíře 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
6956.7 uvex motion sport S2 SRC 36 – 50 Kotníková obuv, šíře 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
6956.8 uvex motion sport S2 SRC 36 – 50 Kotníková obuv, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
6956.9 uvex motion sport S2 SRC 36 – 50 Kotníková obuv, šíře 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
6957.7 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Sandál, šíře 10 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 240
6957.8 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Sandál, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 240
6957.9 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Sandál, šíře 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 240
6958.7 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Polobotka perforovaná, šíře 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
6958.8 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Polobotka perforovaná, šíře 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
6958.9 uvex motion sport S1 SRC 36 – 50 Polobotka perforovaná, šíře 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241
6960.8 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 35 – 50 Sandál s volnou patou 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 234
6962.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 – 50 Nazouvací polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 235
6964.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 – 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 235
6965.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 – 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 235
6967.8 uvex motion style S1 SRC 36 – 48 Kotníková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238
6968.2 uvex motion black S1 P SRC 36 – 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243
6969.2 uvex motion black S1 P SRC 36 – 48 Kotníková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243
6970.8 uvex motion classic S1 SRC 36 – 50 Sandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242
6971.8 uvex motion classic S1 SRC 36 – 50 Kotníková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242
6972.2 uvex motion classic S3 SRC 36 – 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243
6972.8 uvex motion classic S2 SRC 36 – 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243
6973.2 uvex motion classic S3 SRC 36 – 50 Kotníková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243
6973.8 uvex motion classic S2 SRC 36 – 50 Kotníková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243
6975.2 uvex motion style S1 P SRC 36 – 50 Sandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238
6975.8 uvex motion style S1 SRC 36 – 48 Sandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238
6977.8 uvex motion classic S2 SRC 36 – 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242
6978.8 uvex motion style S2 SRC 36 – 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239
6979.8 uvex motion style S2 SRC 36 – 50 Kotníková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239
6980.8 uvex motion light S1 SRC 38 – 48 Sandál 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 246
6981.8 uvex motion light S1 SRC 38 – 48 Polobotka, perforovaná 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 246
6982.8 uvex motion light S1 SRC 38 – 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 246
6983.8 uvex motion light S2 SRC 38 – 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 247
6984.8 uvex motion light S2 SRC 38 – 48 Kotníková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 247
6985.2 uvex motion light S3 SRC 38 – 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 247
6985.8 uvex motion light S2 SRC 38 – 48 Polobotka 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 247
6986.2 uvex motion light S3 SRC 38 – 48 Kotníková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 247
6986.8 uvex motion light S2 SRC 38 – 48 Kotníková obuv 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 247
6989.8 uvex motion style S1 SRC 36 – 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239
6997.8 uvex motion style O1 FO SRC 36 – 50 Polobotka (prac. obuv bez tužinky) 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239/259
6998.8 uvex motion style S1 SRC 36 – 50 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239
6999.2 uvex motion style S1 P SRC 36 – 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238
6999.8 uvex motion style S1 SRC 36 – 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238
8400.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 – 50 Polobotka 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 251
8401.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 – 50 Kotníková obuv 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 251
8402.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 – 50 Kotníková obuv zimní 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
8403.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 – 50 Kotníková obuv zimní, na zip 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
8403.9 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 – 50 Kotníková obuv zimní, na zip 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ 252
8414.2 uvex quatro GORE-TEX® S3 WR SRC 38 – 48 Polobotka 9598.4 ■ ■ ■ ■ 253
8415.2 uvex quatro GORE-TEX® S3 WR SRC 38 – 48 Kotníková obuv 9598.4 ■ ■ ■ ■ 253
8450.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 – 48 Polobotka 9595.4 ■ ■ 254
8450.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 – 48 Polobotka 9595.4 ■ 254
8451.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 – 48 Kotníková obuv 9595.4 ■ ■ 254
8451.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 – 48 Kotníková obuv 9595.4 ■ 254
8454.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 – 48 Kotníková obuv zimní 9595.4 ■ ■ ■ 254
8463.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 – 48 Svářecí kotníková obuv 9595.4 ■ 255
8464.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 – 48 Svářecí / slévárenská kotníková obuv 9595.4 ■ 255
8465.0 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 –48 Slévárenská kotníková obuv 9595.4 ■ 255
8511.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8511.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8511.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224



266 Na straně 321 - 331 najdete více informací o uvex medicare.

Bezpečnostní obuv 
Přehled 

Obj. č. Produktová řada EN ISO 20345 Velikosti Produkt N
áh

ra
dn

í v
lo

žk
a

oc
el

ov
á 

st
él

ka
 p

ro
ti 

pr
op

ic
hu

uv
ex

 xe
no

va
® 

st
élk

a p
ro

ti 
pr

op
ich

u

uv
ex

 c
lim

az
on

e

tu
ži

nk
a 

uv
ex

 x
en

ov
a®

 

uv
ex

 h
yd

ro
fle

x®  G
EL

uv
ex

 3
D

 h
yd

ro
fle

x®  fo
am

ES
D

ne
po

šk
oz

uj
íc

í l
ak

 

uv
ex

 m
ed

ic
ar

e

Ö
N

or
m

 Z
 1

25
9

G
O

RE
-T

EX
®

Strana

8512.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8512.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8512.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8514.1 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8514.2 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8514.3 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8516.1 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Polobotka šíře, 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8516.2 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8516.3 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8517.1 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8517.2 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8517.3 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8519.1 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8519.2 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8519.3 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224
8530.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandál, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8530.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandál, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8530.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandál, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8531.0 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8531.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8531.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8531.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8532.0 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8532.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Kotníková obuv šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8532.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8532.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222
8534.0 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223
8534.7 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223
8534.8 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223
8534.9 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223
8536.1 uvex 1 S1 P SRC 35 – 52 Sandál, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8536.2 uvex 1 S1 P SRC 35 – 52 Sandál, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8536.3 uvex 1 S1 P SRC 35 – 52 Sandál, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225
8542.0 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandál, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220
8542.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandál, šíře 10  9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220
8542.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandál, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220
8542.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandál, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220
8543.0 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220
8543.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220
8543.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220
8543.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka perforovaná, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220
8544.0 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221
8544.7 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221
8544.8 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221
8544.9 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221
8545.0 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 14  9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221
8545.7 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221
8545.8 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221
8545.9 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Kotníková obuv, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221
8546.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223
8546.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223
8546.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Polobotka, šíře 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223
8560.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Sandál, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226
8560.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Sandál, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226
8561.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Polobotka perforovaná, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227
8561.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Polobotka perforovaná, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227
8562.7 uvex 1 ladies S2 SRC 35 – 43 Polobotka, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226
8562.8 uvex 1 ladies S2 SRC 35 – 43 Polobotka, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226
8563.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Kotníková obuv, perforovaná, šíře 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227
8563.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Kotníková obuv, perforovaná, šíře 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227
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8694.9 uvex ladies allround S1 SRC 35 – 43 Sandál 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 230
8695.9 uvex ladies allround S1 SRC 35 – 43 Polobotka perforovaná 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231
8696.9 uvex ladies allround S1 SRC 35 – 43 Polobotka 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231
8698.2 uvex ladies allround S3 SRC 35 – 43 Polobotka 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231
8699.2 uvex ladies allround S3 SRC 35 – 43 Kotníková obuv 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231
9455.8 uvex atc pro S1 HRO SRC 39 – 48 Sandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ 244
9456.8 uvex atc pro S1 HRO SRC 39 – 48 Plobotka perforovaná 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ 244
9457.2 uvex atc pro S3 HRO SRC 39 – 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 245
9457.8 uvex atc pro S2 HRO SRC 39 – 48 Polobotka 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ 245
9458.8 uvex atc pro S2 HRO SRC 39 – 48 Kotníková obuv 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ 245
9475.6 Příslušenství S5 SRC 37 – 50 PVC bezpečnostní holínka, žlutá – ■ 263
9476.6 Příslušenství S5 SRC 36 – 47 PVC bezpečnostní holínka, bílá – ■ 263
9494.9 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 258
9495.9 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 258
9496.1 uvex motorsport O1 FO SRA 36 – 48 Polobotka (pracovní obuv bez tužinky) 9595.0 ■ ■ 259
9496.9 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 258
9497.9 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Polobotka 9595.0 ■ ■ 258
9500.2 uvex xenova® atc S3 SRC 35 – 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ 249
9501.8 uvex xenova® atc S2 SRC 35 – 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ 249
9502.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 – 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
9503.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 – 50 Polobotka – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
9510.2 uvex business casual S1 P SRC 38 – 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229
9510.8 uvex business casual S1 SRC 38 – 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 229
9511.2 uvex business casual S1 P SRC 38 – 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229
9512.2 uvex business casual S1 P SRC 38 – 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229
9512.8 uvex business casual S1 SRC 38 – 48 Polobotka 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 229
9534.0 Vnitřní vložka 35 – 52 Komfortní klimatická vložka, šíře 14 – ■ 260
9534.7 Vnitřní vložka 35 – 52 Komfortní klimatická vložka, šíře 10 – ■ 260
9534.8 Vnitřní vložka 35 – 52 Komfortní klimatická vložka, šíře 11 – ■ 260
9534.9 Vnitřní vložka 35 – 52 Komfortní klimatická vložka, šíře 12 – ■ 260
9538.8 Vnitřní vložka 38 – 48 Komfortní klimatická vložka, šíře 11 – 261
9541.4 uvex office S1 SRA 38 – 47 Polobotka – ■ ■ 256
9541.9 uvex office S1 SRA 38 – 47 Polobotka – ■ 256
9542.2 uvex office S1 P SRA 38 – 47 Polobotka – ■ ■ 256
9581.9 uvex performance S2 SRA 38 – 48 Polobotka 9598.0 ■ ■ 257
9582.2 uvex performance S3 SRA 38 – 47 Kotníková obuv 9598.0 ■ ■ ■ 257
9582.9 uvex performance S2 SRA 38 – 48 Kotníková obuv 9598.0 ■ ■ 257
9595.0 Vnitřní vložka 36 – 48 Komfortní klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 261
9595.2 Vnitřní vložka 35 – 43 Komfortní klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam – ■ ■ 260
9595.4 Vnitřní vložka 38 – 50 Komfortní klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam – ■ ■ 260
9595.5 Vnitřní vložka 38 – 48 Komfortní klimatická vložka – ■ 261
9595.6 Vnitřní vložka 35 – 50 Komfortní klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam – ■ ■ 260
9595.7 Vnitřní vložka 35 – 50 Komfortní klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 261
9595.9 Vnitřní vložka 35 – 50 Komfortní klimatická vložka uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 261
9598.0 Vnitřní vložka 38 – 48 Komfortní klimatická vložka – ■ ■ 261
9698.100 uvex nano shoe add on Impregnace na obuv – 262
9698.200 uvex nano shoe add in Desinfekce na obuv – 262
9875.4 Příslušenství 39 – 48 Ponožky s pleteným základem – 263

Bezpečnostní kategorie dle normy EN ISO 20345
SB Základní požadavky pro průmyslovou obuv, tužinka odolná nárazu o 200 Joulech
S1 Pracoviště s nepředpokládaným výskytem vlhkosti, antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní oblasti, uzavřená pata, odolnost proti olejům a benzínu
S2 Pracoviště s předpokládaným výskytem vlhkosti, vlastnosti jako S1 se svrchním materiálem odolným proti vodě
S3 Vlastnosti jako S2, podešev odolná proti propichu, s profilem 
S5 Pracoviště s vysokým výskytem vlhkosti, podešev odolná proti propichu, s profilem
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Ochrana nohou v průmyslu

Tento praktický seminář Vám pomůže analyzovat rizika hrozící Vašim 
zaměstnanců a vybrat vhodnou ochrannou obuv pro zajištění BOZP ve Vaší 
společnosti.  

•  Poskytnutí podkladů pro použití ochranné obuvi v praxi  
•   Informace o normách: rozdíly mezi základními a dodatečnými požadavky, 

včetně jejich uplatnění  
•  Značení obuvi a význam kódů  
•   Identifikace a vyhodnocení nebezpečí, zpracování analýzy nebezpečí 

a stanovení nutné výbavy   
•   Informace o materiálech, způsobu výroby a oblastech použití, jako např.: 

– Svrchní materiály/podšívkové materiály  
– Podešve  
– Ochranné tužinky  
– Stélky odolné proti propíchnutí 

•  Výběr vhodné ochrany nohou pro dané prostředí. 

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

Další informace a přihlášku naleznete pod  uvex-academy.de,  
telefonicky na +49 (0)911 9736 1710 nebo na academy@uvex.de


