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Az uvex márka erősségei három alapértéken nyugszanak:

Vezetés. Minőség. Lelkesedés.
Tisztelt Ügyfeleink!
Márkánk értékei egyszerre jelentenek felelősséget és
elkötelezettséget. Mindenben, amit teszünk, arra törekszünk, hogy értékeinknek megfelelően járjunk el, értékeink
jelentését gyarapítsuk és közben ügyfeleinknek is megfoghatóvá tegyük őket. Ezen értékek fejezik ki a vállalatunkat
felépítő DNS-láncot; márkaígéretünk részét képezik és
megadják legfőbb kompetenciáink alapját.
A „Vezetés” márkaértéke azt a törekvést írja le, hogy piacvezetővé váljunk. A termékeinkben, technológiáinkban és
szolgáltatásainkban rejlő vezető innovációkat felhasználva
akarunk új mércét állítani, és az új trendek úttörőivé válni.
Ezen vízió részeként dolgozunk már régóta a viselhető
technológiákon; a termékek és az ágazatokon átívelő szolgáltatások teljesen új megközelítésének jegyében hoztuk
létre az uvex techware technológiát. Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló új szenzor- és optikai technológiák és a
kapcsolódó szoftveres megoldások felhasználásával új
szintre emeljük az ügyfeleknek nyújtott értékteremtést.
A „Minőség” márkaértékét a világszintű értékláncban hozzáértő gyártóként betöltött szerepünk támasztja alá. A
termékfejlesztés és a gyártás egészét vezetésünk és irányításunk alatt tartjuk – a kiinduló gyártási elképzeléstől a
kutatáson és fejlesztésen át egészen a végtermékig. Mindeközben az egyik legfőbb szempontunk a fenntarthatóság.

Stefan Brück (CEO)

Rendszeres külső auditokon esünk át, ami bizonyítja a fenntarthatóság melletti elkötelezettségünket – 2017-ben például megszereztük az ISO14001 tanúsítást cipőgyártási
tevékenységeinkhez. Célunk, hogy az uvex összes többi
üzeme is megszerezze ezt a környezetirányítási minősítést.
Szenvedélyesen igyekszünk a legjobbat nyújtani, így biztosítva, hogy Ön és alkalmazottai is elégedettek legyenek a
termékeinkkel. Azt szeretnénk, ha az uvex Önt is magával
ragadná. A „Lelkesedés” márkaértéke ezenkívül elkötelezettségünket jelzi a nemzetközi téli sportok, a kerékpározás
és a lovaglás legmagasabb szintje, és ezáltal küldetésünk
holisztikus megvalósítása iránt: hogy megvédjük az embereket.
Az uvex safety group minden tagja felsorakozik értékeink
mögött; mint márkánk nagykövetei segíteni szeretnénk,
hogy motiválja csapatát, és megvédje alkalmazottai egészségét. Bízzon bennünk, termékeinkben és szolgáltatási
megoldásainkban, hogy a munkahelyet együtt egy biztonságosabb hellyé tegyük.
A vállalat vezetősége,
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Stefan Brück (CEO)
Martin Leusmann
Stefan Wehner

Stefan Wehner

Martin Leusmann

Az uvex innovatív

márkarendszer-szolgáltató
nemzetközi gyártási szakértelemmel. Ezenfelül a beszerzésben és az értékesítésben is stratégiai partnerek magasan
képzett, államokon átívelő hálózata áll rendelkezésünkre,
melynek segítségével képesek vagyunk megfelelni a piaci
és vásárlói igények széles skálájának.

Digitális transzformáció
támogatja meglévő alapkompetenciáinkat, teremt értéktöbbletet ügyfeleink számára, könnyíti meg új üzleti modellek fejlődését, és járul hozzá meglévő és jövőbeni sikerünk
biztosításához.

Innováció
Ügyfeleink igényeit mindig szem előtt tartva fejlesztünk,
gyártunk és forgalmazunk ipari és nem ipari biztonsági
termékeket, melyek minőségi, funkcionális és innovációs
tekintetben megfelelnek a legszigorúbb normáknak. Átfogó
szolgáltatási koncepciónkkal teremtünk mérhető hozzáadott értéket ügyfeleinknek a világ minden pontján. Célunk,
hogy ágazatunkon belül a leginnovatívabbak legyünk.

Protecting people
Tevékenységünk középpontjában az ember áll. Vállalatunk
célja az emberek védelme és támogatása szakmai és munkahelyi környezetükben. Alkalmazottainknak nemzetközi
vállalatcsoportunkban kínálunk szakmai és karrierlehetőséget.

Minőség
Gyártóként rendkívül magas minőségi elvárásokat támasztunk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal szemben. Nekünk
a „made in uvex” a minőségre adott ígéretet jelent ügyfeleink felé, amelyre mindig számíthatnak. Célunk hatékony
egyensúlyt tartani a gazdasági, környezeti és társadalmi elkötelezettségek között. Ennek eléréséhez gyáraink és termékeink számára szigorú normákat vezettünk be, melyek a
hálózatunkban működő partnerekre egyaránt vonatkoznak.

Márka
Az uvex márka a jövőnk. Elsődleges célunk, hogy ügyfeleink, beszállítóink és alkalmazottaink átéljék az uvex márka
által nyújtott értéket, és márkánk erőssége révén sikerre vigyék saját ügyeiket.

A dobogó legfelső foka
a végső célunk.
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protecting people – küldetésünk,
felelősségünk és
elkötelezettségünk
Az uvexnél arra törekszünk, hogy megvalósítsuk víziónkat,
az emberek fenntartható módon való védelmét. Magas
belső termelési arányú gyártóként az értékteremtési lánc
legtöbb aspektusára befolyásunk van. Az uvex gyáraiban
közel 300 intézkedést és projektet foganatosítottunk
fenntarthatósági teljesítményünk javítása érdekében.

A gyártásban minden folyamatunk környezeti hatását
figyelembe vesszük:
• energiaigényünk több mint 90%-át zöldenergiából fedezzük – ami több mint 7000 tonnával kevesebb kibocsátott
CO2-t eredményez évente;
• füldugógyártási folyamatunk vízmentes, és gyakorlatilag
CO2-semleges;
• összetett energia-visszanyerő rendszereket alkalmazunk a
fogyasztás csökkentésére;
• biztonságicipő-gyártási részlegünk ISO 14001 szabvány
szerinti minősítéssel rendelkezik; vállalatunk ezen a területen szerezte meg először ezt a minősítést.

Az uvex évek óta saját szociális szabályzatot követ, tiltottanyag listát használ, és átfogó minőségirányítási rendszert
működtet:
• kötelező érvényű szociális szabályzat minden beszállítónak – olyan, globálisan elismert normák alapján, mint az
ILO vagy az SA8000;
• 85 rendszeresen auditált alapbeszállító;
• meghatározott intézkedések konzisztens megvalósítása
képzett uvex-alkalmazottak által világszerte;
• az értékteremtési lánc egészén évente több mint 10000
elvégzett veszélyesanyag-ellenőrzés;
• a jogi előírásokat meghaladó rendszerek;
• a teljes termékkínálat optimális minőségének biztosítását
végző 80 alkalmazott;
• világszerte 11 helyszín DIN ISO 9001 minősítéssel.
Családi vállalatként nagyra értékeljük a folytonosságot,
valamint a szociális, környezeti és gazdasági erőforrások
felelősségteljes alkalmazását és felhasználását – környezetünk, társadalmunk és ügyfeleink egészségének védelme érdekében.
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További információkért olvassa be a QR-kódot:
uvex-group.com/en/responsibility/sustainability-report
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Innovatív termékek.
Made in uvex.
Az uvex safety a legzordabb körülmények között is helyt álló,
innovatív ipari védőfelszereléseket fejleszt és gyárt. Ennek
alapját az első osztályú szakértelem, a megalkuvást nem ismerő
minőség és a stratégiai innovációs irányítás adja.

A bajorországi Fürth városában található uvex kiválósági
központ innovatív munkavédelmi szemüvegeket gyárt – a
védőszemüvegektől a lézersugár ellen védő kosárszemüvegekig. A mechanikai és optikai tulajdonságok tesztelése az
uvex vizsgálólaboratóriumában történik.
Az uvex csúcstechnológiás védőkesztyűi a lüneburgi kiválósági központban készülnek: a házon belüli gyártás az előállítási folyamat minden szintjén – a fonalak fejlesztésétől az
egyedi felépítésig – kiváló minőségű termékeket biztosít.
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A szászországi Ellefeldben működő uvex-gyár az üzleti divat
és a munkavédelmi ruhák szakértője: a szolgáltatás a kiinduló elképzeléstől az egyedileg gyártott textiláruk leszállításáig terjed.
A „Made in uvex” a többi európai gyárra, például a svéd
hallásvédelmi szakértőre, a SwedSafe-re, vagy olaszországi
cipőgyártóinkra szintén vonatkozik – ami biztosítja, hogy a
termékeinkkel és szolgáltatásainkkal szembeni magas elvárások mindig teljesüljenek.

Az uvex safety

hozzáadott értékének
közel 80%-át

saját telephelyein állítja elő.
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Kiválóság
az innováció és a dizájn terén.
Az uvex márka világszerte kiváló hírnévnek örvend. Első
osztályú teljesítményét számtalan nemzeti és nemzetközi
díjjal ismerték el.

Vállalat

N ATI O N A L E R
ARBEITGEBER

2017
DEUTSCHLANDS
BESTE ARBEITGEBER
IM VERGLEICH
I N KO O P E R ATI O N M IT

szerszámok kategóriában

uvex u-cap sport

uvex u-sonic

uvex 1 x-tended support

uvex pheos sisakrendszer
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Az uvex elnyerte a

2017 leginnovatívabb
márkájának járó Plus X Awardot.
A Deutsche Standards 2016-ban az „Évszázad márkája”
címmel jutalmazta az uvexet, elismerve a saját termékkategóriát képviselő, innovatív munkavédelmi szemüvegeket.
2017-ben az uvex elnyerte a Plus X Awardot – a világ legnagyobb innovációs díját a technológia, a sport és az életmód
terén – mint az év leginnovatívabb márkája a szerszámok
kategóriájában.

A németországi kis- és középvállalkozások egyik leginnovatívabb vállalataként az uvex több alkalommal is elnyerte a
TOP100 minőségi tanúsítványt – többek között 2013-ban,
amikor abszolút nyertesnek minősült.
Rangos tervezési díjak bizonyítják – mint például az iF
Product Design Award, a Red Dot Design Award és a
German Design Award –, hogy az uvex termékei megfelelnek
a legszigorúbb követelményeknek, és emellett mutatósak is.

uvex 2

uvex professzionális munkaruházati
rendszer fémmegmunkáláshoz

uvex pheos cx2

Részletes információk a tanúsítványok kiállítóinak odaítélési feltételeiről: uvex-safety.com/certificates
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uvex safety + uvex sports.
Tökéletes csapat.
Az uvex termékei a munkahely mellett
sportolás közben és a mindennapokban is
megvédik az embereket. A nemzetközi
élsport partnereként az uvex több mint
1000 profi sportolót lát el világszerte, pl.
síszemüvegekkel, lovaglósisakokkal és
kerékpáros sisakokkal.
Az uvex safety és az uvex sport közötti tudásmegosztás
még biztonságosabbá, használhatóbbá és kényelmesebbé
teszi termékeinket – az együttműködésből mindkét gyártási
részleg egyaránt profitál.
Ezt a Challenge Roth 2017, a világ legnagyobb hosszútávú
triatlonversenye tökéletesen demonstrálta: az uvex safety
biztosította a felszerelést az építőmunkásoknak, az uvex
sports pedig ellátta a sportolókat – ezt nevezik sikeres
csapatmunkának!
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Védőszemüvegek

uvex i-gonomics
A szem innovatív védelme. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen
alkalmazkodik az emberi fej formájához, könnyű, és optimális klímaszabályozást biztosít. A védőszemüveg akár hosszú időn
át is kényelmesen viselhető – és minden helyzetben biztosítja a tiszta látást.

uvex pheos cx2 sonic

Kompakt megjelenés. Kényelmes illeszkedés.
Az uvex pheos cx2 sonic kompakt, nagylátóterű kosárszemüveg pehelykönnyű
kialakításával és páratlanul kényelmes viselhetőségével tűnik ki a mezőnyből – az
uvex duo component technológia testre szabható, kényelmes illeszkedést
garantál. A páramentesítő bevonat minden helyzetben, akár extrém klímaviszonyok
közepette is tiszta látást biztosít.
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Relief Index

4,70

erő 4,6
Optimális illeszkedés,
megbízható védelem

4.6

• Vizsgálati módszer:
Zárás meghatározott
nyomóerő mellett
• Vizsgálati eredmény:
Nyitva maradó
körméret = 2,0 cm

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV)
átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet,
és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

0

5

25 cm

0 cm

súly 4,8
A nagy kényelmi faktor
csökkenti a fáradás fellépését
• Vizsgálati módszer:
A kosárszemüveg lemérése a
fejpánttal együtt
• Vizsgálati eredmény:
Tömeg = 34,0 g
0

5

130 g

30 g

4.
7

4.8

klíma 4,7
Páramentes látótér akár extrém
klímaviszonyok közepette is
• Vizsgálati módszer:
Páramentesítési teszt (UHN*)
és szellőzési terület
• Vizsgálati eredmény: Páramentesítési teljesítmény
= 5 pont
és szellőzési terület = 130 mm²
Páramentes teljesítmény
0
0 pt

*uvex belső szabvány

Szellőzési terület
5
5 pt

0
0 mm2

5
160 mm2
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száraz 0% RP

15

%

RP

uvex supravision excellence

25

%

RP

35

%

hideg –20 °C

-10°C

-5°C

uvex supravision plus
Alap bevonatok

uvex supravision sapphire

uvex supravision excellence

uvex supravision plus

Az ilyen bevonatú lencsék mindkét oldala
rendkívül karcálló, és kiválóan ellenáll a vegyi
anyagoknak. A nanotechnológiás bevonatrendszernek köszönhetően a lencse tapadásmentessége jelentősen javult, ami megkönnyíti
a lencsék tisztítását. A vizes és olajos szenynyeződések könnyedén eltávolíthatók.

Az ilyen bevonatú lencsék belső felülete páramentes, külső felülete pedig rendkívül karcálló,
és ellenáll a vegyi anyagoknak. A páramentesség tartós, még többszöri tisztítás után is.
Emellett a tapadásmentes hatású nanotechnológiának köszönhetően igen könnyen
tisztíthatók, és nehezen ragad meg rajtuk
szennyeződés.

Az ilyen bevonatú lencsék mindkét oldala páramentes, karcálló és antisztatikus. A páramentesség tartós, még többszöri tisztítás után
is megmarad. Ez a lencsebevonat a megfelelő
a magas páratartalmú helyiségekhez.
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RP

Bevonat technológia

szennyezett
100%

Találja meg az optimális bevonatot
1. Válassza ki a munkahelyén jellemző hőmérsékleti értéket a
vízszintes tengelyen.
2. Határozza meg a környezet páratartalmát százalékban, és
keresse ki az értéket az átlós tengelyen.
3. Keresse meg a szennyeződés mértékét a függőleges
tengelyen.
4. Kösse össze ezt a három pontot egy háromszöggé.

90%

80%

A háromszög legnagyobb területű része mutatja meg a
megadott használati módnak leginkább megfelelő bevonatot.

70%

uvex supravision sapphire

60%

50%

+6°C

40%

60

%

30%

20%

+12°C

+23°C

+35°C

meleg +35 °C

RP

70

%

RP

10%

10

0%

0%

tiszta

RP

nedves 100% RP
RP = relatív páratartalom
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Speciális bevonatok
uvex supravision extreme
Ezek a lencsék kívül karcállóak, és állandó páramentességet mutatnak
a belső oldalon. A lencsék nem ködösödnek be, mert a bevonat soha
nem éri el a telítettségi szintet. Különösen alkalmas hosszú ideig tartó,
nagy páraterhelésű, valamint nagyon szennyezett munkakörnyezethez.

uvex supravision variomatic
A bevonatos lencsék fényre sötétedő szűrővel rendelkeznek, mely
UV-fény hatására (kb. 10 másodperc alatt) automatikusan elsötétül,
mely a kitettség elmúltával (30 másodperc után) újra visszatér az
eredeti színéhez. A kipróbált és tesztelt uvex supravision excellence
technológiával (belülről tartósan páramentes, kívülről extrém karcálló).
Ezek a lencsék kifejezetten alkalmasak olyanoknak, akik gyakran váltanak a beltéri és kültéri vagy a világos és sötét környezetben történő
munkavégzés között.

uvex supravision clean
Az ilyen bevonatos lencsék autoklávozhatók és ellenállnak a vegyi anyagoknak. A lencsék belül páramentesek, kívül pedig rendkívül karcállóak.
A páramentesség legalább 10 autoklávozási ciklus után is fennmarad. A
bevonat teljes páramentességet és maximális látást biztosít.

uvex infradur
Ezek a lencsék mindkét oldalon karcállók és minimalizálják a hegesztési
szikrák beégését.

uvex infradur plus
A lencsék mindkét oldalon páramentesek, kívül rendkívül karcállók és
minimalizálják a hegesztési szikrák beégését.
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Jelölések és szabványok
Jelölések a kereten

Megfelelőség jelölése

Nagy sebességű részecskékkel szembeni
ellenállás jelölése (amennyiben alkalmazható)

A gyártó azonosítója

Mechanikai szilárdság
Nincs

Az EN-szabvány száma

Felhasználási terület(ek) (ahol alkalmazható)
Megnevezés
Nincs Általános használatra

Mechanikai ellenállás nélkül (csak szűrők)

S

Fokozott ellenállás (csak szűrők)

F

Ellenállás kis energiájú részecskékkel szemben (45 m/s)

B

Ellenállás közepes energiájú részecskékkel szemben (120 m/s)

A

Ellenállás nagy energiájú részecskékkel szemben (190 m/s)

T

Szélsőséges hőmérsékleteken tesztelve (–5 °C és +55 °C között)

Az alkalmazási területek leírása
Nincs speciális mechanikai kockázat vagy UV- és/vagy látható IR-fénynek való kitettség kockázata

3

Folyadékok

Folyadékok (cseppek vagy fröccsenés)

4

Durva porszemcsék

A porszemcsék mérete > 5 μm

5

Gáz és finom porszemcsék

Gáz, pára, köd, füst vagy < 5 μm szemcseméretű por

8

Rövidzárlat okozta ívkisülések

Az elektromos berendezésben fellépő rövidzárlat okozta ívkisülések

9

Olvadt fém és forró szilárd anyagok

Olvadt fémcseppek és forró szilárdtestek behatolása

Jelölések a lencsén

Védelmi fokozatok (csak szűrők)
A gyártó azonosítója
Optikai osztály
Mechanikai szilárdság jelölése
Mechanikai szilárdság
Nincs

Mechanikai ellenállás nélkül (csak szűrők)

S

Fokozott ellenállás (csak szűrők)

F

Ellenállás kis energiájú részecskékkel szemben (45 m/s)

B

Ellenállás közepes energiájú részecskékkel szemben
(120 m/s)

A

Ellenállás nagy energiájú részecskékkel szemben
(190 m/s)

T

Szélsőséges hőmérsékleteken tesztelve
(–5 °C és +55 °C között)

Olvadt fémekkel és forró testek érintkezésével
szembeni ellenállás jelölése (opcionális)
Felület karcállósága finom részecskékkel szemben
(opcionális)
Párásodással szembeni ellenállás jelölése (opcionális)
Megfelelőség jelölése
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Lencse színek
Megfelelő lencse minden fényviszonyhoz

BOROSTYÁNSÁRGA
Védelem: UV 400
UV-jelölés: 2(C)-1.2
Áteresztés: kb. 88%
Szabványok: EN 166, EN 170

Vakítás és mechanikai hatások
elleni védelem fokozott kontraszttal

CBR 65
Védelem: UV 400
Jelölés: 5-1.4
Áteresztés: 65%
Szabványok: EN 166, EN 172

VÍZTISZTA
Védelem: UV 400
UV-jelölés: 2(C)-1.2
Áteresztés: kb. 91%
Szabványok: EN 166, EN 170

Nyugtató hatású, koncentrált
látást biztosító védelem
uvex sportstyle (25. oldal)
uvex pheos cx2 (27. oldal)

AR (antireflex/tükröződésmentes)
Vakítás és mechanikai hatások
elleni védelem

Védelem: UV 400
UV-jelölés: 2(C)-1.2
Áteresztés: kb. 96,5%
Szabványok: EN 166, EN 170

Optimális tükrőződésmentes
védelem nagy fényáteresztés mellett
uvex sportstyle (25. oldal)
uvex i-3, uvex i-3 s (28. és 29.
oldal)

vakító fénnyel szembeni bevonat nem
szükséges

74–100%-os áteresztés
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58–80%-os áteresztés

BARNA
Védelem: UV 400
Jelölés: 5-2.5
Áteresztés: 20%
Szabványok: EN 166, EN 172

POLAVISION
Védelem a természetes vakító
fénnyel szemben jelzőszínfelismeréssel és fokozott
kontraszttal

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-3.1
Áteresztés: 14%
Szabványok: EN 166, EN 172

Csökkenti a zavaró felületi
tükröződéseket a szórt fény
kiszűrésével
uvex polavision (42. oldal)

kontrasztnövelő bevonat használata javasolt

Lencse színek

uvex i-vo (36. oldal), uvex skyper (38. oldal), uvex ultrasonic (49. oldal)

CBR

EZÜST TÜKRÖS 53%

EZÜST TÜKRÖS 12%
Védelem a változó fényviszonyok között
uvex pheos/uvex pheos s (32.
oldal),
uvex i-works (30. oldal),
uvex skybrite sx2 (39. oldal)

SZÜRKE 23%
Védelem: UV 400
Jelölés: 5-2.5
Áteresztés: 23%
Szabványok: EN 166, EN 172

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-3.1
Áteresztés: 12%
Szabványok: EN 166, EN 172

Védelem az erős mesterséges
fénnyel és a természetes
vakító fénnyel szemben
uvex i-3 (28. oldal)

SZÜRKE 14%
Védelem a természetes vakító
fénnyel szemben
jelzőszín-felismeréssel

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-3.1
Áteresztés: 14%
Szabványok: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító
fénnyel szemben jelzőszínfelismeréssel

kontrasztfokozó bevonat nem szükséges

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-1.7
Áteresztés: 53%
Szabványok: EN 166, EN 172

uvex astrospec 2.0 (31. oldal),
uvex u-sonic (48. oldal)

vakító fénnyel szembeni bevonat javasolt

43–58%-os áteresztés

18–29%-os áteresztés

8–18%-os áteresztés
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uvex academy
Ipari védőszemüvegek

Praktikus bevezető tanfolyam a védőszemüveg
kiválasztásáról, használatáról és előnyeiről
• A védőszemüvegek alapvető felhasználási területei, mechanikai, vegyi és
optikai veszélyek (pl. hegesztés) ellen védő termékek, valamint egyedi
felhasználásra tervezett termékek
• A mechanikai megmunkálás, infravörös és UV-sugárzás (amelyekkel pl. hegesztés közben vagy vegyszerek használata során találkozhat) veszélyeinek
bemutatása és felmérése esettanulmányok segítségével
• A szemsérülés kockázatának felmérése a munkahelyen
• Annak bemutatása, hogy ezek a kockázatok hogyan kezelhetők hatékonyan
az egyes munkahelyeken
• Az ipari védőszemüvegekkel kapcsolatos követelmények átfogó áttekintése:
szabványok, felhasználási területek, kockázatfelmérés és a védőszemüvegek
ápolása
• Információ a védőeszközök osztályozásáról a jelölésük alapján, és a különböző
típusú eszközök felhasználási területei
Célcsoport
A vállalaton belül a munkavállalók munkával kapcsolatos egészségéért és
biztonságáért felelős személyek, pl. egészség- és munkavédelmi felelősök,
munkaegészségügyi ápolók és a szakfelszerelések beszerzői.

Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az uvex-academy.de címet,
hívja a +36 30 477 3135 számot, vagy írjon e-mailt az e.boros@uvex.de címre

20

A vállalati arculathoz illeszkedő védőszemüvegek
A szem védelme egyéniséggel párosítva
Csapata egyedi megjelenéséért: az uvex védőszemüvegek több lehetőséget is
kínálnak az egyedi kialakításra – vállalata logóját a szemüveg szárára nyomjuk,
vagy a keret maga vállalata színével készül. Így védőfelszerelése tökéletesen
illeszkedik a vállalat arculatához.

Keret a vállalat színeiben
Egyedi szemüveg már első
pillantásra: a keretet vállalata
színében gyártjuk le.

A szárba illesztve
Elegánsan és egyedien hat, ha
vállalata neve a szár puha
komponensébe öntve látható.

Lenyomat a száron
(1–4 színnel)
A közvetlen tamponnyomásos eljárás
javasolt a színes vállalati logó
elhelyezésére a szárakon.

Mennyire egyedi lehet a megjelenése?
A védőszemüvegek testre szabásával kapcsolatos
műszaki kérdésekben örömmel állunk személyesen
rendelkezésére.
Használja online tervezőprogramunkat:
www.uvex-safety.com/configurator
(vagy olvassa be a QR-kódot).
Itt online kiválaszthatja és megtervezheti a kiválasztott
szemüvegmodellt.
Kérjük, vegye figyelembe a következő minimális rendelési
mennyiségeket:
• Tamponnyomás – minimum 500 darab
• Lencse és/vagy keret kombinációja tamponnyomással
vagy anélkül. Minimum 2500 darab.
• Betét/egyedi vállalati szín/egyedi fejpánt/lézergravírozás – minimum 5000 darab
• Egyedi tartozékok kérésre

Egyedi tartozékok
Helyezzen el nyomtatott
logót a szemüvegtokon.

Lézergravírozás a lencsén
A védőszemüvegek lencséi
egyedi lézergravírozás esetén
is teljes körűen megőrzik a
funkcionalitásukat.

Hímzés a fejpánton
Tegye egyedivé szemüvegét
a fejpánton elhelyezett,
hímzett vállalati logóval.
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uvex x-fit
Stabilitást biztosító x-dizájn
Az uvex x-fit tömege csupán 23 g. Ez a sportos védőszemüveg optimális
védelmet biztosít a szemnek, és a viselése is kifejezetten kellemes.
Az uvex x-fit izgalmas részleteit a lencsék x-dizájn megjelenése és az
áttetsző szárak teszik teljessé.

Innovatív, pántos
szárcsatlakozás
Fémmentes
Pehelykönnyű
védőszemüvegek
Csupán 23 g
Tökéletes illeszkedés, a teljes
szemkörnyék lefedése
Minden fejmérethez megfelelő

x-dizájn
a stabilitáshoz
uvex supravision
bevonattechnológia
UV 400 védelem
Elérhető borostyánsárga
lencsékkel vagy napfényszűrő
lencsékkel is
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Védőszemüvegek
uvex x-fit

9199.265

9199.085

9199.280

9199.286

uvex x-fit
• Klasszikus védőszemüveg a teljes szemkörnyék lefedésével
• Pehelykönnyű – csupán 23 g
• uvex supravision bevonattechnológia
• Innovatív, pántos szárcsatlakozás
• Fémmentes

uvex x-fit
Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret

9199.265
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
kék, áttetsző
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W1 FTKN CE
Kisker. egység 5

9199.085
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
szürke, áttetsző
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W1 FTK CE
5

9199.280
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
szürke, áttetsző
W 166 FT CE
PC, szürke 23%
napfényszűrő UV 400
5-2,5 W1 FTKN CE
5

9199.286
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
szürke, áttetsző
W 166 FT CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2C-1,2 W1 FTKN CE
5
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uvex sportstyle
23 g, 100% teljesítmény
Bármilyen ipari munkakörnyezetben dolgozzon is, az uvex sportstyle a teljesítmény, a
biztonság és a stílus tökéletes kombinációját kínálja. A különlegesen szorosan illeszkedő,
sportos kialakítású szemüveg páratlan, karcálló és páramentes uvex bevonatának köszönhetően tiszta látást biztosít. Az ergonomikus illeszkedésű és extrapuha, állítható orrnyereg
egész nap kényelmes beállítást tesz lehetővé.

Kiemelkedően kényelmes viselet
a kemény és puha anyagokat ötvöző
uvex duo component technológiának
köszönhetően.

Igazi pehelysúlyú
a maga 23 grammjával.

Napfény elleni védelemmel
is elérhető
sportos megjelenéssel (UV 400).

robusztus külső

puha belső

Optimális látás
innovatív lencsékkel.
Tökéletes illeszkedés
bármely alakú és méretű fejre.
uvex supravision
bevonattechnológia
a tökéletes látási viszonyokért.
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Védőszemüvegek
uvex sportstyle

9193.376

9193.080

9193.265

9193.880

9193.280

9193.064

9193.838

uvex sportstyle
• Sportos megjelenésű, pehelykönnyű védőszemüveg
• Az uvex lencsegeometriának köszönhetően optimális látótér
• uvex supravision bevonattechnológia
• A puha, állítható orrnyereg és a puha, csúszásmentes szárvég (uvex
duo component technológia) garantálja a biztonságos, mégis nyomásmentes rögzülést

uvex sportstyle
Cikkszám
9193.376
Kialakítás
uvex supravision
extreme
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
fekete, petrolkék
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
Kisker. egység 5

9193.265
uvex supravision
excellence
EN 166, EN 170
fekete, lime
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

9193.280
uvex supravision
extreme
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fehér, fekete
W 166 FT CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
5

Alkalmazási területek:
• uvex supravision AR: erős vagy vegyes világítású munkakörülmények
• uvex supravision variomatic: tengeri, tengerészeti

9193.838
uvex supravision AR
super antireflex
lencsék
EN 166, EN 170
fekete, kék
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
5

9193.880
uvex supravision
variomatic
fényre sötétedő lencsék
EN 166, EN 172
fekete, antracit
W 166 FT CE
PC, világoszöld
UV 400
5-1,1<2 W 1 FTN CE
5

9193.080
uvex supravision plus
Olaj- és gázipar
EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FT KN CE
5

9193.064
uvex supravision
extreme
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fehér, fekete
W 166 FT CE
PC CBR 65
UV 400
5-1,4 W 1 FT KN CE
5
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uvex pheos cx2
Az illeszkedő kényelem

x-twist technológia
a biztonságos illeszkedés, kényelem és
védelem érdekében – ergonomikusan a
fej egyedi alakjához igazítható a speciális kialakítású keret enyhe rugalmas
hatásának köszönhetően
Az „X” sorozat
modern, sportos megjelenés
X-tended szemvédő
a puha komponensek közvetlenül
a lencséhez kapcsolódnak

Robusztus
kemény komponensek

Kényelmes
puha komponensek

Tökéletes illeszkedés
minden arcformához

Borostyánsárga lencsékkel
vagy napfényszűrő lencsékkel
is elérhető
UV 400 védelemmel

uvex supravision
bevonattechnológia
a tökéletes látási viszonyokért.

Kiváló szellőzés
a szemek egészsége
érdekében

winner 2016
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Védőszemüvegek
uvex pheos cx2

9198.256

9198.275
9198.257

9198.237

9198.258

9198.285

9198.064

uvex pheos cx2
• „X” sorozatú védőszemüvegek modern és sportos kialakítással
• Kényelmes védelmet biztosító X-tended szemvédő
• Az X-twist szártechnológia csúszásmentes illeszkedést biztosít az
optimális védelemért
• A duo-szférikus lencsék páratlan látóteret biztosítanak
• Nagy látótér
• uvex duo component technológia a maximálisan kényelmes viselésért
• Kiváló szellőzés a szemkörnyéki területeken
• Egyszerűen kombinálható más egyéni védőeszközzel
uvex pheos cx2
Cikkszám
9198.256
Változat
uvex supravision
excellence
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
fekete, világoskék
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE
Kisker. egység 5

9198.237
uvex supravision
excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fehér, fekete
W 166 FT CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2.5 W 1 FTKN CE
5

Nagylátóterű kosárszemüvegként is kapható (lásd: 47. oldal)

9198.285
uvex supravision
excellence

9198.257
uvex supravision
excellence

9198.258
uvex supravision
excellence

EN 166, EN 170
fekete, sárga
W 166 FT CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE
5

EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE
5

EN 166, EN 170
piros, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE
5

9198.064
uvex supravision
excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fehér, fekete
W 166 FT CE
PC CBR 65
UV 400
5-1.4 W 1 FTKN CE
5

9198.275
uvex supravision
sapphire
EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FT K CE
5
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Védőszemüvegek
uvex i-3

9190.275

9190.220

9190.070

9190.281

9190.885

9190.838
9190.839

144 mm uvex i-3
135 mm uvex i-3 s

9190.280

9190.175

9190.880

uvex i-3 · uvex i-3 s
• Divatos, 3 komponensű védőszemüvegek innovatív funkciókkal
• Fémmentes
• Standard méretben és slim, azaz keskeny méret változatban is kapható
• Megbízható védelmet adó, egyedi illeszkedés: a szárak változtatható
magasságú dőlése lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• A puha, állítható orrnyereg, a puha, csúszásmentes szár és a fémmentes pántos szárcsatlakozás (3 komponensű technológia) kényelmes,
nyomáspontok nélküli viselést tesz lehetővé

uvex i-3
Cikkszám
Kialakítás

9190.275
uvex supravision excellence

Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
antracit, kék
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
Kisker. egység 5

uvex i-3
Cikkszám
Kialakítás

9190.885
AF a belső oldalon
napfényszűrő, ezüst tükrös
Szabvány
EN 166, EN 172
Keret
fekete, világosszürke
W 166 FT CE
Lencsék
PC, ezüst tükrös szürke
UV 400
5-3,1 W 1 FT CE
Kisker. egység 1
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Alkalmazási területek:
• uvex supravision AR: Erős vagy vegyes világítású
munkakörülmények
• uvex supravision variomatic: Tengerparti,
tengeri munkavégzés

9190.070
uvex supravision sapphire

9190.280
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
grafitszürke, olajzöld
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTK CE
5

EN 166, EN 170
fekete, világosszürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

9190.220
uvex supravision excellence
fokozott kontraszt
EN 166, EN 170
antracit, sárga
W 166 FT CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

9190.175
uvex supravision plus
Olaj- és gázipar
EN 166, EN 170
fekete, világosszürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

9190.838
uvex supravision AR
super antireflex lencsék
EN 166, EN 170
fekete, kék
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
1

9190. 839
uvex supravision AR
super antireflex lencsék
EN 166, EN 170
fekete, kék
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
5

9190.281
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete, világosszürke
W 166 FT CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
5

Tartalék lencse
9190.258
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
–
–
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

9190.880
uvex supravision variomatic
fényre sötétedő lencsék
EN 166, EN 172
fekete, antracit
W 166 FT CE
PC, világoszöld
UV 400
5-1,1<2 W 1 FKN
5

Védőszemüvegek
uvex i-3 s
antireflex
bevonat nélkül

9190.075

9190.086

9190.065

Bevonat
A lencse mindkét oldalára felvitt antireflex tükröződésmentes bevonat 100%-os UV 400 védelmet és több mint
96,5%-os fényáteresztést biztosít, hatékonyan
kiküszöbölve a zavaró fényhatásokat.

9190.039

uvex AR – maximális
UV-védelem tökéletes
áteresztés mellett

9190.080

Extra keret uvex i-3 számára, standard méret

> 96,5%

100

Fényáteresztés, %-ban

uvex i-3 s
2018 májusától érhető el

uvex i-3 AR

Tartozékok:
Fejpánt uvex i-3 és uvex i-3 s számára

75
uvex AR UV 400 bevonattal
uvex bevonat uvex AR UV 400
nélkül
Konkurens termék AR UV 380
bevonattal
50
380400

Cikkszám
Kialakítás

Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

Cikkszám
Kialakítás

Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

uvex i-3 s
9190.075
uvex supravision excellence
keskeny változat

9190.065
uvex supravision sapphire
keskeny változat

EN 166, EN 170
antracit, lime
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTK CE
5

uvex i-3 s
9190.086
uvex supravision excellence
napfényszűrő
keskeny változat
EN 166, EN 172
kék, szürke
W 166 FT CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
5

9190.039
uvex supravision AR
super antireflex lencsék
keskeny változat
EN 166, EN 170
fekete, kék
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
5

látható tartomány
780
Hullámhossz (nm-ben)

Fényáteresztés
Az antireflex tükröződésmentes bevonattal ellátott uvex
i-3 AR védőszemüveg fényáteresztő képessége nagyobb,
mint a hagyományos bevonattechnológiát alkalmazó
védőszemüvegeké – ezáltal tökéletes látást garantál,
tükröződések nélkül.

9190.080
uvex supravision plus
Olaj- és gázipar
keskeny változat
EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5
Extra keret
9190.001
Extra keret uvex i-3 számára
standard méret

Tartozékok
9958.009
Fejpánt uvex i-3 és uvex i-3 s számára

fekete

antracit, szürke

5

5
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Védőszemüvegek
uvex i-works

9194.175
9194.171

9194.365
9194.270

9194.885

uvex i-works
• Sportos megjelenésű védőszemüvegek: vonzó külső, masszív felépítés
• Fémmentes
• uvex supravision bevonattechnológia
• A duo component technológia nyomáspontok nélkül biztosítja a
csúszásmentes illeszkedést a puha és kemény komponensek kombinálásával és a puha szárakkal

uvex i-works
Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret

9194.171
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
antracit, kék
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
Kisker. egység 5
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9194.175
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
antracit, zöld
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

• Vékony szárak praktikus akasztórögzítési pontokkal
• Egyszerűen kombinálható más egyéni védőeszközzel
• Megfelelő az uvex IES (Integrated Eyewear System) védősisakokhoz
lásd a következő oldalon: 102

9194.270
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
antracit, szürke
W 166 FT CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
5

9194.365
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
fekete, sárga
W 166 FT CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

9194.885
AF a belső oldalon
ezüst tükrös
EN 166, EN 172
fekete, szürke
W 166 FT CE
PC, ezüst tükrös szürke
UV 400
5-1,7 W 1 FTN CE
5

Védőszemüvegek
uvex astrospec 2.0 · uvex astrospec

9164.065

9164.220

9164.275

9164.187

9164.285

9164.387

9164.246

uvex astrospec 2.0
• A világ legkedveltebb uvex astrospec védőszemüvegének innovatív továbbfejlesztése
• Panorámalencse beépített oldalsó védelemmel a teljes szemkörnyéki terület optimális
védelméhez
• Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú
dőlése lehetővé teszi, hogy a viselő az arc
formájához igazítsa a szemüveget
• uvex szellőzési rendszer labirintustömítéssel
a szem fokozott kényelméért
• A puha, csúszásmentes szár (uvex duo
component technológia) meggátolja a
nyomáspontok kialakulását
• Kényelmesen zsebre tehető, laposra összehajtható kialakítás

uvex astrospec 2.0
Cikkszám
9164.065
Kialakítás
uvex supravision sapphire
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
kék, világoskék
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 FTK CE
Kisker. egység 5

EN 166, EN 170
antracit, petrolkék
W 166 FT CE
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

9164.285
9164.220
uvex supravision excellence uvex supravision excellence
fokozott kontraszt
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
fekete, lime
fekete, sárga
W 166 FT CE
W 166 FT CE
PC, víztiszta, UV 400
PC, borostyánsárga, UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5
5

Cikkszám
Kialakítás

9164.246
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
neonnarancssárga, fekete
W 166 FT CE
PC, szürke 23%, UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
5

9164.187
uvex supravision plus
Olaj- és gázipar
EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
5

9164.387
uvex supravision excellence
napfényszűrő
Szabvány
EN 166, EN 172
Keret
fekete, szürke
W 166 FT CE
Lencsék
PC, szürke 14%, UV 400
5-3,1 W 1 FTKN CE
Kisker. egység 5

9168.035

9164.275
uvex supravision extreme

9168.017

9168.065
9168.265

uvex astrospec
• A világ egyik legkeresettebb védőszemüvege
• Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú dőlése
és a négy eltérő szárhossz lehetővé teszi,
hogy a viselő az arc formájához igazítsa a
szemüveget
• Beépített oldalsó védelem
• Lapos kialakítású, polikarbonát panorámalencsék a korlátlan látótér érdekében
• Puha, duo-flex szárvég

uvex astrospec
Cikkszám
9168.035
Kialakítás
uvex supravision sapphire
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
sárga, fekete
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta, UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
Kisker. egység 5

9168.017
uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
sárga, fekete
W 166 F CE
PC, szürke 23%, UV 400
5-2,5 W 1 F DIN CE
5

9168.065
uvex supravision sapphire

9168.265
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
kék
W 166 F CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

EN 166, EN 170
kék
W 166 F CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE
5
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Védőszemüvegek
uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue

9192.225

9192.215

9192.245

9192.385

9192.881

9192.080

9192.285
9192.281

9192.280

9192.765
9192.726
keskeny változat

uvex pheos
• Modern, divatos megjelenésű védőszemüvegek
duo-szférikus lencsetechnológiával
• Fémmentes
• Standard méretben és elkeskenyített változatban is
kapható
• A fenntartható változat megújuló nyersanyagokból
készül (uvex pheos blue és uvex pheos s blue)
• A készlet egy testre szabott, puha párnázással és
beállított fejpánttal rendelkező extra keretből áll
(uvexpheos guard)
uvex pheos
9192.225
9192.385
uvex supravision excellence uvex supravision excellence
standard méret
standard méret,
fokozott kontraszt
Szabvány
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
Keret
fekete, zöld
fekete, sárga
W 166 F CE
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
PC, borostyánsárga
UV 400
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
2C-1,2 W 1 FKN CE
Kisker. egység 5
5
Cikkszám
Kialakítás

Cikkszám
Kialakítás

Szabvány
Keret

uvex pheos
9192.280
uvex supravision extreme
standard méret

EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
Kisker. egység 5
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• Kiegészítő védelem a szemöldöknek: Eye plus
Protection ferde kialakítású felső éllel
• A puha, csúszásmentes szárvég (uvex duo component technológia) meggátolja a nyomáspontok kialakulását
• Nagyon nagy látótér
• Egyszerűen kombinálható más egyéni védőeszközzel
• Megfelelő az uvex IES (Integrated Eyewear System)
védősisakokhoz lásd a következő oldalon: 102

9192.285
uvex supravision excellence
standard méret,
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete, szürke
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
5

9192.281
uvex supravision extreme
standard méret,
napfényszűrő

9192.080
uvex supravision plus
standard méret,
Olaj- és gázipar

EN 166, EN 172
fekete, szürke
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
5

EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5

9192.881
AF a belső oldalon
standard méret,
napfényszűrő, ezüst tükrös
EN 166, EN 172
világosszürke, szürke
W 166 F CE
PC, ezüst tükrös szürke
UV 400
5-1,7 W 1 F CE
5

9192.215
9192.245
uvex supravision excellence uvex supravision excellence
standard méret
standard méret,
napfényszűrő
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
világosszürke, szürke
fekete, narancssárga
W 166 F CE
W 166 F CE
PC, víztiszta
PC, szürke 23%
UV 400
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5-2,5 W 1 FKN CE
5
5

uvex pheos blue
9192.765
uvex supravision excellence
standard méret,
megújuló
alapanyagokból
EN 166, EN 170
homokszürke, kék
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5

uvex pheos s blue
9192.726
uvex supravision excellence
keskeny változat,
megújuló
alapanyagokból
EN 166, EN 170
homokszürke, kék
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5

Védőszemüvegek
uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard
9192.725
keskeny változat

9192.785
keskeny változat

9192.710
keskeny változat

9192.745
keskeny változat

9192.282
keskeny változat

9192.891
keskeny változat

9192.283
keskeny változat

9192.180
9192.680
keskeny változat

9192.181
9192.681
keskeny változat

146 mm uvex pheos
138 mm uvex pheos s

Tartozékok: 9192.001 / 9192.002
Extra keret / keskeny változatú extra keret

Cikkszám
Kialakítás

Szabvány
Keret

uvex pheos s
9192.725
uvex supravision
excellence
keskeny változat

EN 166, EN 170
fehér, zöld
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
Kisker. egység 5

9192.785
uvex supravision
excellence
keskeny változat
EN 166, EN 170
antracit, szürke
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5

uvex pheos guard
9192.180
9192.181
uvex supravision extreme uvex supravision extreme
standard méret
standard méret,
napfényszűrős
extra kerettel
extra kerettel
és fejpánttal
és fejpánttal
Szabvány
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
Keret
fekete, szürke
fekete, szürke
W 166 F CE
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
PC, szürke 23%
UV 400
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5-2,5 W 1 FKN CE
Kisker. egység 4
4
Cikkszám
Kialakítás

9192.745
uvex supravision
excellence
keskeny változat,
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fehér, narancssárga
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
5

9192.891
AF a belső oldalon
keskeny változat,
napfényszűrő
EN 166, EN 172
világosszürke, szürke
W 166 F CE
PC, ezüst tükrös szürke
UV 400
5-1,7 W 1 F CE
5

uvex pheos s guard
9192.680
9192.681
uvex supravision extreme uvex supravision extreme
keskeny változat
keskeny változat,
napfényszűrős
extra kerettel
extra kerettel
és fejpánttal
és fejpánttal
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
fekete, szürke
fekete, szürke
W 166 F CE
W 166 F CE
PC, víztiszta
PC, szürke 23%
UV 400
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5-2,5 W 1 FKN CE
4
4

Tartozékok: 9958.020
Fejpánt

9192.710
uvex supravision
excellence
keskeny változat

9192.282
uvex supravision
extreme
keskeny változat

EN 166, EN 170
fekete, lime
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5

EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5

9192.283
uvex supravision
extreme
keskeny változat,
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete, szürke
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
5

9192.001
extra keret:
uvex pheos
standard méret
fekete
5

9192.002
extra keret:
uvex pheos s
keskeny változat
fekete
5

Tartozékok
Cikkszám
Kialakítás

Szín
Kisker.
egység
Cikkszám
Kialakítás
Szín
Kisker.
egység

9958.020
fejpánt uvex pheos
és uvex pheos s számára
szürke, fekete
5
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Védőszemüvegek
uvex super g

9172.086

9172.210
9172.110

9172.085

9172.220

9172.281

9172.265

9172.185

uvex super g
• Extrém könnyű védőszemüvegek sportos külsővel és pánt nélküli szárral
• Puha orrnyereg
• Maximálisan tiszta látótér az extrém vékony, körbefutó lencsének köszönhetően
• Az optimális szellőzés és a szemkörnyék kényelme érdekében előrefelé szöget bezáró,
aerodinamikus lencsék
• Maximális kényelmet garantáló, pehelykönnyű kialakítás: csupán 18 g
• Fémmentes

uvex super g
9172.210
9172.255
uvex supravision excellence

9172.110

9172.085

9172.185

9172.086

uvex supravision plus

uvex supravision sapphire

EN 166, EN 170
kristály
W 166 FT DIN CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
5

EN 166, EN 170
kristály
W 166 FT DIN CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FT DIN CE
5

EN 166, EN 170
titán
W 166 FT DIN CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FT DIN CE
5

uvex supravision plus
Olaj- és gázipar
EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 FT DIN CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
5

uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
titán
W 166 FT DIN CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FT DIN CE
5

Cikkszám
Tartalék lencse
Kialakítás

9172.265

9172.220

9172.281

uvex supravision excellence

Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
sötétkék
W 166 FT DIN CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
5

uvex supravision excellence
fokozott kontraszt
EN 166, EN 170
titán
W 166 FT DIN CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
5

uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
antracit, lime
W 166 FT DIN CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FTKN DIN CE
5

Cikkszám
Tartalék lencse
Kialakítás
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

Lencsék

Kisker. egység
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Védőszemüvegek
uvex super fit · uvex super fit ETC

9178.065
9178.265

9178.385

9178.500

9178.286

9178.315

9178.415

9178.185

uvex super fit
• Pehelykönnyű, sportos védőszemüvegek pántos csatlakozású szárakkal
• Puha, állítható orrnyereg
• Az optimális szellőzés és a szemkörnyék kényelme érdekében előrefelé szöget bezáró,
aerodinamikus lencsék
• Kiemelkedő kényelmet garantáló, pehelykönnyű kialakítás: csupán 21 g
• Tartós páramentesség a lencse mindkét oldalán – megszünteti a párásodás kockázatát
(uvex super fit ETC)

Alkalmazási területek:
• uvex supravision clean: steril munkakörnyezetekbe (laboratóriumok, kórházak, tisztaterek, élelmiszergyártás)
• ETC mindkét oldalon: magas páratartalom és
változó hőmérsékletek (hideg raktárak,
csatornaépítés, catering és élelmiszeripar)

Az uvex ETC-bevonatú lencsék nem párásodnak be.
Cseppek helyett vízfilm-réteg alakul ki a lencsén.
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Keret

uvex super fit
9178.065
uvex supravision sapphire

EN 166, EN 170
sötétkék, fehér
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FT DIN CE
Kisker. egység 5

9178.265
9178.286
uvex supravision excellence uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
sötétkék, fehér
fekete, fehér
W 166 FT CE
W 166 FT CE
PC, víztiszta
PC, szürke 23%
UV 400
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
5-2,5 W 1 FTKN DIN CE
5
5

uvex super fit CR
Cikkszám
9178.385
9178.315
9178.500
Kialakítás
uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision clean
fokozott kontraszt
autoklávozható
Szabvány
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
Keret
fekete, fehér
fehér, lime
fehér, világoskék
W 166 FT CE
W 166 FT CE
W 166 FT CE
Lencsék
PC, borostyánsárga
PC, víztiszta
PC, víztiszta
UV 400
UV 400
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Kisker. egység 5
5
5

9178.185
uvex supravision plus
EN 166, EN 170
fekete, fehér
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
5

uvex super fit ETC
9178.415
ETC mindkét oldalon

Páramentes bevonat uvex ETC
8 mp után

EN 166, EN 170
fehér, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FTN DIN CE
5
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Védőszemüvegek
uvex i-vo

9160.520

9160.068

9160.085
9160.285

9160.265

9160.065

9160.275

9160.268

9160.076
9160.120

uvex i-vo
• Divatos védőszemüvegek állítható szárral
• Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú dőlése és
az állítható szárhossz lehetővé teszik, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• A puha uvex quattroflex szárak, valamint az orr- és homlokrészen lévő puha összetevők
kényelmes, nyomásmentes illeszkedést garantálnak
• A lencsék alakja korlátozás nélküli perifériás látást biztosít

uvex i-vo
Cikkszám
Tartalék lencse
Kialakítás
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

Cikkszám
Tartalék lencse
Kialakítás
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység
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9160.520
9160.052
uvex supravision sapphire
fokozott kontraszt
EN 166, EN 170
kék, narancssárga
W 166 FT CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2C-1.2 W 1 FT CE
5

9160.120
9160.255
uvex supravision excellence
fejpánttal
EN 166, EN 170
kék, szürke
–
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN 166 F DIN CE
5

9160.065
9160.055
uvex supravision sapphire

9160.068

EN 166, EN 170
kék, narancssárga
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FT CE
5

uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
kék, narancssárga
W 166 FT CE
PC, barna
UV 400
5-2.5 W 1 FT CE
5

9160.076
9160.318
uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete, szürke
W 166 FT CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2.5 W 1 FT CE
5

9160.265
9160.255
uvex supravision excellence

9160.275
9160.255
uvex supravision excellence

9160.285
9160.255
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
kék, narancssárga
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE
5

EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE
5

EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE
5

9160.085
9160.055
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FT CE
5

9160.268
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
kék, narancssárga
W 166 FT CE
PC, barna
UV 400
5-2.5 W 1 FTKN CE
5

uvex CR
Autoklávozható védőszemüveg, amely még többet tud

Innovatív bevonattechnológia –
az első autoklávban sterilizálható,
védőszemüveg párasmentes
tulajdonsággal
Az uvex a laboratóriumok, klinikák, tiszta terek és az élelmiszeripar különleges követelményeihez fejlesztette ki az első
autoklávban sterilizálható védőszemüvegét páramentes
bevonattal.
A pehelykönnyű, száras védőszemüvegtől a panorámalencsés
kosárszemüvegig az uvex CR az ideális védőszemüvegválasztás, ha ismételt autoklávban történő sterilizálásra van
szükség (legalább 10–20 alkalommal, egyenként 20 percig,
legalább 121°C-on).
uvex CR – a higiéniás előírásoknak megfelelő,
professzionális védőszemüveg.

9178.500

9169.500

9302.500

uvex super fit CR

uvex super f OTG CR uvex ultrasonic CR

• Pehelykönnyű, sportos védőszemüvegek pántos
csatlakozású szárakkal és uvex x-stream technológiával
• Maximálisan tiszta látótér az extrém vékony,
körbefutó lencsének köszönhetően
• Az optimális szellőzés és a szemkörnyék kényelme
érdekében előrefelé szöget bezáró, aerodinamikus
lencsék
• Kiemelkedő kényelmet garantáló, pehelykönnyű
kialakítás

• Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg
pántos szárcsatlakozással
• Korlátozás nélküli perifériás látás
• Puha szárvégek a fokozott
kényelemért

• Sportos megjelenésű kosárszemüvegek dioptriás
szemüveg felett is hordható kialakítással
• A lencsék cserélhetők
• Nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)
• Széles panorámájú látótér
• A kemény és puha anyagok kombinációjának
köszönhetően hosszan tartó viselés esetén sem
lépnek fel a nyomásból eredő problémák

uvex super fit CR
Cikkszám 9178.500
Kialakítás uvex supravision clean
autoklávozható
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
fehér, világoskék
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE
Kisker.
5
egység

uvex super f OTG CR
Cikkszám 9169.500
Kialakítás uvex supravision clean
autoklávozható
Szabvány EN 166, EN 170
Keret
fehér, világoskék
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FKN
Kisker.
5
egység

uvex ultrasonic CR
Cikkszám
Tartalék lencse
Kialakítás
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

9302.500
9302.259
uvex supravision clean, autoklávozható
EN 166, EN 170
átlátszó, fehér
W 166 349 B CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4
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Védőszemüvegek
uvex skyper · uvex skyper s

9195.075

9195.265

9195.020

9195.078
9195.278

uvex skyper
• Egyedileg beállítható védőszemüvegek
• Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú dőlése és
az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• Oldalsó védelem az vakítással szemben
uvex skyper
Cikkszám
Tartalék lencse
Kialakítás
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

9195.265
9195.255
uvex supravision excellence

9195.075
9195.055
uvex supravision sapphire

EN 166, EN 170
kék
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE
5

EN 166, EN 170
fekete
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

9195.020
uvex supravision sapphire
fokozott kontraszt
EN 166, EN 170
fekete
W 166 F CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

9195.078
9195.118
uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete
W 166 F CE
PC, barna
UV 400
5-2,5 W 1 F DIN CE
5

9195.278
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete
W 166 F CE
PC, barna
UV 400
5-2,5 W 1 FKN DIN CE
5

9196.065
9196.265

uvex skyper s
• Egyedileg beállítható védőszemüvegek, az
uvex skyper elkeskenyített változata
• Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú
dőlése és az állítható szárhossz lehetővé
teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa
a szemüveget
• Oldalsó védelem az vakítással szemben
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uvex skyper s
Cikkszám
9196.065
Kialakítás
uvex supravision sapphire
Az uvex skyper keskeny változata
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
kék
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
Kisker. egység 5

9196.265
uvex supravision excellence
Az uvex skyper keskeny változata
EN 166, EN 170
kék
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE
5

Védőszemüvegek
uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2

9197.266
9197.265
9197.065
9197.020

uvex skyper sx2
• Védőszemüvegek speciális alakú lencsékkel kiálló arccsontokhoz
• Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú dőlése és
az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• Oldalsó védelem az vakítással szemben
uvex skyper sx2
Cikkszám
Tartalék lencse
Kialakítás
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

9197.020

9197.265

uvex supravision sapphire
fokozott kontraszt
EN 166, EN 170
kék
W 166 F CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

uvex supravision excellence

9197.065
9197.055
uvex supravision sapphire

EN 166, EN 170
kék
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE
5

EN 166, EN 170
kék
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

9197.266
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
kék
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FKN DIN CE
5

9197.880

9197.260

uvex skybrite sx2
• Védőszemüvegek speciális alakú lencsékkel
kiálló arccsontokhoz, átlátszó színben
• Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú
dőlése és az állítható szárhossz lehetővé
teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa
a szemüveget
• Oldalsó védelem az vakítással szemben

uvex skybrite sx2
Cikkszám
9197.260
Kialakítás
uvex supravision excellence
az uvex skyper sx2
áttetsző, színes szárú változata
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
áttetsző, kék
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Kisker. egység 5

9197.880
az uvex skyper sx2
áttetsző, színes szárú változata
napfényszűrő, ezüst tükrös
EN 166, EN 172
áttetsző, ezüst
W 166 F CE
PC, ezüst tükrös szürke
UV 400
5-1,7 W 1 F DIN CE
5
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Védőszemüvegek
uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor
9188.881

9188.076

9188.075
9188.175
9188.121

uvex cybric · uvex cyberguard
• Sportos, ikerlencsés védőszemüvegek
• Az arc nagy mértékű fedése
• Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható
magasságú dőlése lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget

Cikkszám
Kialakítás

uvex cybric
9188.075
uvex supravision sapphire

Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
fekete, narancssárga
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
Kisker. egység 5

• Az uvex quattroflex szárak négy komfortpárnája kényelmes, nyomásmentes illeszkedést biztosít a fül körül
• uvex cyberguard 3-as (folyadékok elleni) és 4-es (durva porszemcsék
elleni) védelmi szinttel

9188.076
uvex supravision sapphire
napfényszűrő

9188.175
uvex supravision plus

9188.881
napfényszűrő

EN 166, EN 172
fekete, narancssárga
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400
5-2,5 W 1 F DIN CE
5

EN 166, EN 170
fekete, narancssárga
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

EN 166, EN 172
fekete, narancssárga
W 166 F CE
PC, kék tükrös
UV 400
5-2,5 W 1 F DIN CE
5

uvex cyberguard
9188.121
uvex supravision plus
uvex cybric szárak nélkül, fejpánttal
és a teljes lencsét körbefogó tömítőkerettel
EN 166, EN 170
fekete
W 166 F 34 CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

9134.005
9134.002

uvex meteor
• Klasszikus, ikerlencsés védőszemüvegek
• Megbízható védelmet biztosító, tökéletes illeszkedés: az állítható
szárak lehetővé teszik, hogy a viselő a saját arcformájához igazítsa a
szemüveget
• Kényelmesen zsebre tehető, laposra összehajtható kialakítás
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uvex meteor
Cikkszám
Kialakítás

9134.005
uvex supravision sapphire
56 mm lencseátmérő
15 mm nyeregszélesség
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
szürke, átlátszó
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 FK DIN CE
Kisker. egység 5

9134.002
bevonat nélküli
56 mm lencseátmérő
15 mm nyeregszélesség
EN 166, EN 170
szürke, átlátszó
W 166 F CE
HG, víztiszta
UV 380
W1 S DIN CE
5

Védőszemüvegek
uvex skyguard NT · uvex skylite

9175.260
9175.160

9175.275

9175.261

uvex skyguard NT
• Teljes körű védelmet nyújtó lencsék
• A fröccsöntött, puha TPU burkolás védelmet nyújt a szálló részecskékkel, a porral és a fröccsenéssel
szemben (3-as – folyadékok és 4-es – durva porszemcsék elleni védelmi szint)
• Megbízható védelmet adó, egyedi illeszkedés: a szárak változtatható hossza lehetővé teszi, hogy a viselő az
arc formájához igazítsa a szemüveget
• A rugalmas, puha komponensek idomulnak a viselő arcfelépítéséhez
uvex skyguard NT
Cikkszám
9175.260
Kialakítás
uvex supravision excellence
állítható hosszúságú szárak
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 34 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Kisker. egység 5

9175.261
uvex supravision excellence
napfényszűrő,
állítható hosszúságú szárak
EN 166, EN 172
kék, szürke
W 166 34 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 FKN DIN CE
5

9175.160
uvex supravision extreme
állítható hosszúságú szárak

9175.275
uvex supravision excellence
különösen ideális sisakkal együttes használatra

EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 34 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE
5

EN 166, EN 170
szürke, narancssárga
W 166 34 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE
5

9174.095

9174.065

9174.096

9174.066

uvex skylite
• A szem kiemelkedő védelmét
biztosító védőszemüvegek
• Beépített, tejüvegszerű oldalsó
védelem

uvex skylite
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker.
egység

9174.095
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
piros, fémes
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

9174.096
uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
piros, fémes
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 F DIN CE
5

9174.065
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
kék
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE
5

9174.066
uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
kék
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 F DIN CE
5
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Védőszemüvegek
uvex polavision · uvex futura · uvex ceramic

9231.960

uvex polavision
• Kényelmes védőszemüveg polarizációs szűrővel
• A polarizációs szűrő védelmet nyújt a tükröződésekkel és a vakítással
szemben
(pl. vízfelület vagy fényes felületek esetén)
• Kiküszöböli az erős, zavaró visszatükröződéseket, ezzel is növeli a
viselő kényelmét
Alkalmazási területek:
• Erősen tükröző felületeknél lévő munkaállomások (tengerpart, tenger,
sofőrök, építőipar)

uvex polavision
Cikkszám
9231.960
Kialakítás
karcálló
napfényszűrő
Szabvány
EN 166, EN 172
Keret
fekete, fehér
W 166 F CE
Lencsék
PC, szürke 14%
UV 400
5-3.1 W 1 F CE
Kisker. egység 1

9180.015
9180.125
9182.005
keskeny változat

9137.005

uvex futura

uvex ceramic

• Klasszikus védőszemüveg nagy látótérrel
• Megbízható védelmet adó, egyedi illeszkedés: a szárak változtatható
magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• Puha, duo-flex szárvég a fokozott kényelemért

• Kétlencsés kialakítású védőszemüveg
• Kifejezetten keskeny archoz készült kialakítás
• A műanyag oldalpanel és a fémkeret kombinációja

uvex futura
Cikkszám
Tartalék lencse
Kialakítás

uvex ceramic
Cikkszám
Kialakítás

Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység
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9180.015
9180.055
uvex supravision
sapphire
standard méret
EN 166, EN 170
barna
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FK DIN CE
5

9180.125
9180.155
uvex supravision
plus
standard méret
EN 166, EN 170
barna
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FKN DIN CE
5

9182.005
9182.055
uvex supravision
sapphire
keskeny változat
EN 166, EN 170
barna
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FK
5

9137.005
uvex supravision sapphire
49 mm lencseátmérő
20 mm nyeregszélesség
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
szürke, fekete
W 166 F DIN CE 0196
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 FK CE
Kisker. egység 5

Védőszemüvegek
uvex winner MT · uvex mercury

9159.118

9159.016
9159.116

9159.005
9159.105

uvex winner MT
• Oldalkeret nélküli, fémkeretes védőszemüveg rugós szárakkal
• A szem optimális fedése
• Anatómiailag formázott, puha oldalszárak

uvex winner MT
Cikkszám
9159.005
Kialakítás
mindkét oldalon karcálló
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
kékesszürke
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 F CE
Kisker. egység 5

9159.016
mindkét oldalon karcálló

9159.105
karcálló, páramentes

9159.116
karcálló, páramentes

EN 166, EN 170
kékesszürke
W 166 F CE
PC, zöld
UV 400
2-1.7 W 1 F CE
5

EN 166, EN 170
kékesszürke
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FKN CE
5

EN 166, EN 170
kékesszürke
W 166 F CE
PC, zöld
UV 400
2-1.7 W 1 FKN CE
5

9159.118
karcálló, páramentes
napfényszűrő
EN 166, EN 172
kékesszürke
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2.5 W 1 FKN CE
5

9155.005

uvex mercury
• Vékony fémkeretes védőszemüveg
• Átlátszó oldalsó védelem kitűnő perifériás látással
• Kényelmesen zsebre tehető, laposra összehajtható kialakítás

uvex mercury
Cikkszám
Kialakítás

9155.005
uvex supravision sapphire
54 mm lencseátmérő
19 mm nyeregszélesség
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
acélkék
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FK DIN CE
Kisker. egység 5
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Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi
szemüveg
uvex 9161 · uvex super OTG

9161.005
9161.305

9161.014

uvex 9161
• Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg
• Panorámalencse beépített oldalsó védelemmel a szem optimális lefedéséhez
• Az állítható szárak idomulnak az arc alakjához az egyedi illeszkedés és az optimális
védelem érdekében
• Korlátozás nélküli perifériás látás
• A uvex duoflex oldalsó szárak nyomásmentes
illeszkedést biztosítanak

uvex 9161
Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret

9161.005
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
kék, fekete
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 F CE
Kisker. egység 5

9169.065
9169.260

9161.305
uvex supravision plus
EN 166, EN 170
kék, fekete
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 F CE
5

9161.014
bevonat nélkül, polikarbonát szárral
EN 166, EN 170
víztiszta
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 F CE
5

9169.080

9169.081

uvex super OTG
• Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg
• Panorámalencse beépített oldalsó védelemmel a teljes szemkörnyéki terület optimális lefedéséhez
• Fémmentes
• Erősen rugalmas, összecsapós szárak a kényelem és a csúszásmentes illeszkedés érdekében
uvex super OTG
Cikkszám
9169.065
Változat
uvex supravision sapphire
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
sötétkék
W 166 F CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 F CE
Kisker. egység 5
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9169.080
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
fekete
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 F CE
5

9169.081
uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete
W 166 F CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 F CE
5

9169.260
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
sötétkék
W 166 F CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi
szemüveg
uvex super f OTG

9169.580

9169.585

9169.586

9169.615

9169.500

9169.850

uvex super f OTG
• Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg
• Panorámalencse beépített oldalsó védelemmel a szem optimális
lefedéséhez
• Puha, rugalmas anyagból készült csuklós szárak a fokozott kényelem
és a stabil tartás érdekében
uvex super f OTG
Cikkszám
9169.585
Változat
uvex supravision sapphire
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
fekete, fehér
W 166 FT CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FCE
Kisker. egység 5

9169.586
uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete, fehér
W 166 FT CE
PC, szürke 23%
UV 400
5-2,5 W 1 F CE
5

9169.500
uvex supravision clean
autoklávozható
EN 166, EN 170
fehér, világoskék
W 166 FT CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
5

Alkalmazási területek:
• uvex supravision clean: steril munkakörnyezetekbe (laboratóriumok,
kórházak, tiszta terek, élelmiszergyártás)

9169.580
uvex supravision sapphire
fokozott kontraszt
EN 166, EN 170
fekete, fehér
W 166 FT CE
PC, borostyánsárga
UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
5

9169.615
uvex supravision sapphire

9169.850
uvex supravision variomatic

EN 166, EN 170
fekete, fehér
W 166 FT CE
PC, narancssárga
UV 525
2-1,4 W FT CE
5

EN 166, EN 172
fekete, fehér
W 166 FT CE
PC, világoszöld
UV 400
5-1,1<2 W 1 FKN CE
5

45

uvex pheos cx2 sonic
Kompakt megjelenés. Első osztályú kényelem.
Kompakt és pehelykönnyű kialakításával az uvex pheos cx2
bármely munkához hasznos társ. Ez a funkcionális, nagy
látóterű kosárszemüveg megkapóan kényelmes és az uvex
supravision bevonattechnológiának köszönhetően extrém
klímaviszonyok közepette is tiszta látóteret biztosít.

X-tended szemvédő
a teljes szemkörnyéki terület
tökéletes lefedéséhez
Pehelykönnyű, nagylátóterű
kosárszemüveg
Tömege csupán 34 g
Kiemelkedő védelem
a rugalmasan állítható, puha
összetevőknek köszönhetően

Ellenállás nagy
energiájú
részecskékkel
szemben (120 m/s)

Kompakt dizájn
Egyszerűen kombinálható más
egyéni védőeszközzel
Karcálló külső, páramentes
belső
az uvex supravision extreme
bevonatnak köszönhetően
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Tökéletes illeszkedés
az uvex duo component technológiának, valamint a lencsével
egybeöntött homlokrésznek és
orrnyeregnek köszönhetően

Biztonsági kosárszemüvegek
uvex pheos cx2 sonic

9309.275

9309.286

uvex pheos cx2 sonic
• Az uvex legkönnyebb kompakt, nagylátóterű kosárszemüvege (34 g)
• B jelölés: ellenállás nagy energiájú részecskékkel szemben (120 m/s)
• 3-as (folyadékok), 4-es (durva porszemcsék) és T (extrém hőmérsékletek) jelölés
• Kényelmes védelmet biztosító, a lencsével egyben kiöntött, puha homlokrész és orrnyereg
• uvex supravision bevonattechnológia
• Nagyon puha és könnyű textil fejpánt a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
• Egyszerűen kombinálható más egyéni védőeszközzel

uvex pheos cx2 sonic
Cikkszám
9309.275
Változat
uvex supravision extreme
Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
fehér, fekete
W 166 3 4 BT CE
Lencsék
PC, víztiszta, UV 400
2C-1.2 W 1 BT KN CE
Kisker. egység 5

9309.286
uvex supravision extreme
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fehér, fekete
W 166 3 4 BT CE
PC, szürke 23%, UV 400
5-2.5 W 1 BT KN CE
5
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Biztonsági kosárszemüvegek
uvex u-sonic

9308.245

9308.147

9308.240

9308.123

9308.246

9308.248

9308.048 kiegészítő lencse
9308.247

uvex u-sonic
• Kisméretű és könnyű, kompakt kosárszemüvegek
• Nagyfokú kompatibilitás más egyéni védőeszközzel
• Ergonomikus kialakítás puha, rugalmas komponensekkel – bármely
arcformához alkalmazkodik
• Nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)

uvex u-sonic
Cikkszám
Tartalék lencse
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

Cikkszám
Tartalék lencse
Változat

Szabvány
Keret
Lencsék

Kiegészítő lencsék

Kisker. egység
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9308.245
9308.240
9308.242
9308.241
uvex supravision excellence uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
szürke, lime
szürke, lime
W 166 34 B CE
W 166 34 B CE
PC, víztiszta
PC, szürke 23%
UV 400
UV 400
2C-1.2 W 1 BKN CE
5-2.5 W 1 BKN CE
5
5

9308.248
9308.242
uvex supravision excellence
kiegészítő lencsékkel (szürke 14%) és mágneses
fejpánttal
EN 166, EN 170, EN 172
szürke, narancssárga
W 166 34 B CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 BKN CE
uvex supravision sapphire
PC, szürke 14%
napfényszűrő, UV 400
5-3.1 W 1 CE
5

• Gyenge nyomás és széles, tökéletesen beállítható fejpánt a kiemelkedő
kényelemért
• Csekély tömeg – csupán 69 g
• Az indirekt szellőzési rendszer kényelmes klímát tart fenn a szem környékén

9308.246
uvex supravision extreme
csökkentett szellőzés
EN 166, EN 170
szürke, sárga
W 166 34 B CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 BKN CE
5
Kiegészítő lencsék
9308.048
uvex supravision sapphire
napfényszűrő
EN 166, EN 172

PC, szürke 16%
UV 400
5-3.1 W 1 CE

1

9308.247
9308.242
uvex supravision excellence
csökkentett szellőzés
EN 166, EN 170
fekete, piros
W 166 34 B CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 BKN CE
5

9308.147
uvex supravision plus
Olaj- és gázipar
EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 34 B CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 BKN CE
5

9308.123
9308.242
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
antracit, rózsaszín
W 166 34 B CE
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 BKN CE
5

Biztonsági kosárszemüvegek
uvex ultrasonic

9302.245

9302.600

9302.601

9302.285

9302.247

9302.281

9302.275

9302.500

9302.286

uvex ultrasonic
• Sportos megjelenésű kosárszemüveg, melyet a normál szemüveg felett
is lehet viselni
• A lencsék cserélhetők
• Nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)
• Széles panorámájú látótér
• A kemény és puha komponensek puha, nyomásmentes keretet alkotnak,
amely egész nap kényelmesen viselhető

uvex ultrasonic
Cikkszám
Tartalék lencse
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék
Kisker. egység
Cikkszám
Tartalék lencse
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék
Kisker. egység

9302.245
9302.255
uvex supravision excellence

9302.285
9302.255
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
szürke, narancssárga
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4
9302.600
uvex supravision extreme
csökkentett szellőzés
EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4

Alkalmazási területek:
• uvex supravision clean: steril munkakörnyezetekbe (laboratóriumok,
kórházak, tiszta terek, élelmiszergyártás)

EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4

9302.247
9302.257
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
szürke, narancssárga
W 166 349 B CE
PC, barna, UV 400
5-2.5 W 1 B 9 KN DIN CE
4

9302.286
9302.256
uvex supravision excellence
napfényszűrő
EN 166, EN 172
fekete, szürke
W 166 349 B CE
PC, szürke, UV 400
5-2.5 W 1 B 9 KN DIN CE
4

9302.601
9302.255
uvex supravision excellence
gumi fejpánttal
EN 166, EN 170
fekete, piros
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4

9302.281
9302.255
uvex supravision excellence
neoprén fejpánttal
EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4

9302.500

9302.275
uvex supravision extreme
EN 166, EN 170
antracit, lime
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4

uvex supravision clean
autoklávozható
EN 166, EN 170
átlátszó, fehér
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4
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Biztonsági kosárszemüvegek
uvex ultravision

9301.714
9301.815

9301.105

9301.716

9301.116

9301.906

9301.613

9301.633

9301.813

Fontos:
a CA lencsék nem illeszkednek a PC
modellbe és fordítva.

uvex ultravision
• Klasszikus kosárszemüveg korlátozásmentes látótérrel
• A normál szemüveg felett is lehet viselni
• Polikarbonát és cellulóz-acetát lencsékkel is elérhető
• A lencsék cserélhetők

uvex ultravision
Cikkszám
Tartalék lencse
Változat

Szabvány
Keret
Lencsék
Kisker. egység
Cikkszám
Tartalék lencse
Változat

Szabvány
Keret
Lencsék
Kisker. egység
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• Nagy mechanikai szilárdságú polikarbonát (B: 120 m/s) vagy cellulóz
(F: 45 m/s) lencsék
• Az innovatív, indirekt szellőzési rendszer kényelmes klímát tart fenn a
szem környékén

9301.714
9300.517
páramentes

9301.716
9300.517
páramentes
habréteggel

EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 34 F CE
CA, víztiszta, UV 380
2-1,2 W 1 FN DIN CE
1

EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 34 F CE
CA, víztiszta, UV 380
2-1,2 W 1 FN DIN CE
1

9301.906
9300.956
páramentes
széles orrnyereg, különösen alkalmas
porvédő maszkkal együttes használatra
EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 3 F CE
CA, víztiszta, UV 380
2-1,2 W 1 FN DIN CE
1

9301.116

9301.815
9301.255
uvex supravision excellence
zárt felső szellőzés

9301.613
9301.255
uvex supravision excellence
gáztömör

EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
1

EN 166, EN 170
sárga
W 166 3459 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
1

uvex supravision plus
habréteggel
Olaj- és gázipar
EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 34 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
1

9301.105
9301.255
uvex supravision excellence

9301.633

EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
1

EN 166, EN 170
piros
W 166 3459 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
1

9301.813
9301.255
uvex supravision excellence
lehúzható filmréteggel, 2 egység
Tartalék filmrétegek: 9300.316
EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
1

uvex supravision excellence
zárt szellőzés

Biztonsági kosárszemüvegek
uvex ultravision arcvédő · sisakra rögzíthető biztonsági kosárszemüvegek

9301.555

9301.318

9301.317

uvex ultravision arcvédő
• A kosárszemüveg és az arcvédő ötvözete
• Teljesen fedi a szemet, és megóvja az arcot

Cikkszám
Változat

Kosárszemüveg arcvédővel
9301.555
Kosárszemüveg szájvédővel
uvex supravision excellence

Szabvány
Keret

EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 349 B CE
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
Kisker. egység 1

Arcvédelem
9301.317
minden, PC lencsével ellátott
9301-es modellhez
(kivéve 9301.906) nem rögzített,
szemüveg nélkül
bevonat nélküli
–
–
–
–
–
–
1

9301.544

9302.510

Arcvédelem
9301.318
minden, PC lencsével ellátott
9301-es modellhez
(kivéve 9301.906) nem rögzített,
szemüveg nélkül
bevonat nélküli
–
–
–
–
–
–
1

9924.010

Sisakra rögzített uvex ultrasonic és uvex ultravision biztonsági kosárszemüvegek
• Biztonsági kosárszemüvegek sisakokkal és
uvex K1H és uvex K2H fültokokkal való együttes használatra (a fültok nem tartozékok)
• Fülvédő nélküli uvex ultrasonic vagy uvex
ultravision csatlakoztatásához kiegészítő
adapterek (9924.010) szükségesek!

Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék
Kisker. egység

uvex ultrasonic
9302.510
uvex supravision extreme
csökkentett szellőzés
EN 166, EN 170
kék, szürke
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
4

uvex ultravision
9301.544
páramentesítés belül
EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 34 F CE
CA, víztiszta, UV 380
2-1.2 W 1 FN DIN CE
1

Adapter
9924.010
Adapter a fültok
nélküli rögzítéshez

1 pár
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Biztonsági kosárszemüvegek
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

9307.375

9307.365

9307.276

uvex carbonvision
• Keskeny, körkörös védelmet nyújtó kosárszemüveg
• Csekély tömeg: csupán 46 g
• Nagyfokú kompatibilitás más egyéni védőeszközzel
• Szoros záródású keret, nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)

uvex carbonvision
Cikkszám
9307.375
9307.276
Változat
uvex supravision extreme uvex supravision extreme
napfényszűrő
Szabvány
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
Keret
fekete, szürke
fekete, szürke
W 166 34 B CE
W 166 34 B CE
Lencsék
PC, víztiszta
PC, szürke
UV 400
UV 400
2-1.2 W 1 B KN DIN CE 5-2.5 W 1 B KN CE
Kisker. egység 5
5

9307.365
uvex supravision extreme
neoprén fejpánttal
EN 166, EN 170
fekete, szürke
W 166 34 B CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 B KN DIN CE
5

9305.714

9305.514

9405.714

uvex 9305

uvex 9405

• Klasszikus kosárszemüveg cellulóz-acetát lencsékkel és szellőzési
rendszerrel
• Mechanikai szilárdság F: 45 m/s

• Klasszikus kosárszemüveg cellulóz-acetát lencsékkel és szellőzési
rendszerrel
• Mechanikai szilárdság F: 45 m/s

uvex 9305
Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker.
egység
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9305.514
páramentesítés belül
gumi fejpánttal
EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 34 F CE
CA, víztiszta
UV 380
W 1 FN DIN
4

9305.714
páramentesítés belül
textil fejpánttal
EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 34 F CE
CA, víztiszta
UV 380
W 1 FN DIN CE
4

Cikkszám
Tartalék lencse
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

uvex 9405
9405.714
9400.517
páramentesítés belül
EN 166, EN 170
átlátszó szürke
W 166 34 F CE
CA, víztiszta
UV 380
W 1 FN DIN CE
4

Hegesztés elleni védelem
A hegesztés elleni szemvédők új generációja különböző
árnyalatú szürke lencsékkel és védelmi osztályokkal. Az
innovatív technológia védelmet nyújt az UV- és az infravörös
sugárzással szemben, miközben tökéletes színfelismerést
tesz lehetővé az uvex napfényszűrővel együtt.
A speciális uvex infradur plus bevonat páramentes tulajdonsága megelőzi a lencsék belső oldalán a páraképződést, külső oldalának extrém fokú karcállósága pedig
minimális szinten tartja a hegesztési szikrákból eredő
károsodásokat.
A számos különféle védőszemüveg- és kosárszemüveg-megoldásból mindenki kedvére válogathat – a
fokozott kényelem és felhasználói élmény érdekében.
Fontos: elektromos hegesztéshez nem használható!

Az új szürkeárnyalatok
megnövelt becsapódás
elleni védelmet nyújtanak
a hagyományos, zöld
színű hegesztő
lencsékhez képest

IR-/UV-szűrő a fokozott
biztonságért

Napfényvédő/szűrő
vakítással szemben

Tökéletes
színfelismerés

K és N jelölés
az uvex infradur plus
bevonatos lencséknél

Minden hegesztési termék polikarbonát lencsékkel rendelkezik, melyek védelmet nyújtanak a becsapódásokkal szemben, valamint
védenek az UV- és IR-sugarak és a látható
fény vakításával szemben.

Szakértői tanácsért és a lézerfény elleni
megfelelő védőszemüveg kiválasztásához
lépjen kapcsolatba szakértőinkkel

A termékek a lézersugárral szemben nem
nyújtanak védelmet!

A következő számon érheti el őket:
+36 26 560093.

uvex-laservision.com
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Hegesztés elleni védelem
uvex i-vo · uvex super fit

9160.043

9160.041
9160.045

uvex i-vo
• Divatos védőszemüvegek állítható szárral
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IRsugárzás elleni védelmet kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
• Megbízható védelmet adó, egyedi illeszkedés: a szárak változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhosszok lehetővé teszik, hogy a viselő az arc formájához igazítsa
a szemüveget
• A puha uvex quattroflex szárak, valamint az
orr és homlok körüli puha összetevők kényelmes, nyomásmentes illeszkedést garantálnak
• A lencsék alakja korlátozás nélküli perifériás
látást kínál

uvex i-vo
Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

9160.041
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 1,7
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE
5

9160.043
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 3
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
3 W 1 FTKN CE
5

9178.041

uvex super fit
• Pehelykönnyű és sportos megjelenésű
hegesztőszemüvegek pántos csatlakozású
szárakkal
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IRsugárzás elleni védelmet kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
• Az ultravékony, körbefutó lencsék maximális
optikai tisztaságot és kiemelkedően jó látóteret biztosítanak
• Puha, állítható orrnyereg
• Könnyű (21 g) kialakítás a még nagyobb
kényelemért
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uvex super fit
Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

9178.041
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 1,7
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE
5

9178.043
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 3
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
3 W 1 FTKN CE
5

9160.045
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 5
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
5 W 1 FTKN CE
5

9178.043

Hegesztés elleni védelem
uvex futura

9180.143

9180.141

9180.146

9180.145

9180.144

uvex futura
• Klasszikus stílusú védőszemüveg nagy látótérrel
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
uvex futura
Cikkszám
Tartalék lencse
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

9180.141
9180.056
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 1,7
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE
5

9180.143
9180.057
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 3
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
3 W 1 FTK CE
5

• A teljesen állítható szárak egyedi illeszkedést biztosítanak: a szárak
változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé
teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• Puha, duo-flex szárvég a nyomásmentes illeszkedésért

9180.144
9180.058
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 4
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
4 W 1 FTK CE
5

9180.145
9180.059
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 5
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
5 W 1 FTK CE
5

9180.146
9180.060
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 6
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
6 W 1 FTK CE
5
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Hegesztés elleni védelem
uvex 9116

9116.041

9116.043

9116.045

9116.046

9116.044

uvex 9116
• Szoros illeszkedésű, kompakt hegesztő-védőszemüveg anatómiailag
megformázott orrnyereggel
• Oldalpanel és beépített szemöldökvédő a fokozott védelem érdekében
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet
kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
uvex 9116
Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység
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9116.041
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 1.7
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, szürke
UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE
5

9116.043
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 3
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, szürke
UV 400 + IR
3 W 1 FTK CE
5

• A speciális alakú keret védelmet nyújt az alulról érkező részecskékkel
szemben
• A teljesen állítható szárak egyedi illeszkedést biztosítanak: a szárak
változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé
teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• Állítható, puha és kényelmes szárvég

9116.044
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 4
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, szürke
UV 400 + IR
4 W 1 FTK CE
5

9116.045
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 5
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, szürke
UV 400 + IR
5 W 1 FTK CE
5

9116.046
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 6
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, szürke
UV 400 + IR
6 W 1 FTK CE
5

Hegesztés elleni védelem
uvex 9104

9104.041

9104.043

9104.044

9104.045

9104.046

uvex 9104
• Szoros illeszkedésű, kompakt hegesztő-védőszemüveg anatómiailag
megformázott orrnyereggel
• Oldalpanel és beépített szemöldökvédő a fokozott védelem érdekében
• Felhajtómechanizmus és könnyen cserélhető szűrő
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet
kombinálja
uvex 9104
Cikkszám
Változat

Szabvány
Keret
Lencsék

Kiegészítő lencsék

Kisker. egység
Felhajtómechanizmus
cserealkatrésze

9104.041
uvex supravision plus
felhajtómechanizmussal és
könnyen cserélhető szűrővel
EN 166, EN 169, EN 170
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FKN DIN CE
PC, szürke, UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 1,7
5
9104.081

9104.043
uvex supravision plus
felhajtómechanizmussal és
könnyen cserélhető szűrővel
EN 166, EN 169, EN 170
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FKN DIN CE
PC, szürke, UV 400 + IR
3 W 1 FTK CE
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 3
5
9104.083

• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
• A speciális alakú keret védelmet nyújt az alulról érkező részecskékkel
szemben
• A teljesen állítható szárak egyedi illeszkedést biztosítanak: a szárak
változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• Állítható, puha és kényelmes szárvég

9104.044
uvex supravision plus
felhajtómechanizmussal és
könnyen cserélhető szűrővel
EN 166, EN 169, EN 170
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FKN DIN CE
PC, szürke, UV 400 + IR
4 W 1 FTK CE
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 4
5
9104.084

9104.045
uvex supravision plus
felhajtómechanizmussal és
könnyen cserélhető szűrővel
EN 166, EN 169, EN 170
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FKN DIN CE
PC, szürke, UV 400 + IR
5 W 1 FTK CE
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 5
5
9104.085

9104.046
uvex supravision plus
felhajtómechanizmussal és
könnyen cserélhető szűrővel
EN 166, EN 169, EN 170
fekete, zöld
W 166 S CE
PC, víztiszta
UV 400
2-1.2 W 1 FKN DIN CE
PC, szürke, UV 400 + IR
6 W 1 FTK CE
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 6
5
9104.086
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Hegesztés elleni védelem
uvex astrospec 2.0

9164.141

9164.144

9164.143

9164.145

9164.146

uvex astrospec 2.0
• A világ legkedveltebb uvex astrospec védőszemüvegének innovatív
továbbfejlesztése
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet
kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
• Polikarbonát panorámalencse beépített oldalpanellel a teljes szem
optimális védelméhez
uvex astrospec 2.0
Cikkszám
9164.141
Változat
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 1,7
Szabvány
EN 166, EN 169
Keret
fekete, zöld
W 166 FT CE
Lencsék
PC, szürke
UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE
Kisker. egység 5

9164.143
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 3
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
3 W 1 FTKN CE
5

• A teljesen állítható szárak egyedi illeszkedést biztosítanak: a szárak
változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé
teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
• uvex szellőzési rendszer beépített szemöldökvédővel a megnövelt
kényelem érdekében
• A puha, állítható orrnyereg és a puha, csúszásmentes szárvég (uvex
duo component technológia) garantálja a nyomásmentes rögzülést
• Kényelmesen zsebre tehető, laposra összehajtható kialakítás

9164.144
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 4
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
4 W 1 FTKN CE
5

9164.145
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 5
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
5 W 1 FTKN CE
5

9164.146
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 6
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
6 W 1 FTKN CE
5

A hegesztésvédelmi szintek és alkalmazási javaslat az EN 169 szabvány szerint
Védelmi szint

Alkalmazás

A használt gáz

Áramlási sebesség (l/h)

1,7

Védelem a szórt sugarak ellen
a hegesztősegédnek

–

–

3

Egyszerű oxi-acetilén-vágás

–

–

4

Hegesztés és keményforrasztás

Acetilén

< 70

5

Hegesztés és keményforrasztás
Oxi-acetilén-vágás

Acetilén
Oxigén

70 – 200
900 – 2000

6

Hegesztés és keményforrasztás
Oxi-acetilén-vágás

Acetilén
Oxigén

200 – 800
2000 – 4000
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Hegesztés elleni védelem
uvex 9161 · uvex super f OTG

9161.141

9161.143

9161.144

9161.145

9161.146

uvex 9161
• Dioptriás szemüveg felett hordható hegesztési védőszemüveg
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet
kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
• A teljesen állítható szárak egyedi illeszkedést biztosítanak:
a szárak változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz
lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
uvex 9161
Cikkszám
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék

Kisker. egység

9161.141
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 1,7
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
1,7 W 1 FT CE
5

9161.143
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 3
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
3 W 1 FT CE
5

• Korlátozás nélküli perifériás látás
• Nyomásmentes illeszkedés a puha uvex duoflex száraknak
köszönhetően

9161.144
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 4
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
4 W 1 FT CE
5

9169.541

9161.145
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 5
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
5 W 1 FT CE
5

9169.543

9161.146
uvex infradur
Hegesztés elleni védelem 6
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 F CE
PC, szürke
UV 400 + IR
6 W 1 FT CE
5

9169.545

uvex super f OTG
• Dioptriás szemüveg felett hordható hegesztési védőszemüveg pántos szárcsatlakozással
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IRsugárzás elleni védelmet kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
• Korlátozás nélküli perifériás látás
• Puha szárvégek a fokozott kényelem érdekében

uvex super f OTG
Cikkszám
9169.541
Változat
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 1,7
Szabvány
EN 166, EN 169
Keret
fekete, zöld
W 166 FT CE
Lencsék
PC, szürke
UV 400 + IR
1,7 W 1 FT KN CE
Kisker. egység 5

9169.543
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 3
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
3 W 1 FT KN CE
5

9169.545
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 5
EN 166, EN 169
fekete, zöld
W 166 FT CE
PC, szürke
UV 400 + IR
5 W 1 FT KN CE
5
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Hegesztés elleni védelem
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

9302.045
9302.043

uvex ultrasonic flip-up
• Sportos megjelenésű kosárszemüveg hegesztéshez, melyet a normál szemüveg felett
is lehet viselni
• A lencsék cserélhetők
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
• Nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)
• Széles panorámájú látótér
• A kemény és puha komponensek kombinációja puha, hatékony és nyomásmentes
keretet alkot, mely egész nap kényelmesen
viselhető

uvex ultrasonic
Cikkszám
Tartalék lencsék
felhajtómechanizmussal
Változat

Szabvány
Keret
Lencsék
Kiegészítő lencsék

Kisker. egység

9302.043
9302.083

9302.045
9302.085

uvex supravision excellence
Felhajtómechanizmus és könnyen
cserélhető szűrő
EN 166, EN 169, EN 170
fekete, zöld
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE
PC, szürke, UV 400 + IR
uvex infradur
3 W 1 CE
Hegesztés elleni védelem 3
4 (uvex ultrasonic flip-up kompletten)
1 (tartalék lencsék felhajtómechanizmussal)

uvex supravision excellence
Felhajtómechanizmus és könnyen
cserélhető szűrő
EN 166, EN 169, EN 170
fekete, zöld
W 166 349 B CE
PC, víztiszta, UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE
PC, szürke, UV 400 + IR
uvex infradur
5 W 1 CE
Hegesztés elleni védelem 5
4 (uvex ultrasonic flip-up kompletten)
1 (tartalék lencsék felhajtómechanizmussal)

9301.145
9301.185

uvex ultravision
• Klasszikus hegesztő-kosárszemüveg
korlátozásmentes látótérrel
• A normál szemüveg felett is lehet viselni
• Felhajtómechanizmus és könnyen cserélhető
szűrő
• Tökéletes színfelismerés
• Az új szűrőtechnológia az UV- és az IRsugárzás elleni védelmet kombinálja
• Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
• Nagy mechanikai szilárdságú polikarbonát
lencsék (B: 120 m/s)
• Az indirekt szellőzési rendszer kényelmes
klímát tart fenn a szem környékén
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uvex ultravision
Cikkszám
Tartalék lencse
Változat
Szabvány
Keret
Lencsék
Kisker. egység

9301.145
9301.185
uvex infradur plus
Hegesztés elleni védelem 5
EN 166, EN 169
fekete
W 166 3 B CE
PC, szürke, UV 400 + IR
5 W 1 BKN CE
1

laservision
Innovatív lézervédelmi megoldások

Aktív védelmi rendszerek

Lézervédelmi szemüvegek és
fülkeablakok
A fizikai jellemzői, például a sugárzás erőssége és koncentráltsága
(térbeli koherencia) alapján a lézerfény nagyon veszélyes lehet, különösen a szemre. A kockázatokra reagálva az érvényben lévő lézervédelmi
szabványok (EN 207 és EN 208) és biztonsági előírások (OStrV és
TROS Laser) előírják a lézersugárzás ellen védő szemüvegek viselését.
Ez a bevonatos vagy elnyelőlencsékkel és műanyagokkal ellátott, lézersugárzás ellen védő szemüveg áll a laservision termékportfólió középpontjában. Több mint 30 év tapasztalattal rendelkezünk ebben a
technológiában. Emellett az üveg és műanyag szűrőanyagok széles
választékát is kínáljuk gépek burkolatába épített ablakokhoz, válaszfalakhoz és függönyökhöz.

Ahhoz, hogy az automatizált, azaz nem folyamatosan felügyelt lézeres
eljárások megkapják a T1 tesztosztály-minősítést, az EN 60825-4 európai szabvány szerinti burkolatnak 30000 másodperces túlélési arányt
kell fenntartania. Azonban azokon a helyeken, ahol a lézeres teljesítmény és a sugárzás erőssége állandóan nő, ilyen arányok nem tarthatók
fenn passzív védelmi rendszerekkel, különösen az ablakok anyaga esetén.
A laservision újonnan szabadalmaztatott aktív fülkeablakrendszere ideális és végletekig egyszerű megoldást nyújt erre a problémára a lézerrendszer biztonsági áramkörébe épített LaserSpy érzékelő formájában.
Amikor a lézersugarak a keretbe épített érzékelő aktiválásához elegendő teljesítménnyel érintik a műanyag táblát, a rendszer azonnal lekapcsolja a lézert, mielőtt a veszélyes sugárzás áthatolhatna a táblán. A
fenti megoldással a felhasználó egy teljes, a gépek felépítéséről szóló
irányelvvel összhangban lévő, CE-tanúsítású, T1 osztályú rendszert kap,
amely az egyedi gépkialakításba egyszerűen beépíthető. Egy aktív fülkefalrendszerrel kiegészítve ez egy teljes és tanúsítvánnyal ellátható
megoldás a 820–1100 nm hullámhosszúságú spektrumban működő,
nagy teljesítményű ipari lézeregységekhez.

Képzés
A laservision az uvex academyvel közösen egy modulokból felépített
tanfolyamot kínál a lézeres biztonságról. A tanfolyam a kötelező éves lézervédelmi képzés és a lézerbiztonságért felelős személyeknek nyújtott
különleges oktatás mellett haladó szemináriumot, lézerbiztonsági gyakorlatot és méréstechnikai kurzusokat is kínál.
A lézervédelmi eszközök nagy tudású gyártójaként a laservision számos
nemzeti és nemzetközi szabványbizottság aktív partnere, és részt vesz
belföldi és nemzetközi lézervédelmi kutatási projektekben a kutatási intézetekkel közösen.

Szűrők
A lézersugárzás mechanikai módon is kiszűrhető, és a veszélyeztetett
személyzet ilyen módon is védhető a lézer működése közben: a lézersugárzás szűrhető függönyök, válaszfalak vagy rögzített szigetelőfalak
segítségével is. Ezek felállíthatók a munkahelyen, vagy beépíthetők a
gépek burkolatába. A laservision szabványos vagy a felhasználó igényeire szabott, a vonatkozó szabványoknak megfelelő szűrési megoldásokat nyújt. A szóba jöhető anyagok és megoldások széles választéka
miatt a helyszínen, az ügyfél saját telephelyén adunk tanácsot, hogy a
lehető legjobb megoldást találjuk meg az azonosított lézersugárzási
kockázatokra.

LASERVISION
N GmbH & Co. KG
Telefon: +36 26
6 560093
E-mail: e.boros
s@uvex.de · uvex
v -saffet
ety.h
hu
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Tartozékok
uvex tisztítási tartozékok

9970.002
9963.000
9972.101

uvex szemüvegtisztító állomás
• Tartalom:
2 × 9971.000
1 × 9972.100
1 × 9973.100

uvex szemüvegtisztító állomás
Cikkszám
9970.002
Kisker. egység 1

uvex tisztítófolyadék
• 0,5l tisztítófolyadék
• Minden szemüveglencséhez
használható

uvex tisztítófolyadék
Cikkszám
9972.100
Űrtartalom
500 ml
Kisker. egység 1

Műanyag pumpa
• uvex tisztítófolyadékhoz
(9972.100)

Műanyag pumpa
Cikkszám
9973.100
Kisker. egység 1

Papírtörlő
• Szilikonmentes tartalék papír
• Kb. 700 lap
• Antisztatikus
• Minden uvex lencséhez használható

Papírtörlő
Cikkszám
9971.000
Kisker. egység 1

uvex
tisztítófolyadék

uvex lencsetisztító
kendők

• Fontos:
az uvex szemüvegtisztító
állomásba nem illik bele

• 100 db kendő/doboz
• szilikonmentes
• nem antisztatikus
• egyedi csomagolású
• minden uvex lencséhez

uvex tisztítófolyadék
Cikkszám
9972.101
Űrtartalom
500 ml
Kisker. egység 5

uvex törlőkendők
Cikkszám
9963.000
Kisker. egység 5

• Falra rögzíthető, egyedi csomagolású lencsetörlő kendő
• A szerelési tartozékok mellékelve
Fali rögzítés
Cikkszám
9963.001
Kisker. egység 1

9971.000

9973.100
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9972.100

9963.001

Tartozékok
uvex bemutatóállvány
uvex mikroszálas törlőruha

6119.801

9957.503

uvex bemutatóállvány

uvex mikroszálas törlőruha

• beépített tükörrel
• Négy védőszemüveg és egy nagylátóterű kosárszemüveg számára

• A szemüveglencsék tisztítására

uvex bemutatóállvány
Cikkszám
9957.503
Kisker. egység 1

uvex mikroszálas törlőruha
Cikkszám
6119.801
Kisker. egység 5
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Tartozékok
uvex védőszemüvegtokok
uvex védőszemüvegtok
• Modern megjelenésű, kemény tok
• Kiemelkedően masszív kialakítása védelmet nyújt a külső behatásokkal szemben
• Puha belső
• Övhurok az egyszerű hordozáshoz
• Praktikus karabiner
• Ívelt szemüvegekhez (pl. uvex
i-vo)

uvex védőszemüvegtok
Cikkszám
9954.600
Kisker. egység 5

9954.600

uvex védőszemüvegtok
• Rendkívül masszív tok
• Megerősített cipzár a tartósságért
• Övhurok
• Extra hely a tartalék lencsének
• Megfelelő minden uvex modellhez (kivéve 9169)

uvex védőszemüvegtok
Cikkszám
9954.500
Kisker. egység 5

9954.500

uvex védőszemüvegtok
• Kosárszemüvegtok cipzárral és
övhurokkal
• Nagyméretű és masszív
• Extra hely a tartalék lencsének
• Védőszemüvegekhez és kosárszemüvegekhez

9954.501
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uvex védőszemüvegtok
Cikkszám
9954.501
Kisker. egység 5

Tartozékok
uvex védőszemüvegtokok

6118.002

uvex
védőszemüvegtok

uvex
védőszemüvegtok

• Erős nejlonanyagból készült,
rugalmas tok
• Oldalsó cipzáras rész a hasznos
hely megnövelésére
• Egyedileg állítható tépőzár
• Övhurokkal
• Minden szemüveghez megfelelő

• Erős nejlonanyagból készült,
rugalmas tok
• Egyedileg állítható tépőzár
• Övhurokkal
• uvex 9308 és uvex 9307 kosárszemüvegekhez

uvex védőszemüvegtok
Cikkszám
6118.002
Kisker. egység 1

uvex védőszemüvegtok
Cikkszám
9954.650
Kisker. egység 5

9954.650

uvex mikroszálas tok
• Elegáns mikroszálas tok
• uvex szemüvegekhez

• Elegáns mikroszálas tok
• uvex kosárszemüvegekhez és
dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegekhez

uvex mikroszálas tok
Cikkszám
9954.355
Kisker. egység 5

uvex mikroszálas tok
Cikkszám
9954.360
Kisker. egység 5

9954.355

9954.360

uvex SECU box
• Falra szerelhető tárolódoboz
• Védőszemüvegekhez és kosárszemüvegekhez:
2 kosárszemüveg vagy
3 szemüveg vagy
1 kosárszemüveg és 2 szemüveg

uvex SECU box
Cikkszám
9957.502
Kisker. egység 1

9957.502
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Tartozékok
uvex szemüvegtartó pántok

9958.017

9958.003

uvex szemüvegfejpánt
• Minden uvex védőszemüveghez
(kivéve duoflex szárak esetén)
• Állítógyűrű az egyedi hosszúság
beállításhoz

uvex szemüvegfejpánt
uvex szemüvegfejpánt
szemüvegfejpánt
Cikkszám
9958.017
9958.017
Kisker. egység
egység 10
10

• Teljes mértékben állítható
• Fémmentes

uvex szemüvegfejpánt
szemüvegfejpánt
Cikkszám
9958.003
9958.003
Kisker. egység
egység 10
10

9958.009

9958.020

uvex pheos fejpánt
• uvex pheos standard és uvex
pheos small modellekhez
• Fémmentes
• Egyedileg állítható hosszúságú
lásd: 32. oldal, 33
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uvex i-3 fejpánt
uvex pheos fejpánt
Cikkszám
9958.020
Kisker. egység 10

• Fejpánt uvex i-3 és uvexi-3 s
modellekhez
lásd: 28. oldal, 29

uvex i-3 fejpánt
Cikkszám
9958.009
Kisker. egység 10

Tartozékok
uvex szemüvegzsinórok

9959.003

9959.004

9959.002

uvex szemüvegzsinór

uvex szemüvegzsinór

uvex szemüvegzsinór

• Puha szárakhoz és duoflex szárvégekhez
(uvex skyper modellek)

• Minden szemüveghez használható

• uvex 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175,
9174, 9188, 9194 modellekhez
• Fémmentes
• Egyedileg állítható hosszúságú

uvex szemüvegzsinór
Cikkszám
9959.003
Kisker. egység 10

uvex szemüvegzsinór
Cikkszám
9959.002
Kisker. egység 10

uvex szemüvegzsinór
szemüvegzsinór
Cikkszám
9959.004
9959.004
Kisker. egység
egység 10
10
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Védőszemüvegek

■

9137

uvex ceramic

Fémszáras szemüveg

5

42

■

9155

uvex mercury

Fémszáras szemüveg

5

43

■

9159

uvex winner MT

Fémszáras szemüveg

5

43

9160

uvex i-vo

Műanyag száras szemüveg

5

36

■

■

9160

uvex i-vo

Tartalék lencsék

5

36

■

■

9160

uvex i-vo

Védőszemüvegek hegesztéshez

5

54

9161

uvex 9161

Műanyag száras szemüveg

5

44

9161

uvex 9161

Védőszemüvegek hegesztéshez

5

59

9164

uvex astrospec 2.0

Műanyag száras szemüveg

5

31

9164

uvex astrospec 2.0

Védőszemüvegek hegesztéshez

5

58

9168

uvex astrospec

Műanyag száras szemüveg

5

31

■

■

9169

uvex super OTG

Műanyag száras szemüveg

5

44

■

■

9169

uvex super f OTG

Műanyag száras szemüveg

5

45

■

9169

uvex super f OTG

Műanyag száras szemüveg, UV 525

5

45

■

9169

uvex super f OTG CR

Műanyag száras szemüveg

5

37/45

9169

uvex super f OTG

Védőszemüvegek hegesztéshez

5

59

9172

uvex super g

Műanyag száras szemüveg

5

34

■

9172

uvex super g

Tartalék lencse

5

34

■

9174

uvex skylite

Műanyag száras szemüveg

5

41

9175

uvex skyguard NT

Műanyag száras szemüveg

5

41

■

9178

uvex super fit

Műanyag száras szemüveg

5

35

■

9178

uvex super fit ETC

Műanyag száras szemüveg

5

35

9178

uvex super fit CR

Műanyag száras szemüveg

5

35/37

9178

uvex super fit

Védőszemüvegek hegesztéshez

5

54

9180

uvex futura

Műanyag száras szemüveg

5

42

■

■

9180

uvex futura

Tartalék lencsék

5

42

■

■

9180

uvex futura

Védőszemüvegek hegesztéshez

5

55

9180

uvex futura

Tartalék lencsék hegesztőszemüveghez

5

55

9182

uvex futura

Műanyag száras szemüveg

5

42

■

9182

uvex futura

Tartalék lencsék

5

42

■

9188

uvex cybric

Műanyag száras szemüveg

5

40

■

9188

uvex cyberguard

Műanyag száras szemüveg

5

40

9190

uvex i-3/uvex i-3 s

Műanyag száras szemüveg

5

28/29

9190

uvex i-3

Műanyag száras szemüveg

1

28

9190

uvex i-3

Tartalék lencse

5

28

■

9192

uvex pheos/uvex pheos s

Műanyag száras szemüveg

5

32/33

■

9192

uvex pheos blue/uvex pheos s blue

Műanyag száras szemüveg

5

32

■

9192

uvex pheos guard/uvex pheos s guard

uvex pheos fejpántos változat

4

33

9192

uvex pheos/uvex pheos s

Extra keret

5

33

9193

uvex sportstyle

Műanyag száras szemüveg

5

25

■

9194

uvex i-works

Műanyag száras szemüveg

5

30

■

9195

uvex skyper

Műanyag száras szemüveg

5

38

■
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bevonat nélküli

40

karcálló + páramentes

56

5

karcálló

5

Műanyag száras szemüveg

CA, páramentes

Védőszemüvegek hegesztéshez

uvex meteor

CA, bevonat nélküli

uvex 9116

9134

uvex infradur plus

9116

■

uvex infradur

57

kék tükrös

57

1

ezüst tükrös

5

Felhajtómechanizmus cserealkatrésze

uvex supravision variomatic

Védőszemüvegek hegesztéshez

uvex 9104

uvex AR (antireflex)

uvex 9104

9104

ETC (extreme)

uvex supravision plus

uvex supravision sapphire

Kisker. egység

uvex supravision clean

Termék

uvex supravision extreme

Név

9104

Oldal

Modell

uvex supravision excellence

Áttekintés

■
■
■
■

■

■
■

■
■

■

■

■

■
■

■

■
■
■

■

■
■
■

■
■

■
■

■
■

■

■

■
■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

5

39

9197

uvex skybrite sx2

Műanyag száras szemüveg

5

39

■

9198

uvex pheos cx2

Műanyag száras szemüveg

5

27

■

■

9199

uvex x-fit

Műanyag száras szemüveg

5

23

■

■

9231

uvex polavision

Műanyag száras szemüveg

1

42

9301

uvex ultravision

Biztonsági kosárszemüvegek

1

50

■

9301

uvex ultravision

Tartalék lencsék

1

50

■

9300

uvex ultravision

Lehúzható filmréteg

10

50

9301

uvex ultravision arcvédő

Biztonsági kosárszemüvegek

1

51

■

9301

uvex ultravision

Szájvédő

1

51

■

9301

uvex ultravision

Kosárszemüvegek hegesztéshez

1

60

9302

uvex ultrasonic

Biztonsági kosárszemüvegek

4

48/49

■

9302

uvex ultrasonic

Tartalék lencsék

4

48/49

■

9302

uvex ultrasonic CR

Biztonsági kosárszemüvegek

4

37/49

9302

uvex ultrasonic flip-up

Kosárszemüvegek hegesztéshez

4

60

9302

uvex ultrasonic flip-up

Tartalék lencsék hegesztőszemüveghez

1

60

9305

uvex 9305

Biztonsági kosárszemüvegek

4

52

9307

uvex carbonvision

Biztonsági kosárszemüvegek

5

52

9308

uvex u-sonic

Biztonsági kosárszemüvegek

1

48

9308

uvex u-sonic

Kiegészítő lencsék

5

48

9308

uvex u-sonic

Tartalék lencsék

5

48

9309

uvex pheos cx2 sonic

Biztonsági kosárszemüvegek

4

47

9405

uvex 9405

Biztonsági kosárszemüvegek

5

52

■

9400

uvex 9405

Tartalék lencse

1

52

■

6118

Védőszemüvegtok

5

65

6119

Mikroszálas törlőruha

5

63

9954

Védőszemüvegtokok

5

64

9954

Mikroszálas tok

1

65

9957

Bemutatóállvány

1

63

9957

SECU box

10

65

9958

Fejpánt uvex száras védőszemüvegekhez

10

66
66

9958

Fejpánt

5

9958

uvex pheos/uvex pheos s

Fejpánt

5

66

9958

uvex i-3/uvex i-3 s

Fejpánt

10

66

9959

Nyakba akasztható zsinór uvex
szemüvegekhez

5

67

9963

Törlőkendők

1

62

9963

Fali tartó

1

62

9970

Tisztítóállomás

1

62

9971

Tartalék papírtörlő

1

62

9972

Tisztítófolyadék

1

62

9973

Műanyag pumpa

1

62

bevonat nélküli

Tartalék lencse

karcálló + páramentes

uvex skyper sx2

karcálló

■

9197

CA, páramentes

■

CA, bevonat nélküli

39

uvex infradur plus

5

uvex infradur

Műanyag száras szemüveg

kék tükrös

uvex skyper sx2

ezüst tükrös

■

9197

uvex supravision variomatic

■

■

uvex AR (antireflex)

uvex supravision excellence
■

39

ETC (extreme)

Oldal
38

5

uvex supravision plus

Kisker. egység
5

Műanyag száras szemüveg

uvex supravision sapphire

Termék
Tartalék lencsék

uvex skyper s

uvex supravision clean

Név
uvex skyper

9196

uvex supravision extreme

Modell
9195

■
■

■
■

■

■
■

■
■
■
■

■

■
■
■
■

■

■

■
■

■
■
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Alkalmazási területek
Mindig a tökéletes megoldás

Mechanikai kockázat

Vegyi kockázat

Optikai kockázat

Munkafeltételek

Védőszemüveg-modell

Lencse anyaga

Lencse színezése

Lencse bevonata

Finommechanika

Védőszemüvegek

PC

víztiszta

uvex supravision AR (antireflex)
uvex supravision excellence

Összeszerelés, karbantartás

Védőszemüvegek

PC

víztiszta

uvex supravision excellence

Csiszolás,
sarokcsiszolás

Védőszemüvegek,
kosárszemüvegek

PC

víztiszta

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Esztergálás, marás

Védőszemüvegek

PC

víztiszta

uvex supravision excellence

Poros környezet

Kosárszemüveg

PC

víztiszta

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Öntvénytisztítás

Kosárszemüveg

PC

víztiszta

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Erdő- és mezőgazdaság

Védőszemüvegek

PC

víztiszta
borostyánsárga
szürke 23%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Laboratórium

Védőszemüvegek,
kosárszemüvegek

PC
CA

víztiszta

uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence

Savakkal és lúgokkal
végzett munka

Kosárszemüveg

PC
CA

víztiszta

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Ponthegesztés,
forrasztás
oxidációs vágás
gázhegesztés, keményforrasztás
Hegesztősegéd
öntödék
kemencék

Védőszemüvegek,
kosárszemüvegek

PC

Hegesztőszűrő

uvex infradur
uvex infradur plus

Kültéri – napfényszűrő

Védőszemüvegek

PC

szürke
barna
ezüst tükrös

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Tengerparti/tengeri munkavégzés

Védőszemüvegek

PC

variomatic
polavision

uvex supravision variomatic
uvex polavision

Erős világítás,
vakító mesterséges fény

Védőszemüvegek

PC

CBR 65
ezüst tükrös 53%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Vegyes világítás

Védőszemüvegek

PC

víztiszta

uvex supravision AR (antireflex)

Steril munkakörnyezet

Védőszemüvegek
Dioptriás szemüveg
felett hordható
munkavédelmi
szemüvegek

PC

víztiszta

uvex supravision CR

Olaj- és gázipar

Védőszemüvegek
Dioptriás szemüveg
felett hordható
munkavédelmi
szemüvegek
Kosárszemüvegek

PC

víztiszta

uvex supravision plus

Gyárlátogatók

Védőszemüvegek
Dioptriás szemüveg
felett hordható
munkavédelmi
szemüvegek

PC

víztiszta

uvex supravision excellence
uvex supravision sapphire
bevonat nélküli
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Hallásvédelem

uvex i-gonomics
Innovatív hallásvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen
alkalmazkodik az emberi fej formájához, rendkívül könnyű és optimális hangvédelmet biztosít. A pántos füldugókat egyszerű használatuknak köszönhetően a viselőjük szívesen használja és megbízható hallásvédelmet nyújtanak minden helyzetben.

uvex xact-band

Kényelmes hallásvédelem hangelnyelők segítségével
A rendkívül könnyű uvex xact-band pántos fülvédők és az ergonomikus kialakítású
füldugók maximális kényelmet biztosítanak. A beépített hangelnyelők hatékonyan
csökkentik a háttérzajt, például a ruházattal való érintkezés zaját. A hüvelykujjnak
kialakított mélyedések különösen egyszerűvé teszik a használatot.
72

uvex xact-band
Cikkszám
2125.370
Kialakítás
pántos
Szabvány
EN 352-2
SNR
26 dB
Szín
fekete, fehér
Kisker. egység 10

Relief Index

4,33

erő 4,9
Kényelmes viselet,
jó illeszkedéssel
• Vizsgálati módszer: Nyomás
a hallójáratra (5 perc után)
• Vizsgálati eredmény: Erő = 0,1 N

A tehermentesítési indexet három indexérték
(IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly és a
hőmérséklet és az értéke 0 (= rossz) és 5
(= kitűnő) között lehet.

0
4N

5
0N

súly 4,8
Könnyed viselet, kevesebb
terhelés
• Vizsgálati módszer: A fülvédők tömegének
mérése
• Vizsgálati eredmény: súly = 4,2 g

0
30 g

5
3g

klíma 3,3
Tiszta hang, érthetőbb beszéd,
jobb jelfelismerés
• Vizsgálati módszer: Felerősített maradék
hangerő hangzása a hallójáratban
• Vizsgálati eredmény: Behatolási mélység
a hallójáratban = 1,0 cm

0
3 cm

5
0 cm

73

Hallásvédelem
Csupa fül, ha a biztonság a kérdés
A zaj által okozott halláskárosodás még mindig vezető helyet
foglal el a foglalkoztatási kockázatok között.
Általában fájdalom nélkül, fokozatosan és észrevétlenül történik. Főként azért számít súlyos problémának, mert visszafordíthatatlan folyamat. A hallásra leselkedő veszélyeket és
a hallószervek védelmének fontosságát gyakran túl későn
ismerik fel.

Csak a halláskárosultak tudják igazán, mennyit ér a hallás,
illetve hogy annak védelme kulcsfontosságú.

Mi a zaj?

Milyen következményekkel jár a zaj?

A zajt alkotó túl erős hangok nemcsak a hallást rongálják,
hanem elterelik a figyelmet és legyengíthetnek.

Hallásunkat folyamatosan, szünet nélkül használjuk, nem
tudjuk „kikapcsolni”. Mindennap, egész nap ki vagyunk téve
a számtalan forrásból származó zajnak, így hallásunk állandó
stressz alatt áll.

A folyamatos gyenge hangok, például az óra ketyegése
vagy a csepegő csap, szintén befolyásolhatják a koncentrálás szintjét.

120

Fülünk mindennapos igénybevétele a zaj által okozott viszszafordíthatatlan halláskárosodáshoz vezethet. De a zaj
nemcsak a hallásunkat károsítja, az egész test számára
stresszt okoz. A zaj ösztönösen zavar bennünket, ezért nehéz koncentráláshoz, gyomor-bélrendszeri betegségekhez,
magas vérnyomáshoz és a szívinfarktus magas kockázatához
vezethet.

Sugárhajtású repülőgépek

110

Körfűrészek

Fájdalomküszöb
100
90

Fúrók
Fűnyírók

80
70
60

Szokásos szórakozás

50
40
30
20 dB
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Halk rádiós zene
Halk suttogás

85 dB felett
heti 40 órán át
Halláskárosodás lehetséges.
A munkavállalóknak hallásvédelmi eszközöket kell viselniük
(a zajra és rezgésre vonatkozó
német munkavédelmi rendelet
értelmében)

Hallásvédelem
Csupa fül, ha a biztonság a kérdés
Vizsgálatok és szabványok
Az összes uvex hallásvédelmi eszköz megfelel a CE-szabványoknak és az EU
jogszabályainak és az európai szabványoknak megfelelően tesztelték őket.
A folyamatos minőségbiztosítást az ISO9001/1994 szavatolja.
Az irányadó DIN EN szabványok a következők:
• EN 352: 1. rész Fültokok
• EN 352: 2. rész Füldugók
• EN 352: 3. rész Ipari védősisakra szerelt fültokok

Jelzések felismerése
Az egészség- és munkavédelmi szakember vagy külső szakképzett szolgáltató
által elvégzett kockázatbecslés eredménye alapján határozzák meg az adott
munkaterületeken alkalmazandó hallásvédelmi eszközök típusát.
Az alábbi besorolások léteznek:
S A hangjelzések hallhatók a vasúti munkák végzése során
V A hangjelzések hallhatók a közúti forgalomban való gépjárművezetés során
W Hallhatók az általános figyelmeztető jelzések, a tájékoztató műveleti
hangjelzések és a beszédhang
E Hallhatók a hangjelzések a szerelvényes mozdonyvezetők és a tolatómozdony-vezetők számára vasúti munkavégzés során

E1: rendkívüli alkalmasság, halláskárosult személyeknek ideális
E2: kiváló alkalmasság
E3: korlátozott alkalmasság

Zajra és rezgésre vonatkozó munkavédelmi rendelet
Munkavállalók tájékoztatása
Tájékoztatás és útmutatás
Általános munkaegészségügyi tanácsadás

Hallásvédelem
Hallásvédelmi eszközök biztosítása
Hallásvédelmi eszközök használata
Hallásvédelmi eszközökkel sem megengedett

Munkaegészségügyi vizsgálatok
Munkaegészségügyi vizsgálatok
biztosítása

Munkaegészségügyi vizsgálatok szükségessége

További lépések
Zajos területek megjelölése
Zajcsökkentési intézkedések
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LAeq, 8h w dB(A)
LpC, szczyt w dB(C)
2007. március 9-én lépett érvénybe
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Hallásvédelem
Nagyon fontos a megfelelő eszköz kiválasztása

Milyen védelmi szintre van szükség?

Cél: zajszint – SNR-érték

A szükséges védelmi szint meghatározásához először meg kell mérni a
munkaterület zajszintjeit. Az egészség- és munkavédelmi szakembernek
vagy külső szakképzett szolgáltatónak vizsgálatokat kell végeznie a
jóváhagyott vizsgálati berendezésekkel.

A megfelelő hallásvédelmi eszköz kiválasztásának célja, hogy a viselőjét
csak 70–80 dB-es zajszint érje.

A folyamatos zajszintet, valamint szükség esetén a csúcskibocsátási
zajszintet kell megmérni, lehetővé téve a zajprofil rögzítését.
Utána az SNR-módszer segítségével kiválasztható a megfelelő hallásvédelmi eszköz.

A túlságosan magas hallásvédelmi szint (túlvédelem) kommunikációs
problémákhoz és annak veszélyéhez vezethet, hogy az eszköz viselője
nem hallja meg a fontos üzeneteket, utasításokat vagy jelzéseket.
Példa:
Zajszint 100 dB

– uvex xact-fit, SNR 26 dB

=

74 dB

KÍNÁLAT
uvex egyszer használatos
hallásvédő dugók

uvex többször használatos
füldugók

Kiemelkedő biztonság egyszeri használatra: az uvex egyszer használatos
hallásvédő dugók hosszabb használat
esetén is kitűnő kényelmet biztosítanak.

Mindig elérhető és egyszerűen tisztítható:
a higiénikus tárolódobozban tartott uvex
többször használatos füldugó megbízható
társ a mindennapi munkavégzés során.

HASZNÁLAT

Az optimális hallásvédelem érdekében az uvex egyszer használatos füldugókat megfelelően kell használni.

1

Kicsit sodorja össze az
uvex egyszer használatos
hallásvédő dugót.

2

A másik kezével nyúljon át
a fején és óvatosan húzza
felfelé a fülkagylót, ezzel
kiegyenesítve a hallójáratot. Ezzel jobb illeszkedést
érhet el.

3

1

Óvatosan helyezze be a füldugót és tartsa a helyén,
amíg meg nem duzzad. Ha
elölről nem látható, akkor a
megfelelő helyzetben van.

2

Fogja meg a többször
használatos füldugót a fogóval és helyezze a zsinórt
a nyakába.

Enyhe nyomással helyezze be a füldugót a hallójáratba.

HIGIÉNIA
Piszkos munkahelyi környezetekben az apró részecskék könnyen hozzátapadhatnak az anyagok felületéhez és apró sérüléseket okozhatnak
a fülben.

Minden használat után
dobja el az uvex egyszer
használatos füldugókat.

Könnyen tisztíthatók uvex
nedves tisztítókendővel.

De enyhén szappanos
vízzel is tisztíthatja őket.

Szárítsa meg őket és ha
nem használja, uvex
higiénikus dobozban
tárolja őket.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS
Az alkalmazásról szóló részletes videók bemutatják Önnek az
uvex egyszer használatos hallásvédő dugók helyes használatát.
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Egyszerűen olvassa be a QR-kódot egy okostelefon vagy
táblagép segítségével.
Az alábbi weboldalon is megtekintheti az alkalmazásról szóló
videókat: uvex-safety.com/plugs

Hallásvédelem
Különböző helyzetek, különböző fülek

Hallásvédelem minden helyzethez
Az uvex hallásvédelmi eszközöknek számos típusa létezik, melyek különböző
helyzetekhez alkalmasak. A magas zajszintű területeken való munkavégzés
vagy áthaladás során mindenkinek a megfelelő hallásvédelmi szintre van
szüksége.
Nagyon fontos, hogy megtalálja a helyes egyensúlyt a veszélyes zajok elleni
szükséges hallásvédelem és a hallását és kommunikációját nem akadályozó
védelem között.
Az alábbi ábra áttekintést nyújt arról, hogy az adott zajszinthez milyen uvex
füldugót ajánlott használni.

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB

120 dB

Minden fül más
Minden hallójárat alakja és mérete más,
ezért a füldugóknak megfelelően kell
illeszkedniük.
Ezért az uvex a hallásvédelmi eszközök
széles választékát kínálja, amelyek különböző alakú és méretű hallójáratokhoz
alkalmazhatók.
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Hallásvédelem
Egyszer használatos füldugók
uvex xact-fit
• Az egyedi formájú, egyszer használatos füldugók megfelelően illeszkednek a hallójárat anatómiájához
• A kúpos dugóforma természetes, nyomásmentes illeszkedést biztosít, maximális kényelemmel és
védelmi szintekkel
• A bal és jobb oldali tartók leegyszerűsítik a beillesztést és mindig pontos illeszkedést biztosítanak
• A cserefüldugók a szabványos, falra szerelhető uvex adagolóegységgel egyszerűen adagolhatók
• A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a szennyeződés lehetőségét
• Az állítható, nyakba akasztható zsinór a viselők igénye szerint változtatható a fokozott biztonság
érdekében

2124.001
2112.124

uvex xact-fit
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
S/N
Szín
Méret
Kiszerelés

2124.002

2124.001
többször használatos szárral
EN 352-2
további követelmény: W
26 dB
lime
M
50 pár,
minidobozban párosával

SNR: 26 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 28 dB
63
16,6
5,4
11,2

2112.124
többször használatos szárral
EN 352-2
további követelmény: W
26 dB
lime
M
kisker. minidoboz, 1 pár zsinórral és
szárral, 2 pár cserefüldugó

M: 23 dB
125
19,4
4,9
14,5

L: 19 dB
250
22,0
4,2
17,8

500
25,6
4,9
20,7

1000
27,5
4,7
22,8

uvex xact-fit cserefüldugók
2124.002
cserefüldugók

lime
M
250 pár,
5 pár, minidobozba csomagolva

2000
31,8
3,8
28,0

4000
34,4
4,4
30,0

8000
36,9
6,0
30,9

uvex hi-com
• Alacsony, egyenletes csillapítást biztosít a kiváló beszéd- és hangfelismerés érdekében
• Két színben kapható
• A nagy felületi terület finomabb akusztikát biztosít és elnyeli a fül belsejében keletkező hangokat, amelyek akkor érzékelhetők, amikor a hallásvédelmi eszközt csendesebb területeken viselik

2112.101

uvex hi-com
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Méret
Kiszerelés
2112.100
2112.120

SNR: 24 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB
2112.106

Az uvex Decibel alkalmazással bármikor megtalálhatja
az Önnek megfelelő hallásvédelmi eszközt. Ingyenesen
letölthető az iTunes Store-ból.
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2112.100
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: W
24 dB
lime
M
200 pár,
páronként csomagolva
H: 26 dB
63
17,5
6,4
11,2

2112.101
zsinóros
EN 352-2
további követelmény: W
24 dB
lime
M
100 pár,
páronként csomagolva
M: 20 dB
125
20,0
2,9
17,0

L: 18 dB
250
20,4
3,2
17,2

2112.120
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: W
24 dB
lime
M
kisker. minidoboz, 6 pár

500
22,8
4,7
18,1

1000
24,6
5,1
19,5

2000
31,2
5,0
26,2

2112.106
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: W
24 dB
bézs
M
200 pár,
páronként csomagolva

4000
37,5
5,9
31,6

8000
40,3
6,6
33,7

Hallásvédelem
Egyszer használatos füldugók
uvex com4-fit
• Kisméretű, ergonomikus kialakítású, egyszer használatos füldugó
• Szűk és kisebb méretű hallójáratok esetén tökéletes
• Magas zajszintű környezetekben való használatra alkalmas
• A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a nyomást a hallójárat falán és megkönnyíti a
higiénikus eltávolítást
• Huzamosabb ideig tartó viselés esetén is nagyon kényelmes
2112.012

uvex com4-fit
Cikkszám
2112.004
Kialakítás
zsinór nélküli
Szabvány
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
SNR
33 dB
Szín
világos narancssárga
Méret
S
Kiszerelés
200 pár, páronként csomagolva

SNR: 33 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2112.004
2112.121

H: 33 dB
63
28,9
3,4
25,5

M: 30 dB
125
31,0
5,2
25,8

2112.012
zsinóros
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
33 dB
világos narancssárga
S
100 pár, páronként csomagolva

L: 29 dB
250
33,6
5,4
28,2

500
33,8
5,4
28,4

1000
33,6
4,0
29,6

2112.121
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
33 dB
világos narancssárga
S
kisker. minidoboz, 6 pár

2000
36,2
4,2
32,0

4000
40,6
3,7
36,9

8000
44,3
2,9
41,4

uvex x-fit
• A kúpos dugóforma természetes, nyomásmentes illeszkedést biztosít, maximális kényelemmel
és védelmi szintekkel
• Magas zajszintű környezetekben való használatra alkalmas
• A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a nyomást a hallójárat falán és megkönnyíti a
higiénikus eltávolítást
uvex x-fit
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Méret
Kiszerelés

2112.001
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
37 dB
lime
M
200 pár, páronként csomagolva

2112.010
zsinóros
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
37 dB
lime
M
100 pár, páronként csomagolva

2112.123
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
37 dB
lime
M
kisker. minidoboz, 6 pár

2112.010

2112.001
2112.123

SNR: 37 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 36 dB
63
35,3
4,2
31,1

M: 34 dB
125
38,4
6,3
32,1

L: 34 dB
250
39,3
5,3
34,0

500
40,8
5,5
35,3

1000
38,9
5,5
33,4

2000
37,8
4,3
33,5

4000
45,9
3,9
42,0

8000
45,1
4,6
40,5

uvex xtra-fit
• Nagyobb hallójáratokhoz, ideális egyszer használatos füldugó
• Alkalmazkodik a hallójárat formájához és méretéhez, így tökéletesen illeszkedik és megfelelő
védelmet ad
• Nagyon puha és kényelmes viselet
uvex xtra-fit
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány

2112.060
2112.122

SNR
Szín
Méret
Kiszerelés
SNR: 36 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2112.060
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
36 dB
narancssárga
L
200 pár, páronként csomagolva
H: 34 dB
63
32,7
4,6
28,1

M: 33 dB
125
34,8
4,4
30,4

2112.122
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
36 dB
narancssárga
L
kisker. minidoboz, 6 pár
L: 32 dB
250
36,8
5,6
31,2

500
38,9
5,2
33,7

1000
36,9
4,7
32,2

2000
36,2
3,7
32,5

4000
44,0
4,0
40,0

8000
41,5
5,0
36,5
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Hallásvédelem
Egyszer használatos füldugók · Füldugó-adagoló · Újratöltődobozok
uvex „one2click” adagoló
• Egyszerűen használható, masszív, falra
szerelhető adagoló
• A füldugó egy kattintással a kezében van
• A gyűjtőtálca megakadályozza, hogy a
füldugó leessen
• Az összes uvex egyszer használatos füldugóhoz használható
• Az átlátszó kialakításnak köszönhetően
könnyen látható, mikor kell újratölteni

uvex „one2click” adagoló
Cikkszám
2112.000
Szín
átlátszó, szürke, égszínkék
Kiszerelés
1 egység
Füldugók nélkül.

uvex „one2click” adagoló – újratöltődobozok
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Méret
Kiszerelés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Méret
Kiszerelés

2134.000

uvex x-fit
2112.022
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E
37 dB (lásd: 79. oldal)
lime
M
újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve

uvex com4-fit
2112.023
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E
33 dB (lásd: 79. oldal)
világos narancssárga
S
újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve

uvex xact-fit
2124.003
cserefüldugók
EN 352-2
további követelmény: W
26 dB (lásd: 78. oldal)
lime
M
újratöltődoboz, 400 pár, ömlesztve

uvex hi-com
2112.118
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: W
24 dB (lásd: 78. oldal)
lime
M
újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve

uvex hi-com
2112.119
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: W
24 dB (lásd: 78. oldal)
bézs
M
újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve

uvex xtra-fit
2112.061
zsinór nélküli
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E
36 dB (lásd: 79. oldal)
narancssárga
L
újratöltődoboz, 250 pár, ömlesztve

Falra szerelhető adagoló

uvex füldugótároló doboz

• Plexiből készült, falra szerelhető adagoló a
következő hallásvédelmi eszközökhöz:
uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011),
uvex com4-fit (2112.004, 2112.012),
uvex one-fit (2112.045),
uvex xtra-fit (2112.060),
uvex hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106,
2112.114)

• Doboz a füldugók higiénikus tárolásához
• Kisméretű és szennyeződéstaszító kialakítás

Falra szerelhető adagoló
Cikkszám
2134.000
Szín
átlátszó
Kiszerelés 1 egység
Füldugótároló doboz nélkül.

2111.404
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uvex füldugótároló doboz
Cikkszám
2111.404
Kialakítás
külön rendelhető, füldugók nélkül
Szín
kék, átlátszó
Kiszerelés 50 darab

Hallásvédelem
Többször használatos füldugók
uvex whisper
• Könnyen tisztítható, zsinórral ellátott füldugó
• A sima, szennyeződéstaszító felület vízzel és szappannal könnyen
tisztítható
• Higiénikus tárolódoboz a füldugóknak
• A zsinórnak köszönhetően a füldugók folyamatosan elérhetők,
zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban
uvex whisper
Cikkszám
2111.201
Kialakítás
zsinóros
Szabvány
EN 352-2
további követelmény: S, W
SNR
23 dB
Szín
narancssárga
Méret
M
Kiszerelés
50 pár

2111.201

2111.237

SNR: 23 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2111.237
zsinóros, tárolódobozzal
EN 352-2
további követelmény: S, W
23 dB
narancssárga
M
50 pár

H: 24 dB
M: 20 dB
L: 17 dB
63
125
250
500
23,7
23,2
21,1
22,6
5,6
5,8
6,8
5,2
18,1
17,4
14,3
17,4

1000
24,8
5,7
19,1

2000
31,7
6,0
25,7

4000
33,4
9,5
23,9

8000
39,4
8,2
31,2

uvex whisper +
• Könnyen tisztítható, többször használatos, zsinóros füldugó
• A sima, szennyeződéstaszító felület vízzel és szappannal könnyen
tisztítható
• Higiénikus tárolódoboz a füldugóknak
• A zsinórnak köszönhetően a füldugók folyamatosan elérhetők,
zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban
uvex whisper +
Cikkszám
2111.212
Kialakítás
zsinóros
Szabvány
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
SNR
27 dB
Szín
lime
Méret
M
Kiszerelés
50 pár
2111.212
2111.238

SNR: 27 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2111.238
zsinóros, tárolódobozzal
EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
27 dB
lime
M
50 pár

H: 27 dB
M: 24 dB
L: 22 dB
63
125
250
500
26,6
26,9
24,3
26,1
6,1
6,1
4,1
5,1
20,5
20,8
20,2
21,0

1000
28,8
5,1
23,7

2000
32,8
5,0
27,8

4000
32,6
6,5
26,1

8000
38,1
5,3
32,8

uvex whisper supreme
• Könnyen tisztítható, többször használatos, zsinóros füldugó
• A sima, szennyeződéstaszító felület vízzel és szappannal könnyen
tisztítható
• Higiénikus tárolódoboz a füldugóknak
• A zsinórnak köszönhetően a füldugók folyamatosan elérhetők,
zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban
uvex whisper supreme
Cikkszám
2111.235
Kialakítás
zsinóros, tárolódobozzal
Szabvány
EN 352-2
további követelmény: W
SNR
30 dB
Szín
sárga
Méret
L
Kiszerelés
50 pár

2111.235

SNR: 30 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 31 dB
125
33,8
5,1
28,7

M: 27 dB
L: 26 dB
250
500
1000
29,2
32,7
30,0
4,6
4,9
5,0
24,5
27,8
25,0

2000
36,0
4,0
32,0

4000
34,3
3,6
30,6

8000
41,0
4,4
36,6
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Hallásvédelem
Detektálható füldugók
uvex xact-fit detec

2124.011

2124.012
2124.013

• Az anyagba integrált fémelemeknek
köszönhetően a füldugók és a zsinór
detektálhatók
• A kúpos dugóforma természetes, nyomásmentes illeszkedést biztosít, maximális
kényelemmel és védelmi szintekkel
• A bal és jobb oldali tartók leegyszerűsítik a
beillesztést és mindig pontos illeszkedést
biztosítanak
• Az állítható, nyakba akasztható zsinór a
viselők igénye szerint változtatható
• A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a
szennyeződés lehetőségét, fokozott higiéniát
nyújtva
• A cseretokok meghosszabbítják a termék
élettartamát

uvex xact-fit detec
Cikkszám 2124.011
Kialakítás többször használatos
szárral, detektálható
Szabvány EN 352-2
további
követelmény: W
SNR
26 dB
Szín
kék
Méret
M
Kiszerelés 50 pár, páronként
minidobozban

2124.012
cserefüldugók,
detektálható

2124.013
cserefüldugók,
detektálható

kék
M
250 pár, 5 páronként
minidobozban párosával

kék
M
újratöltődoboz,
400 pár, ömlesztve

SNR: 26 dB H: 28 dB
M: 23 dB
f/Hz
63
125
250
MA dB
16,6
19,4
22,0
SD dB
5,4
4,9
4,2
APV dB
11,2
14,5
17,8

L: 19 dB
500 1000
25,6
27,5
4,9
4,7
20,7
22,8

2000
31,8
3,8
28,0

4000
34,4
4,4
30,0

8000
36,9
6,0
30,9

2000
37,8
4,3
33,5

4000
45,9
3,9
42,0

8000
45,1
4,6
40,5

2000
32,8
5,0
27,8

4000
32,6
6,5
26,1

8000
38,1
5,3
32,8

uvex x-fit detec

2112.011

• Kék színű, egyszer használatos füldugó, fémrésszel ellátva a könnyű detektálhatóságért
• Magas zajszintű környezetekben való
használatra alkalmas
• A kúpos forma alkalmazkodik a hallójárat
formájához, így kényelmes és biztonságosan
illeszkedik
• A szabadalmaztatott x-grip technológia
csökkenti a nyomást a hallójárat falán és
megkönnyíti a higiénikus eltávolítást
• A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a
szennyeződés lehetőségét

uvex x-fit detec
Cikkszám 2112.011
Kialakítás zsinóros
Szabvány EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
SNR
37 dB
Szín
kék
Méret
M
Kiszerelés 100 pár, páronként csomagolva
SNR: 37 dB H: 36 dB
M: 34 dB
f/Hz
63
125
250
MA dB
35,3
38,4
39,3
SD dB
4,2
6,3
5,3
APV dB
31,1
32,1
34,0

L: 34 dB
500 1000
40,8
38,9
5,5
5,5
35,3
33,4

uvex whisper+ detec

2111.239

• Többször használatos, detektálható,
előformázott dugó
• Kék színű, fémrésszel ellátva a könynyebb detektálhatóságért a termelési
területeken
• A kúpos, sima felületű bordák illeszkednek a hallójárat természetes formájához,
kényelmesek a bőrnek, csökkentik a huzamosabb viselés során kialakult nyomást és kitűnően elszigetelik a külső zajt
• Egyenletes csillapítás a kitűnő beszédfelismerésért
• Higiénikus tárolást biztosító dobozzal
• Szappannal és vízzel mosható, illetve
többszöri felhasználáshoz tárolható

uvex whisper+ detec
Cikkszám 2111.239
Kialakítás zsinóros, tárolódobozzal, detektálható
Szabvány EN 352-2
további követelmény: S, V, W, E1
SNR
27 dB
Szín
kék
Méret
M
Kiszerelés 50 pár
SNR: 27 dB H: 27 dB
M: 24 dB
f/Hz
63
125
250
MA dB
26,6
26,9
24,3
SD dB
6,1
6,1
4,1
APV dB
20,5
20,8
20,2

L: 22 dB
500 1000
26,1
28,8
5,1
5,1
21,0
23,7

uvex hi-com detec
uvex hi-com detec

2112.114
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• A zsinórban lévő fémpor biztosítja
Cikkszám 2112.114
a teljes detektálást a zsinór elszaKialakítás zsinóros, detektálható
kadása esetén is, a kék színnek
Szabvány EN 352-2
további követelmény: W
köszönhetően könnyen felismerSNR
24 dB
hető
Szín
kék
• A dugók ovális széle alkalmazkoMéret
M
dik a külső fül formájához, ezzel
Kiszerelés 100 pár, páronként csomagolva
nyomásmentes, kényelmes viseSNR: 24 dB H: 26 dB
M: 20 dB
L: 18 dB
letet biztosít
f/Hz
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
• Alacsony, egyenletes csillapítást
MA dB
17,5
20,0
20,4
22,8
24,6
31,2
37,5
40,3
biztosít lehetővé téve a kiváló
SD dB
6,4
2,9
3,2
4,7
5,1
5,0
5,9
6,6
beszéd- és hangfelismerést
APV dB
11,2
17,0
17,2
18,1
19,5
26,2
31,6
33,7
• A nagy felületi terület finomabb akusztikát
biztosít és elnyeli a fül belsejében keletkező hangokat, amelyek akkor érzékelhetők, amikor a hallásvédelmi eszközt csendesebb területeken viselik

Hallásvédelem
Pántos hallásvédők
uvex x-cap
• Az ergonomikus kialakítású fülvédő optimálisan illeszkedik az áll előtt
• Az ergonomikus kialakítású füldugók kiemelkedően kényelmesek
uvex x-cap
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

2125.361

SNR: 24 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2125.361
pántos
EN 352-2
további követelmény: W, E3
24 dB
szürke, égszínkék, lime
15 db dobozonként

2125.351
cserefüldugók

égszínkék, lime
60 pár, 5 pár cipzáras PE-tasakba csomagolva

H: 27 dB
M: 19 dB
L: 18 dB
63
125
250
500
23,7
22,0
21,6
19,0
4,0
2,9
4,7
4,3
19,7
19,1
16,9
14,7

1000
23,8
3,6
20,2

2000
31,9
4,0
27,9

4000
39,6
2,7
36,9

8000
39,6
3,7
35,9

uvex x-fold
• Az ergonomikus kialakítású fülvédő optimálisan illeszkedik az áll előtt,
ami megakadályozza az érintkezés során keletkezett zaj átvitelét
• Az ergonomikus kialakítású cserefüldugók optimális kényelmet biztosítanak
• Az összehajtható, pántos fülvédők megkönnyítik a tárolást
uvex x-fold
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

2125.344

SNR: 23 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2125.344
összehajtható pánttal
EN 352-2
23 dB
szürke, égszínkék, lime
5 db dobozonként

2125.351
cserefüldugók

égszínkék, lime
60 pár, 5 pár cipzáras PE-tasakba csomagolva

H: 26 dB
M: 18 dB
L: 17 dB
63
125
250
500
24,2
23,8
20,5
18,5
4,4
3,2
3,4
4,7
19,7
20,6
17,1
13,8

1000
21,6
2,6
19,0

2000
31,3
3,6
27,8

4000
36,3
2,5
33,9

8000
39,4
3,3
36,1

uvex xact-band
• Pántos fülvédő
• A cserefüldugók a szabványos, falra szerelhető uvex adagolóegységgel
egyszerűen adagolhatók
• Az ergonomikus kialakítású dugók tökéletes illeszkedést biztosítanak
• A hüvelykujjnak kialakított mélyedések a szárakon a gyors és egyszerű
behelyezés érdekében
• A beépített hangelnyelők csökkentik a pánton keresztül történő zajátvitelt
• Rendkívül könnyű – mindössze 4 gramm
uvex xact-band
Cikkszám
2125.362
Kialakítás
pántos
Szabvány
EN 352-2
SNR
26 dB
Szín
szürke, égszínkék, lime
Kiszerelés
10 egység

2125.362

SNR: 26 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2124.002
cserefüldugók

2124.003
cserefüldugók

lime
250 pár, 5 páronként
minidobozban párosával

lime
400 pár,
ömlesztve az
újratöltődobozban

H: 29 dB
M: 22 dB
L: 21 dB
63
125
250
500
21,5
23,3
24,7
25,3
3,6
3,6
4,7
6,0
17,9
19,7
20,0
19,3

1000
27,1
5,5
21,5

2000
33,0
2,7
30,3

4000
37,3
4,3
33,0

8000
38,5
4,9
33,6
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uvex K series
Kiemelkedő védelem tökéletes kivitelben
Az új uvex K series fültokok megfelelő védelmet és páratlan kényelmet biztosítanak.

Színjelölés
A megfelelő hallásvédelmi eszköz
kiválasztását a közlekedési jelzőlámpa
színeit alkalmazó rendszer segíti.

Csekély tömeg
Érezhetően nagyobb kényelmet
biztosít.

Párnázott fejpántok
az optimális kényelemért.
A puha felületű fülvédő párnák
tökéletesen illeszkednek a viselőjük arcvonalához.
A fültokok széles választéka:
különböző zajszintű környezetekben való használatra.
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Hallásvédelem
K series · Jellemzők
uvex K series

uvex K200

Állítható hossz
Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes
illeszkedésért és az optimális védelemért.

Állítható hossz
Egyszerűen állítható hosszúság a testreszabott
illeszkedésért és az optimális védelemért.

Párnázott fejpánt
Párnázott fejpánt az optimális kényelemért
huzamosabb ideig tartó viselés esetén is.

Optimális illeszkedés
A fejpánt egyedi illeszkedést és testreszabott
védelmet nyújt.

Memóriahab
A fültok extrapuha memóriahabos anyaga
garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó
viselés esetén is.

360°-ban elforgatható
A fültokok 360°-ban elforgathatók és így
bármilyen helyzetben viselhetők. A fejpántos
fültokok hordhatók az áll alatt vagy a nyak
mögött is.

Rendkívül könnyű
Huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
kényelmes a csekély tömegnek köszönhetően.

Dielektromos
Fémmentes fültokok elektromos feszültség
környezetében történő munkavégzéshez.

Tanúsítvány
Az EN 352-1, az ausztrál AS/NZS és az ANSI
szabványok szerint minősítve.

Tartozékok

uvex K1H · uvex K2H
Tartalékpárnák
Cserélhető tartalékpárnák a hosszan tartó
kényelemért és a higiénikus használatért.

Állítható hossz
Egyszerűen állítható hosszúság a testreszabott
illeszkedésért és az optimális védelemért.

Pihenési helyzet
A 360°-os elforgatási lehetőségnek
köszönhetően a fültokok készenléti és pihenési
helyzetből könnyen használatba vehetők.

Kényelmes párnák
Az öntapadós kényelmes párnák maximális
kényelmet biztosítanak magas hőmérsékletű
környezetben is.

Kombináció sisakokkal és arcvédőkkel
A teljes fej optimális védelme érdekében az
uvex fültokok kombinálhatók uvex védősisakokkal.
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Hallásvédelem
Fültokok
uvex K1
• Állítható hosszúságú fültokok
• Csekély tömeg, kisméretű tok
• Egyszerűen állítható hosszúság
a tökéletes illeszkedésért
• Puha felület és párnázott fejpánt
az optimális kényelemért

SNR: 28 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 35 dB
125
17,6
3,9
13,7

uvex K1
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

M: 24 dB
L: 17 dB
250
500
1000
16,3
25,4
34,5
3,1
2,8
3,2
13,2
22,6
31,3

2600.001
állítható hosszúságú
EN 352-1
28 dB
fekete, zöld
1 egység

2000
37,7
3,2
34,4

4000
39,9
3,5
36,4

8000
41,7
3,6
38,1

2600.001

uvex K2
• Állítható hosszúságú fültokok
• Csekély tömeg, kisméretű tok
• Egyszerűen állítható hosszúság
a tökéletes illeszkedésért
• Párnázott fejpánt az optimális
kényelemért
• A fültok extrapuha memóriahab
anyaga garantálja a kényelmet,
különösen huzamosabb ideig
tartó viselés esetén
SNR: 32 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 37 dB
125
21,0
4,5
16,5

uvex K2
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

M: 29 dB
L: 21 dB
250
500
1000
20,7
29,8
38,6
3,1
2,8
2,7
17,7
27,0
35,8

2600.002
állítható hosszúságú
EN 352-1
32 dB
fekete, sárga
1 egység

2000
39,0
3,2
35,8

4000
43,8
4,3
39,4

8000
42,8
4,0
38,7

2600.002

uvex K2 foldable
• Összehajtható fejpánttal ellátott
fültokok
• Csekély tömeg, kisméretű tok
• A fültok extrapuha memóriahab
anyaga garantálja a kényelmet
huzamosabb ideig tartó viselés
esetén is
• Hi-viz kialakítás a viselő jobb
láthatóságáért
2600.012
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SNR: 31 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 35 dB
125
16,2
2,4
13,8

uvex K2 foldable
Cikkszám 2600.012
Kialakítás összehajtható fejpánttal
Szabvány EN 352-1
SNR
31 dB
Szín
neonlime
Kiszerelés 1 egység

M: 29 dB
L: 21 dB
250
500
1000
20,5
30,5
39,5
2,0
1,8
2,3
18,5
28,6
37,2

2000
35,3
1,4
33,9

4000
36,3
2,7
33,6

8000
39,7
2,7
37,1

Hallásvédelem
Fültokok
uvex K3
• Állítható hosszúságú fültokok
• Csekély tömeg, kisméretű tok
• Magasabb védelmi szintek a
nagyfrekvenciájú tartományban
• Egyszerűen állítható hosszúság
a tökéletes illeszkedésért
• Párnázott fejpánt az optimális
kényelemért
• A fültok extrapuha memóriahab
anyaga garantálja a kényelmet
huzamosabb ideig tartó viselés
esetén is
SNR: 33 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 36 dB
125
19,2
2,7
16,5

uvex K3
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

M: 30 dB
L: 22 dB
250
500
1000
21,7
32,4
39,4
2,2
3,0
3,3
19,5
29,4
36,1

2600.003
állítható hosszúságú
EN 352-1
33 dB
fekete, piros
1 egység

2000
37,3
3,0
34,3

4000
39,1
3,1
36,0

8000
40,7
3,8
36,9

2600.003

uvex K4
• Optimális védelem rendkívül
zajos környezetekben
• Könnyen állítható hossz és
optimalizált fejpántpárnázás a
kivételes kényelemért
• Hi-viz kialakítás a viselő jobb
láthatóságáért
• A fültok extrapuha memóriahab
anyaga garantálja a kényelmet
huzamosabb ideig tartó viselés
esetén is

SNR: 35 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 38 dB
125
20,2
3,0
17,2

uvex K4
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

M: 33 dB
L: 24 dB
250
500
1000
24,6
35,5
41,5
1,8
2,6
2,3
22,8
32,9
39,2

2600.004
állítható hosszúságú
EN 352-1
35 dB
neonlime
1 egység

2000
38,4
2,7
35,7

4000
42,1
3,5
38,6

8000
45,0
2,8
42,2

2600.004
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Hallásvédelem
Fültokok
uvex K200
• Állítható hosszúságú dielektromos fültokok
• Elektromos feszültség környezetében történő munkavégzéshez
• Állítható hosszúság a tökéletes
illeszkedésért és az optimális
védelemért
• Egyszerűen állítható hosszúság
a testreszabott illeszkedésért
• A fültokok 360°-ban elforgathatók és így bármilyen helyzetben
viselhetők

2600.200

SNR: 28 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 33 dB
125
16,4
3,4
13,0

uvex K200
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

M: 25 dB
L: 18 dB
250
500
1000
18,4
25,7
33,0
3,7
2,8
3,5
14,6
23,0
29,5

2600.200
360°-os fejpántigazítással
EN 352-1
28 dB
fekete, okkersárga
1 egység

2000
35,9
3,7
32,2

4000
39,4
4,4
35,0

8000
41,9
4,1
37,8

uvex K Junior
• Fültok gyermekeknek rövidebb
fejpánttal
• Legfeljebb 145 mm fejszélességhez, ami S/M méretnek felel meg
• Párnázott fejpánt és puha párnák
az optimális kényelemért

SNR: 29 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2600.000
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H: 34 dB
125
15,9
3,6
12,3

uvex K Junior
Cikkszám 2600.000
Kialakítás rövidebb fejpánttal
Szabvány EN 352-1
SNR
29 dB
Szín
sárga
Kiszerelés 1 egység

M: 29 dB
L: 21 dB
250
500
1000
17,0
27,2
37,0
2,4
2,7
3,3
14,6
24,5
34,0

2000
34,5
3,3
31,2

4000
39,9
3,1
36,8

8000
39,1
3,6
35,6

Hallásvédelem
Sisakra szerelhető fültokok
uvex K1H
• Védősisakkal és arcvédővel ideálisan kombinálható fültokok
• A következő termékekkel kompatibilis:
uvex ipari védősisakok: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos
B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super
boss (103. oldal), uvex visor 9790 (112. oldal)
• Az uvex pheos sisakrendszerrel nem kompatibilis
• Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért a sisakon
• A puha fülvédő párnák alkalmazkodnak a felülethez és a fejformához,
hogy optimális kényelmet biztosítsanak
• 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

uvex K1H
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

2600.201

SNR: 27 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2600.201
sisakra szerelhető fültokok
EN 352-3
27 dB
fekete, zöld
1 készlet
H: 32 dB
125
15,0
2,8
12,2

M: 24 dB
L: 17 dB
250
500
1000
15,3
23,5
31,8
2,0
2,3
3,0
13,2
21,2
28,8

2000
34,3
2,7
31,6

4000
37,3
3,5
33,7

8000
38,4
3,3
35,0

uvex K2H
• Védősisakkal és arcvédővel ideálisan kombinálható fültokok
• A következő termékekkel kompatibilis:
uvex ipari védősisakok: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos
B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super
boss (103. oldal), uvex visor 9790 (112. oldal)
• Az uvex pheos sisakrendszerrel nem kompatibilis
• Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért a sisakon
• A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet
huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
• 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

uvex K2H
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
SNR
Szín
Kiszerelés

2600.202

SNR: 30 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

2600.202
sisakra szerelhető fültokok
EN 352-3
30 dB
fekete, sárga
1 készlet
H: 35 dB
125
17,9
2,8
15,1

M: 27 dB
L: 20 dB
250
500
1000
19,3
27,1
34,6
2,4
3,0
3,1
16,8
24,1
31,4

2000
36,5
2,8
33,7

4000
39,5
2,7
36,8

8000
40,1
3,5
36,6
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Hallásvédelem
uvex pheos sisakrendszer

Rugalmas, moduláris rendszerének köszönhetően
tökéletesen alkalmazkodik a követelményekhez.

Az új pheos sisakrendszer minden apró részletét alaposan
átgondoltuk, hogy egy fejlett fejvédő megoldást hozzunk
létre. A mágneszáras rendszer megkönnyíti az arcvédő és a

fültokok csatlakoztatását a sisakhoz, míg az ergonomikus
csuklórendszer rendkívül kényelmes viseletet biztosít hoszszabb időre is.

Egykattintásos csatlakozó rendszer
Az egyedülálló mágneszáras rendszer lehetővé teszi az alkatrészek könnyű csatlakoztatását – a fültokok felcsatolásához vagy eltávolításához nem kell a sisakot levenni.

Extrapuha fültokok
Mágneszáras rendszer
az arcvédőhöz és a
fültokokhoz

90

A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a
kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is.

Hallásvédelem
uvex pheos fültokok
uvex pheos K2H
• Kézi sisakcsatolással kombinálható az uvex pheos sisakrendszerrel
• Kompatibilis az uvex pheos 9906 arcvédővel (cikkszám: 9906.002)
• A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet
huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
• 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

uvex pheos K2H
Cikkszám
2600.204
Kialakítás
sisakra szerelhető fültokok az uvex pheos sisakrendszerhez
Szabvány
EN 352-3
SNR
29 dB
Szín
fekete, sárga
Kiszerelés 1 készlet

SNR: 29 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 33 dB
125
16,0
2,7
13,3

M: 26 dB
250
17,9
2,0
15,9

L: 19 dB
500
1000
25,7
34,3
2,8
2,8
22,9
31,6

2000
35,0
2,2
32,8

4000
35,1
2,9
32,2

8000
37,1
2,8
34,2

uvex pheos K2H magnet
2600.204
2600.205

• Mágneses sisakcsatolással kombinálható az uvex pheos sisakrendszerrel
• Kompatibilis az uvex pheos 9906 arcvédővel (cikkszám: 9906.003)
• A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
• 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe
• Kapható még: fültokadapter, amely lehetővé teszi a sisakra szerelhető
fültok használatát az uvex pheos arcvédő nélkül (cikkszám: 9790.078,
lásd: 111. oldal)
uvex pheos K2H magnet
Cikkszám
2600.205
Kialakítás
sisakra szerelhető fültokok az uvex pheos sisakrendszerhez
Szabvány
EN 352-3
SNR
27 dB
Szín
fekete, sárga
Kiszerelés 1 készlet

SNR: 27 dB
f/Hz
MA dB
SD dB
APV dB

H: 31 dB
125
16,3
3,1
13,2

Kompatibilitás

uvex pheos visor 9906.002
(110. oldal)

L: 18 dB
500
1000
24,2
31,9
2,4
2,4
21,7
29,5

2000
32,6
3,2
29,4

4000
36,3
3,3
32,9

8000
35,1
3,7
31,4

Nem kompatibilis az uvex pheos
SLB 1 és SLB 2 arcvédőkkel!

A következő sisakokkal és arcvédőkkel kombinálható:

uvex pheos K2H
2600.204

M: 24 dB
250
17,4
3,2
14,2

uvex pheos K2H magnet
2600.205

Az uvex pheos B-S-WR (104. oldal) és az uvex
pheos alpine (106. oldal) védősisak kapható színei

uvex pheos visor
9906.003
(110. oldal)

Az uvex pheos B-S-WR (104. oldal) és az uvex
pheos alpine (106. oldal) védősisak kapható színei
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Hallásvédelem
Tartozékok
uvex K Series · Higiéniai csomagok
Cikkszám
Kialakítás

uvex K Series standard higiéniai
csomag
2599.971
tartozékok a következő
fültokokhoz: uvex K1, uvex K200,
uvex K1H, uvex K junior

Kiszerelés

1 készlet

uvex K Series prémium higiéniai
csomag
2599.972
tartozékok a következő
fültokokhoz: uvex K2, uvex K2H,
uvex pheos K2H, uvex pheos K2H magnet,
uvex K3, uvex K4
1 készlet

2599.971
2599.972

uvex K series · „uvex dry pads” kényelmes
párnák
uvex K series – „uvex dry pads” kényelmes párnák
Cikkszám
2599.978
Kialakítás
tartozékok az uvex K series összes modelljéhez
Kiszerelés
5 párt tartalmazó tasak

2599.978

uvex clear otoplastics
• Szilikonmentes tisztítókendők a többször használatos füldugók gyors
és egyszerű tisztításához
uvex clear otoplastics
Cikkszám
6177.116
Kiszerelés
30 db dobozonként

6177.116
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uvex akadémia
A hallásvédelem alapjai

Gyakorlati bevezető tanfolyam a túlzott zajból eredő kockázatokról és a
hallás megóvására tett megfelelő lépésekről.
• Az emberi hallás alapelvei és fontossága
• Hallási nehézségek és fülzúgás bemutatása
• Az ipari hallásvédelem követelményeivel, a szabványokkal és a kapható
hallásvédelmi termékekkel kapcsolatos kihívások átfogó áttekintése
• A zajszintmérés különböző módszereinek és a módszerek gyakorlatelvégzésének bemutatása
• A védőeszközök osztályozásáról és jelöléséről szóló tájékoztató
• Zajterhelés a munkahelyen
• Alapvető információk a különböző típusú egyéni védőfelszerelések, például
egyszer használatos füldugók, többször használatos füldugók, adagolók,
pántos fülvédők, passzív és szintfüggő fülvédők és otoplasztok alkalmazásáról
• A hallásvédelmi felszerelések helyes viselése és használata
Célcsoport
A vállalaton belül a munkavállalók egészségéért és biztonságáért felelős
személyek, pl. egészség- és munkavédelmi felelősök, munkaegészségügyi
orvosok, vállalati orvosok és a szakfelszerelések beszerzői.

Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az uvex-academy.de címet,
hívja a +36 26 560093 számot, vagy írjon e-mailt az e.boros@uvex.de címre
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Hallásvédelem
Áttekintés
Cikkszám Név

Termék

Szín

Kiszerelés

2111.201 uvex whisper

Többször használatos füldugók zsinórral, minidobozban

narancssárga

50 párt tartalmazó doboz

Oldal
81

2111.212 uvex whisper+

Többször használatos füldugók zsinórral, minidobozban

lime

50 párt tartalmazó doboz

81

2111.235 uvex whisper supreme

Többször használatos füldugók zsinórral, füldugótároló dobozban

sárga

50 párt tartalmazó doboz

81

2111.237 uvex whisper

Többször használatos füldugók zsinórral, füldugótároló dobozban

narancssárga

50 párt tartalmazó doboz

81

2111.238 uvex whisper+

Többször használatos füldugók zsinórral, füldugótároló dobozban

lime

50 párt tartalmazó doboz

81

2111.239 uvex whisper+ detec

Detektálható, többször használatos füldugók zsinórral, füldugótároló
dobozban

kék

50 párt tartalmazó doboz

82

2111.404

uvex füldugótároló doboz

kék, átlátszó

50 darab

80

2112.000

„one 2 click” adagoló 600 pár füldugóhoz

2112.001 uvex x-fit

Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül

2112.004 uvex com4-fit

1 egység

80

lime

200 pár, páronként csomagolva

79

Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül

világos
narancssárga

200 pár, páronként csomagolva

79

2112.010 uvex x-fit

Egyszer használatos füldugók zsinórral

lime

100 pár, páronként csomagolva

79

2112.011 uvex x-fit detec

Detektálható, egyszer használatos füldugók zsinórral

kék

100 pár

2112.012 uvex com4-fit

Egyszer használatos füldugók zsinórral

világos
narancssárga

100 pár, páronként csomagolva

82
79

2112.022 uvex x-fit

Újratöltődoboz

lime

300 pár, dobozba ömlesztve

2112.023 uvex com4-fit

Újratöltődoboz

világos
narancssárga

300 pár, dobozba ömlesztve

80

2112.060 uvex xtra-fit

Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül

narancssárga

200 pár, páronként csomagolva

2112.061 uvex xtra-fit

Újratöltődoboz

narancssárga

250 pár, dobozba ömlesztve

80

2112.100 uvex hi-com

Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül

lime

200 pár, páronként csomagolva

78

2112.101 uvex hi-com

Egyszer használatos füldugók zsinórral

lime

100 pár, páronként csomagolva

78

2112.106 uvex hi-com

Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül

bézs

200 pár, páronként csomagolva

78

2112.114 uvex hi-com detec

Detektálható, egyszer használatos füldugók zsinórral

kék

50 párt tartalmazó doboz

82

2112.118 uvex hi-com

Újratöltődoboz

lime

300 pár, dobozba ömlesztve

80

80
79

2112.119 uvex hi-com

Újratöltődoboz

bézs

300 pár, dobozba ömlesztve

80

2112.120 uvex hi-com

Kisker. minidoboz

lime

6 pár, kisker. minidobozban

78

2112.121 uvex com4-fit

Kisker. minidoboz

világos
narancssárga

6 pár, kisker. minidobozban

79

2112.122 uvex xtra-fit

Kisker. minidoboz

narancssárga

6 pár, kisker. minidobozban

79

2112.123 uvex x-fit

Kisker. minidoboz

lime

6 pár, kisker. minidobozban

79

2112.124 uvex xact-fit

Kisker. minidoboz

szürke, lime

1 pár zsinórral, 2 pár cserefüldugó

78

2124.001 uvex xact-fit

Füldugó zsinórral és dugóval

lime, szürke

50 pár, párosával minidobozba csomagolva

78

2124.002 uvex xact-fit

Cserefüldugók

lime

250 pár, párosával minidobozba csomagolva

78/83

2124.003 uvex xact-fit

Újratöltődoboz

lime

400 pár, dobozba ömlesztve

80/83

2124.011 uvex xact-fit detec

Detektálható füldugók szárral

kék

50 pár, párosával minidobozba csomagolva

82

2124.012 uvex xact-fit detec

Cserefüldugók

kék

250 pár, párosával minidobozba csomagolva

82

400 pár, dobozba ömlesztve

82

2124.013 uvex xact-fit detec

Újratöltődoboz

kék

2125.344 uvex x-fold

Összehajtható, pántos fülvédő

szürke, égszínkék, 5 egység, egyenként PE-tasakba csomagolva
lime

83

2125.351

Cserefüldugók uvex x-cap és uvex x-fold pántos fülvédőkhöz

égszínkék, lime

83

2125.361 uvex x-cap

Pántos fülvédő

szürke, égszínkék, 15 egység, egyenként PE-tasakba csomagolva
lime

83

2125.362 uvex xact-band

Pántos fülvédő

szürke, égszínkék, 10 egységet tartalmazó doboz
lime

83

2125.370 uvex xact-band

Pántos fülvédő

fekete, fehér

2134.000

Falra szerelhető adagoló

2599.971

uvex K series standard higiéniai csomag

1 készlet

92

2599.972

uvex K series prémium higiéniai csomag

1 készlet

92

60 pár, 5 párból álló készletenként cipzáras
PE-tasakba csomagolva

10 egységet tartalmazó doboz

72

1 egység

80

2599.978

Kényelmes párnák

2600.000 uvex K junior

Passzív fültokok

sárga, fekete

2600.001 uvex K1

Passzív fültokok

fekete, zöld

1 egység

86

2600.002 uvex K2

Passzív fültokok

fekete, sárga

1 egység

86

2600.003 uvex K3

Passzív fültokok

fekete, piros

1 egység

87

2600.004 uvex K4

Passzív fültokok

neonlime

1 egység

87

2600.012 uvex K2 foldable

Passzív fültokok

neonlime

1 egység

86

2600.200 uvex K200

Passzív fültokok

fekete, okkersárga 1 egység

88

2600.201 uvex K1H

Sisakra szerelhető fültokok

fekete, zöld

1 készlet

89

2600.202 uvex K2H

Sisakra szerelhető fültokok

fekete, sárga

1 készlet

89

2600.204 uvex pheos K2H

Sisakra szerelhető fültokok

fekete, sárga

1 készlet

91

2600.205 uvex pheos K2H magnet Sisakra szerelhető fültokok

fekete, sárga

1 készlet

91

30 db dobozonként

92

6177.116 uvex clear otoplastics

94

szilikonmentes tisztítókendők

5 pár, PE-tasakban

92

1 egység

88

Védősisakok

uvex i-gonomics
A fej innovatív védelme. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen
alkalmazkodik az emberi fej formájához, könnyű, és optimális klímaszabályozást biztosít. A védősisak viselése érezhetően
kényelmesebbé vált – így csapata mindig teljes körű védettség mellett, 100%-os hatékonysággal dolgozhat.

uvex perfexxion

Rendkívül rugalmas – maximálisan kényelmes.
Az uvex perfexxion funkcionális védősisak különösen
rugalmas megoldás: a termék akár ipari sisakként, akár
hegymászó- vagy kerékpárossisakként használva is megfelel a vonatkozó szabványoknak – tökéletes, ergonomikus
illeszkedése és optimális klímaszabályozása révén pedig
különösen kényelmes viselet.
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Relief Index

4,33

erő 3,7

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV)
átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között
lehet.

• Vizsgálati módszer: ütéscsillapítás
a fejtetőn és az oldalsó területen
• Vizsgálati eredmény: maradék
erő a fejtetőnél = 4,7 kN,
lefékezési késleltetés az oldalsó
területen = 90 g

A fej megbízható védelme,
optimális ütéscsillapítás

Maradék erő
0

súly 4,7

10 kN
Lefékezési késleltetés
0

Kényelmes viselet, nagyobb teljesítmény
• Vizsgálati módszer: A sisak súllyal való
terhelése/minősített szabványok
• Vizsgálati eredmény: 628 g / 3 minősített
szabvány = 209 g

0
600 g

300 g

5
3 kN

5
0g

5
180 g

klíma 4,6
Csökkentett izzadás a kellemesebb
viselés érdekében
• Vizsgálati módszer:
Szellőzési teszt
klímakamrában
• Vizsgálati eredmény:
Párolgási érték = 65%
0
10 %

5
70 %
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Szabványok áttekintése
EN 397 · EN 50365
EN397 – Ipari védősisakok
Védelem leeső tárgyak és a becsapódásuk következményei, például agyi károsodás és koponyatörés ellen
Alapkövetelmények az EN 397 szabvány szerint minősített
védősisakoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük.
• Ütéscsillapítás függőleges irányban
• Áthatolással szembeni ellenállás (éles és hegyes tárgyakkal szemben)
• Lángállóság
• Az állszíjnak minimum 150N és maximum 250N erő között
oldania kell

Opcionális követelmények: az EN 397 szabvány szerint
minősített védősisakok az alábbi követelményeknek is megfelelhetnek, de nem kötelező jelleggel.
• Nagyon alacsony hőmérsékletek (–20 °C vagy –30 °C)
• Nagyon magas hőmérsékletek (150 °C)
• Elektromos szigetelés (440 V)
• Olvadt fém (MM)
• Oldalirányú alakváltozás

Nagyon alacsony
hőmérsékletek
(–20 °C vagy
–30 °C)
uvex airwing

uvex super boss

uvex pheos

uvex pheos alpine

Nagyon magas
hőmérsékletek
(150 °C)
uvex thermo boss

Elektromos
szigetelés
(440 V)
uvex airwing E

uvex thermo boss

Olvadt fém (MM)

uvex pheos

Oldalirányú alakváltozás

EN 50365 – Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben
való használatra
Védelmet nyújt az elektromos áramütés ellen és a fejen áthaladó veszélyes elektromos árammal szemben
Követelmények:
• Az összes sisaknak az EN 397 követelményeinek is meg
kell felelnie
• Védelem váltakozó feszültséggel szemben 1000 V-ig (AC)
vagy egyenfeszültséggel szemben 1500 V-ig (DC)
• A szigetelősisakok nem tartalmazhatnak vezetőképes
alkatrészt
• A szellőzőnyílásoknak (ha vannak) meg kell gátolniuk a
véletlen érintkezést áram alatt lévő alkatrészekkel
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uvex pheos E

A szabványok áttekintése
EN 12492 · EN 14052
EN12492 – Hegymászósisakok
A hegymászók által végzett tevékenységek során esetleg előforduló veszélyek elleni védelem
Követelmények:
• Ütéscsillapítás – függőleges, frontális, oldalirányú, hátsó
• Áthatolással szembeni ellenállás
• Rögzítőrendszer (állpánt kioldása min. 500N erőnél)
• Hordozóelem szilárdsága: az állpánt maximum 25mm-t
nyúlhat
• Hordozóelem hatékonysága: a sisak nem csúszhat le a
fejről

uvex pheos alpine

uvex perfexxion

EN14052 – Nagy védőképességű ipari védősisakok
Védelmet nyújtanak a leeső tárgyak és oldalirányú ütések, valamint az ezek eredményeként előforduló
agykárosodás, illetve koponya- és nyaki sérülések ellen
Alapkövetelmények:
• Ütéscsillapítás – függőleges és oldalirányú
• Áthatolással szembeni ellenállás – függőleges és
oldalirányú
• A rögzítőrendszerrel kapcsolatos követelmények: az
állpántnak minimum 150N és maximum 250 N erő között
oldania kell
• A rögzítőrendszerrel hatékonysága: az ütéselnyelési és
áthatolási teszt során a sisaknak nem szabad leválnia a
tesztfejről
• Lángállóság
Az EN 14052 szabvány szerint minősített védősisakok az
alábbi követelményeknek is megfelelhetnek, de nem kötelező jelleggel.

uvex perfexxion

Opcionálisan:
• Nagyon alacsony hőmérsékletek
(–20 °C, -30 °C vagy –40 °C)
• Nagyon magas hőmérsékletek (150 °C)
• Sugárzó hő
• Elektromos szigetelés
• Olvadt fém (MM)
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uvex perfexxion
Állítható fejvédelem az optimális kényelemért
Az uvex perfexxion az ipari sisakként, illetve hegymászó- vagy kerékpárossisakként való használatra
vonatkozó valamennyi védelmi szabványnak megfelel –
optimális klímaszabályozó rendszere és ergonomikus
illeszkedése révén pedig különösen kényelmes viselet.

Fokozott kényelmet
biztosító kipárnázott
belső és belső háló

Nincs túlmelegedés
Hat állítható szellőzőnyílás
az optimális szellőzésért

Rugalmas használat
Rögzítőmechanizmus ipari
védősisakként (EN14052),
hegymászósisakként (EN12492)
vagy kerékpárossisakként
(EN1078) való használathoz
Tökéletes illeszkedést biztosító,
változtatható szélesség- és
magasságbeállítás

kerékpárossisak
(EN 1078)

100

ipari védősisak
(EN 14052)

Védősisakok
uvex perfexxion

9720.020

9720.920

2018 első
negyedévétől
kapható
9720.021

9720.921

uvex perfexxion
• Az EN 14052, 12492 és 1078 szabványok egyedi kombinációja
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére
szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok
csatlakoztatásához
• Kiegészítő oldalsó csatlakozók különféle tartozékok rögzítéséhez
• Megfelel az alábbi szabványoknak:
EN 14052 – Nagy védőképességű ipari védősisakok
EN12492 – Hegymászósisakok
EN 1078 – Fejvédők kerékpárosok részére
uvex perfexxion
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány

Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9720.020
fehér
rövid karimás
EN 14052
EN 12492
EN 1078
M (52–57cm)
1
6

9720.021
fehér, logóval
rövid karimás
EN 14052
EN 12492
EN 1078
M (52–57cm)
1
6

9720.030
fehér
rövid karimás
EN 14052
EN 12492
EN 1078
L (58–63cm)
1
6

• Hat változtatható és kényelmes szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség és magasság változtatható
beállításához
• Fejkosár kényelmes belső hálóval a nagyobb kényelemért
• Optimális illeszkedés a két különböző méretnek (M és L) köszönhetően.
• Nincs szükség további állpántra az új rögzítőmechanizmusnak köszönhetően. A nagy védőképességű ipari védősisakra vonatkozó EN14052,
a hegymászósisakokra vonatkozó EN12492 és a kerékpáros fejvédőkre vonatkozó EN1078 szabvány követelményeinek egyszerű kombinációja.

9720.031
fehér, logóval
rövid karimás
EN 14052
EN 12492
EN 1078
L (58–63cm)
1
6

9720.920
fekete
rövid karimás
EN 14052
EN 12492
EN 1078
M (52–57cm)
1
6

9720.921
fekete, logóval
rövid karimás
EN 14052
EN 12492
EN 1078
M (52–57cm)
1
6

9720.930
fekete
rövid karimás
EN 14052
EN 12492
EN 1078
L (58–63cm)
1
6

9720.931
fekete, logóval
rövid karimás
EN 14052
EN 12492
EN 1078
L (58–63cm)
1
6

uvex perfexxion fényvisszaverő készlet
• Erősen fényvisszaverő matricakészlet
• Egyszerűen felragasztható
• Az uvex perfexxion védősisakokhoz megfelelő

uvex perfexxion fényvisszaverő készlet
Cikkszám
9790.083
Kisker. egység
1
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uvex pheos IES
Az IES biztosítja, hogy a szemüveg mindig a helyén legyen.
A sisakok és a munkavédelmi szemüvegek kombinálásakor
a szemüveg helyzete a sisakhéj helyzetétől függ. Ha a sisakhéj egy véletlen mozdulat miatt elcsúszik, akkor ezzel
együtt az arcvédő is mozog, ami a látásviszonyok megváltozása miatt veszélyhelyzetet teremt.

Az IES az Integrated Eyewear System, azaz a beépített
szemvédő rendszer rövidítése: a rendszerrel az uvex pheos
védőszemüveg feltolható az uvex pheos sisak belsejébe,
vagy lehúzható a szem elé. A csúszóelem el tud fordulni, így
a sisak mozgása nincs hatással a szemüveg helyzetére.

Egyszerű használat
A beépített szemüveges, csiptetős rendszernek
köszönhetően a védőszemüveg egyszerűen
csatlakoztatható, illetve levehető a tisztításhoz
vagy a cseréhez.
Integrated Eyewear System
Az uvex pheos védőszemüveg
orrnyerge bepattintható a foglalatba, és a fejkosárban lévő
csúszóelemben rögzül.

Fokozott rugalmasság
Az uvex védőszemüvegek szférikus lencséi
nemcsak széles látómezőt és optimális
illeszkedést biztosítanak, de színezett lencséket
és különféle lencsebevonatokat is választhat
hozzájuk.

Fokozott biztonság
Egyedülálló kialakításának köszönhetően a
sisakot ért erőhatások nem adódnak át a védőszemüvegre, így a lehető legnagyobb védelmet
nyújtja.

Az uvex pheos IES működése
A sisakon belül tárolóhelyet
alakítottunk ki a védőszemüvegnek. Ha a védőszemüvegre
szükség van, gyorsan és
egyszerűen lehúzható.
2013
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Védősisakok
uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR
uvex pheos IES
9772.040

9772.140

• Védősisak IES rendszerrel, valamint csatlakozókkal uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és
lámpák rögzítéséhez
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30°C) és az
olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához, emellett lehetőség van az uvex
pheos, az uvex pheos s vagy az uvex i-works védőszemüvegek rögzítésére is
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos IES
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9772.240
9772.040
9772.140
fehér
sárga
narancssárga
Hosszú karima és IES (Integrated Eyewear System)
EN 397
EN 397
EN 397
–30 °C, MM
–30 °C, MM
–30 °C, MM
55–61cm
55–61cm
55–61cm
1
1
1
25
25
25

9772.340
piros

9772.540
kék

EN 397
–30 °C, MM
55–61cm
1
25

EN 397
–30 °C, MM
55–61cm
1
25
2013

9772.240

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
9772.320

9772.520

• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30°C) és az
olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében (uvex pheos B)
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex pheos B-WR)
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos B
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9772.430

uvex pheos B-WR
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9772.020
fehér

9772.120
sárga

9772.220
9772.320
narancssárga piros

9772.520
kék

9772.920
fekete

hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
51–61cm
1
25

hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
51–61cm
1
25

hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
51–61cm
1
25

hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
51–61cm
1
25

hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
51–61cm
1
25

hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
51–61cm
1
25

9772.030
fehér
hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.130
sárga
hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.230
narancssárga
hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.330
piros
hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.430
zöld
hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.530
kék
hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.930
fekete
hosszú
karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.930
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Védősisakok
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

9772.332

9772.832

9772.932

uvex pheos B-S-WR
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére
szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30°C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos
kiegészítő követelményeknek

uvex pheos B-S-WR
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9770.020

9772.031
fehér
rövid karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.131
sárga
rövid karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához
• Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet
biztosít

9772.332
piros
rövid karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9770.120

9770.230

9772.531
kék
rövid karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9772.832
sötétszürke
rövid karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9770.430

9772.932
fekete
rövid karimás
EN 397
–30 °C, MM
52–61cm
1
25

9770.530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére
szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Villanyszerelők is használhatják, mivel a sisakhéj teljesen zárt
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30°C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos
kiegészítő követelményeknek, emellett az EN50365 szabvány szerint
tanúsított (1000VAC)
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében
(uvex pheos E)
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex
pheos E-WR)
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet
biztosít
uvex pheos E-WR
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány

Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség
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9770.030
fehér
hosszú karimás
EN 397
EN 50365 (100 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9770.130
sárga
hosszú karimás
EN 397
EN 50365 (100 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9770.230
narancssárga
hosszú karimás
EN 397
EN 50365 (100 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

uvex pheos E
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány

Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9770.330
piros
hosszú karimás
EN 397
EN 50365 (100 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9770.020
fehér
hosszú karimás
EN 397
EN 50365 (1000 V AC)
–30 °C, MM
51–61cm
1
25

9770.120
sárga
hosszú karimás
EN 397
EN 50365 (1000 V AC)
–30 °C, MM
51–61cm
1
25

9770.430
zöld
hosszú karimás
EN 397
EN 50365 (100 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9770.530
kék
hosszú karimás
EN 397
EN 50365 (100 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

Védősisakok
uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antisztatikus · uvex 9780 antistatic-WR

9770.031

9770.131

9770.832

uvex pheos E-S-WR
• Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére
szolgáló csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Villanyszerelők is használhatják, mivel a sisakhéj teljesen zárt
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony
hőmérsékletekkel (–30°C) és az olvadt fémcseppekkel (MM)
kapcsolatos kiegészítő követelményeknek, emellett az EN50365
szabvány szerint tanúsított (1000VAC)
uvex pheos E-S-WR
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány

Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9770.031
fehér
rövid
karimás
EN 397
EN 50365
(1000 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9780.020

9770.131
sárga
rövid
karimás
EN 397
EN 50365
(1000 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9770.231
narancssárga
rövid
karimás
EN 397
EN 50365
(1000 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához
• Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet
biztosít

9770.331
piros
rövid
karimás
EN 397
EN 50365
(1000 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9770.431
zöld
rövid
karimás
EN 397
EN 50365
(1000 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9770.531
kék
rövid
karimás
EN 397
EN 50365
(1000 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9780.030

9770.832
sötétszürke
rövid
karimás
EN 397
EN 50365
(1000 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9770.931
fekete
rövid
karimás
EN 397
EN 50365
(1000 V AC)
–30 °C, MM
52–61cm
1
5

9780.550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint az olvadt fémcseppekkel
(MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Korlátozás nélkül használható az I-es és II-es csoportba tartozó berendezésekkel, potenciálisan robbanásveszélyes légkörben
(a 94/9/EK ATEX-irányelvvel összhangban).
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében
(uvex9870 antistatic)
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex
9870 antistatic-WR)
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet
biztosít

Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány

Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

uvex 9780 antistatic
9780.020
fehér
hosszú karimás
EN 397
ATEX-irányelv
94/9/EK
51–61cm
1
25

uvex 9780 antistatic-WR
9780.030
9780.550
fehér
égkék
hosszú karimás
hosszú karimás
EN 397
EN 397
ATEX-irányelv
ATEX-irányelv
94/9/EK
94/9/EK
52–61cm
52–61cm
1
1
25
25

105

Védősisakok
uvex pheos alpine

9773.050

9773.150

9773.250

9773.350

9773.450

9773.550

9773.950

uvex pheos alpine
• Multifunkciós védősisak a magasban végzett munkákhoz és mentési
műveletekhez
• Egyesíti az ipari munkavédelmi sisakokra vonatkozó EN 397 és a
hegymászósisakokra vonatkozó EN 12492 szabvány előírásait
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Lehetőséget biztosít fejlámpa, szemüveg és arcvédő csatlakoztatására
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony
hőmérsékletekkel (–30°C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Az EN12492 szabvány szerinti, négypontos, szilárd rögzítésű állszíj
• Az EN397 szabványnak megfelelő állszíj mellékelve (cikkszám:
9790.005)
• A könnyű ABS sisakhéj magas szintű védelmet és tartósságot biztosít

uvex pheos alpine
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány

Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség
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9773.050
fehér
rövid karimás
EN 397
EN 12492
–30°C
52–61cm
1
6

9773.150
sárga
rövid karimás
EN 397
EN 12492
–30°C
52–61cm
1
6

9773.250
narancssárga
rövid karimás
EN 397
EN 12492
–30°C
52–61cm
1
6

• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést
és kiemelkedő kényelmet biztosít
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható
beállításához
• Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé
látni
• Alapfelszerelésként fekete PU izzadságfelszívó pánttal
(cikkszám: 9760.009); opcionálisan műbőrből készült,
könnyű, izzadságfelszívó pánttal (cikkszám: 9760.005)

9773.350
piros
rövid karimás
EN 397
EN 12492
–30°C
52–61cm
1
6

9773.450
zöld
rövid karimás
EN 397
EN 12492
–30°C
52–61cm
1
6

9773.550
kék
rövid karimás
EN 397
EN 12492
–30°C
52–61cm
1
6

2013

9773.950
fekete
rövid karimás
EN 397
EN 12492
–30°C
52–61cm
1
6

Védősisakok
uvex pheos forest · fényvisszaverő csíkok

9774.233

uvex pheos erdészeti védősisakkészlet
• A kifejezetten az erdészeti munkákhoz kifejlesztett készlet uvex pheos
B-WR védősisakból (9772.230), uvexdBex teljes hallásvédő fültok
(3000.165) és fémhálós arcvédőből (9790.044) áll.
• Megfelel az EN 166, 1731, 352-1 és 397 szabványoknak, valamint a
nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30°C) kapcsolatos kiegészítő
követelményeknek
• A rögzíthető állású hálós arcvédő szabad látómezőt biztosít, miközben
megvédi a viselőt az idegen tárgyaktól
• A védősisak által nyújtott teljes körű védelmet a fültokok egészítik ki
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához
Fontos:
Ha a készletet hallásvédelem nélkül használja, további adapterekre van
szükség az arcvédő csatlakoztatásához (cikkszám: 9790.042).

uvex pheos erdészeti védősisakkészlet
Cikkszám
9774.233
Változat
Teljes készlet erdészeti munkákhoz
Szabvány
EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166
–30°C
Szín
narancssárga
Méretek
52–61cm
Kisker. egység
1
Kartonban lévő
25
mennyiség
Az uvex pheos erdészeti védősisakkészlet egyedi elemei
Cikkszám
9790.040
Sisakra szerelt tartó
9790.044
Hálós arcvédő (fém) vagy
9790.043
Hálós arcvédő (nejlon)
3000.165
Sisakra csatlakoztatható uvex dBex 3000H
hallásvédő fültok
9790.042
Adapter (hallásvédő fültok nélküli sisakra való
csatlakozta táshoz)

Kisker. egység
1 db
1 db
1 db
1 pár
1 pár

9790.018

uvex pheos fényvisszaverő
készlet L
(a sisak színe választható)

uvex pheos fényvisszaverő készlet M
• Erősen fényvisszaverő matricakészlet
• Extrém fényességet biztosító prizmás
fóliáréteggel
• Egyszerűen felragasztható
• Megfelelő minden uvex pheos és uvex
pheos alpine védősisakhoz
uvex pheos fényvisszaverő készlet M
Cikkszám
9790.018
Kisker. egység 1

uvex pheos fényvisszaverő készlet L
• Védősisak erősen fényvisszaverő
matricakészlettel
• A sisakokat felragasztott
matricákkal szállítjuk
• Az egyéni kialakítású sisakokat
nem vesszük vissza

Kérjük, hogy hívja ingyenes
forródrótunkat a
+36 30 477 3135 számon.

uvex pheos fényvisszaverő készlet L
Cikkszám
Szín
Változat
9772.026
fehér
uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.126
sárga
uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.226
narancssárga
uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.326
piros
uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.526
kék
uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.926
fekete
uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.035
fehér
uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.138
sárga
uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.236
narancssárga
uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.538
kék
uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.936
fekete
uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.038
fehér
uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9772.137
sárga
uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9772.537
kék
uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9770.026
fehér
uvex pheos E fényvisszaverő matricával
9770.126
sárga
uvex pheos E fényvisszaverő matricával
9770.036
fehér
uvex pheos E-WR fényvisszaverő matricával
9770.136
sárga
uvex pheos E-WR fényvisszaverő matricával
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Védősisakok
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762.020

9762.220

9762.130

9762.420

9762.330

9762.920

9762.530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló
csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30°C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
uvex airwing B
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség
uvex airwing B-WR
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében
(uvex airwing B)
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex
airwing B-WR)
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet
biztosít

9762.020
fehér
hosszú karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.120
sárga
hosszú karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.220
narancssárga
hosszú karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.320
piros
hosszú karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.420
zöld
hosszú karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.520
kék
hosszú karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.030
fehér
hosszú karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.130
sárga
hosszú karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.230
narancssárga
hosszú karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.330
piros
hosszú karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.430
zöld
hosszú karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.530
kék
hosszú karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9750.020

9750.120

9762.920
fekete
hosszú karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9750.520

uvex super boss
• Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló
csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony
hőmérsékletekkel (-20 °C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében
• Állítható oldalsó szellőzőnyílások
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet
biztosít
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uvex super boss
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9750.020
fehér
hosszú karimás
EN 397
-20 °C
52–61cm
1
25

9750.120
sárga
hosszú karimás
EN 397
-20 °C
52–61cm
1
25

9750.520
kék
hosszú karimás
EN 397
-20 °C
52–61cm
1
25

Védősisakok
uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9762.021

9762.121

9762.221

9762.331

9762.431

9762.531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló
csatlakozókkal
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30°C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
• Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében
uvex airwing B-S
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség
uvex airwing B-S-WR
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

(uvex airwing B-S)
• Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex
airwing B-S-WR)
• Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet
biztosít

9762.021
fehér
rövid karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.121
sárga
rövid karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.221
narancssárga
rövid karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.321
piros
rövid karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.421
zöld
rövid karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.521
kék
rövid karimás
EN 397
–30°C
51–61cm
1
25

9762.031
fehér
rövid karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.131
sárga
rövid karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.231
narancssárga
rövid karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.331
piros
rövid karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.431
zöld
rövid karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9762.531
kék
rövid karimás
EN 397
–30°C
52–61cm
1
25

9754.000

9754.100

9754.300

uvex thermo boss
• Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló
csatlakozókkal
• A sisakhéj hőálló polikarbonátból készül, és magas környezeti
hőmérséklet esetén használható.
• Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
• Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a kiegészítő követelményeknek (440VAC) +150°C
• Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében
• A textilpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet
biztosít

uvex thermo boss
Cikkszám
Szín
Változat
Szabvány

Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9754.000
fehér
hosszú karimás
EN 397
+150 °C
440VAC
52–61cm
1
25

9754.100
sárga
hosszú karimás
EN 397
+150 °C
440VAC
52–61cm
1
25

9754.300
piros
hosszú karimás
EN 397
+150 °C
440VAC
52–61cm
1
25
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Védősisakok
uvex pheos arcvédő rendszer

9906.003
9906.006

9906.005
9906.002

9906.007

9906.008

uvex pheos arcvédő
• uvex supravision excellence bevonattechnológiával ellátott polikarbonát arcvédők
• Két alternatív rögzítési móddal kapható –
mechanikus karokkal vagy automatikus mágneses csatlakozóval
• A 9906.002 és 9906.003 cikkszámú arcvédők kompatibilisek az uvex pheos E-S-WR és
az uvex pheos B-S-WR védősisakokkal, valamint a nagy magasságokban végzett munkákhoz való uvex pheos alpine védősisakokkal (az uvex pheos alpine védősisakkal
együttes használathoz szükséges arcvédő
adapter cikkszáma 9790.067)
• Az uvex pheos SLB 1 és az uvex pheos SLB 2
arcvédők az uvex pheos E-S-WR védősisakkal kombinálhatók
• A 9906.002 számú arcvédő az uvex pheos
K2H (mechanikus) hallásvédő fültokkal kombinálható (cikkszám 2600.204)
• A 9906.003 számú arcvédő az uvex pheos
K2H magnet hallásvédő fültokkal kombinálható (cikkszám: 2600.205)
• A látómezők cserélhetők
• Megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak, valamint tanúsítva van a 3-as (folyadékok) és a 9-es (olvadt fém és forró szilárd
tárgyak) alkalmazási területhez
• Az uvex pheos SLB 1 (cikkszám 9906.005 és
9906.006) arcvédők a GS-ET 29 tanúsítvány
alapján az 1-es (4 kA) elektromos ív elleni
arcvédők kategóriájába tartoznak
• Az uvex pheos SLB 2 (cikkszám 9906.007 és
9906.008) arcvédők a GS-ET 29 tanúsítvány
alapján az 2-es (7 kA) elektromos ív elleni
arcvédők kategóriájába tartoznak
A sisakot nem tartalmazza!
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uvex pheos
Cikkszám
9906.002
Tartalék látómező 9906.013
Változat
uvex supravision excellence
mechanikus karokkal
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
fekete
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
Kisker. egység
1

uvex pheos magnetic
9906.003
9906.013
uvex supravision excellence
mágneses karokkal
EN 166, EN 170
fekete
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
1

uvex pheos SLB 1
Cikkszám
9906.005
Tartalék látómező 9906.012
Változat
uvex supravision excellence
tanúsított 1-es kategóriájú, elektromos ív
elleni arcvédők, mechanikai karokkal
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
fekete
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
Kisker. egység
1

uvex pheos SLB 1 magnetic
9906.006
9906.012
uvex supravision excellence
tanúsított 1-es kategóriájú, elektromos ív
elleni arcvédők, mágneses karokkal
EN 166, EN 170
fekete
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC, víztiszta
UV 400
2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
1

uvex pheos SLB 2
Cikkszám
9906.007
Tartalék látómező 9906.017
Változat
uvex supravision excellence
tanúsított 2-es kategóriájú, elektromos ív
elleni arcvédők,
mechanikai karokkal és állvédővel
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
fekete
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék
PC, kék
UV 400
2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Kisker. egység
1

uvex pheos SLB 2 magnetic
9906.008
9906.017
uvex supravision excellence
tanúsított 2-es kategóriájú, elektromos ív
elleni arcvédők,
mágneses karokkal és állvédővel
EN 166, EN 170
fekete
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC, kék
UV 400
2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
1

Védősisakok
uvex pheos arcvédő rendszer
uvex pheos arcvédő rendszer
Cikkszám
Változat

Kisker.
egység
9790.067
9790.074

Cikkszám
Változat

Kisker.
egység

Arcvédő adapter
9790.067
A magasban végzett munkákhoz való
uvex pheos alpine védősisakkal
együtt használva
(az arcvédő nincs mellékelve)
1

Sisakadapter
9790.078
Sisakadapter és uvex pheos K2H
magnet fülvédő tokhoz (2600.205)

1 pár

Napfényszűrő/esővédő
Mikroszálas tok
9790.074
9954.326
Védelem a nappal és az esővel szemben; Textilzsák az uvex arcvédők és sisakok
nem kombinálható
tároláshoz és a szállításhoz,
az uvex pheos SLB 1 és
fekete
az uvex pheos SLB 2 arcvédőkkel
1
1

9790.078

9954.362

Az uvex pheos arcvédők és az uvex védősisakok párosítása
Cikkszám

Arcvédő keret

Arcvédő

Védelem

9906.002

mechanikai

polikarbonát,
víztiszta

védelem a mechanikai behatásokkal
szemben
(pl. szikrák,
szilánkok)

9906.003

mágneses

polikarbonát,
víztiszta

védelem a mechanikai behatásokkal
szemben
(pl. szikrák,
szilánkok)

9906.005

mechanikai

polikarbonát,
víztiszta
UV-elnyelő
réteggel

védelem az elektromos ívekkel
szemben 4kA-ig

9906.006

mágneses

polikarbonát,
víztiszta
UV-elnyelő
réteggel

védelem az elektromos ívekkel
szemben 4kA-ig

9906.007

mechanikai

polikarbonát, kék
UV-elnyelő
réteggel és
állrésszel

védelem az elektromos ívekkel
szemben 7 kA-ig

9906.008

mágneses

polikarbonát, kék
UV-elnyelő
réteggel és
állrésszel

védelem az elektromos ívekkel
szemben 7 kA-ig

Megfelelő sisakok

Hallásvédő fültokok
2600.204

minden rövid
karimás
uvex pheos sisak
uvex pheos alpine
(9790.067 számú
arcvédő adapterrel)

uvex pheos
E-S-WR

2600.205

kérésre
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Védősisakok
uvex arcvédők

9790.047

9790.048

9924.010

9725.514
9726.014

uvex 9790

uvex 9725 · uvex 9726

• Masszív, polikarbonát arcvédő az uvex ipari védősisakokhoz, valamint
2H, uvex 3H és uvex 3200H hallásvédő fültokokhoz
• A sisak és az arcvédő kombinálásához kiegészítő adapterek (cikkszám
9924.010) szükségesek

• Polikarbonát és cellulóz-acetát arcvédők speciális fejlesztésű adapterekkel az oldalsó sisakcsatlakozóra való rögzítéshez
• Könnyen cserélhető
• Hallásvédő fültokokkal nem kombinálható

A sisak, a sisakra szerelt tartó és a hallásvédő fültok nem tartozék.

Látómezők
Cikkszám
Változat
Szabvány
Látómezők
Kisker. egység

9790.048
bevonat nélküli
8-as kategóriájú, védelem az elektromos ívek hatásával szemben
EN 166, EN 170
PC, víztiszta, UV 400
2C-1.2 W 1 A 89 CE
1

Sisakra szerelt tartó
Cikkszám
9790.047
Keret
fekete
EN 166 389 A CE
Kisker. egység 1
Adapter
Cikkszám
Változat
Kisker. egység

112

9924.010
Adapter a hallásvdéő fültok
nélküli rögzítéshez
1

A sisakot nem tartalmazza!

Arcvédők
Cikkszám
9725.514
Tartalék látómező 9050.517
Változat
páramentesítő bevonat a belső oldalon
Anyagvastagság: 1 mm
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
fekete
W 166 3-F DIN CE 0196
Látómezők
CA, víztiszta, UV 380
W 1 FN DIN CE
Kisker. egység
1

9726.014
9723.017
bevonat nélküli
Anyagvastagság: 1 mm
EN 166, EN 170
fekete
W 166 3-B DIN CE 0196
PC, víztiszta, UV 400
W 1 B DIN CE
1

Védősisakok
Arcvédők · Nagylátóterű szemüvegek sisakra szerelt tartóval

9705.014

9707.014

9302.510

9301.544

9706.514

9708.514

uvex 9705 · uvex 9706

uvex 9707 · uvex 9708

• Cellulóz-acetát arcvédő beépített homlokvédővel
• Könnyen cserélhető látómezők
• A védősisakokkal nem kombinálható
• Fokozatmentesen állítható felhajtómechanizmus
• A tekercses zárral könnyen a fej méretéhez
igazítható

• Cellulóz-acetát arcvédő beépített homlokvédővel és ütésálló polisztirolból készült, kiegészítő fejvédővel
• Könnyen cserélhető lencsék
• Fokozatmentesen állítható felhajtómechanizmus
• A tekercses zárral könnyen a fej méretéhez
igazítható

Arcvédők
Cikkszám
9705.014
Tartalék látómező 9060.017
Változat
bevonat nélküli
Szabvány
Keret
Látómezők
Kisker. egység

EN 166, EN 170
fekete
W 166 3-F DIN CE 0196
CA, víztiszta, UV 380
W 1 F DIN CE
1

9706.514
9050.517
páramentesítő bevonat
a belső oldalon
EN 166, EN 170
fekete
W 166 3-F DIN CE 0196
CA, víztiszta, UV 380
W 1 FN DIN CE
1

9707.014
9060.017
bevonat nélküli
EN 166, EN 170
fekete
W 166 3 F DIN CE 0196
CA, víztiszta, UV 380
W 1 F DIN CE
1

9708.514
9050.517
páramentesítő bevonat
a belső oldalon
EN 166, EN 170
fekete
W 166 3 F DIN CE 0196
CA, víztiszta, UV 380
W 1 F DIN CE
1

uvex védőszemüvegek
sisakra szerelt tartóval
A sisakot és a hallásvédő fültokot nem tartalmazza!
A védőszemüveg hallásvédő fültok nélküli
rögzítéséhez kiegészítő adapterekre van
szükség:
cikkszám: 9924.010
uvex ultrasonic
Cikkszám
9302.510
Változat
uvex supravision extreme
csökkentett szellőzés
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
kék, szürke
W 166 349 B CE
Látómezők PC, víztiszta, UV 400
2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
Kisker.
4
egység
uvex ultravision
Cikkszám
9301.544
Változat
páramentes
Szabvány
EN 166, EN 170
Keret
átlátszó szürke
W 166 34 F CE
Látómezők CA, víztiszta, UV 380
2-1.2 W 1 FN DIN CE
Kisker.
1
egység

113

Védősisakok
Tartozékok

9790.075
védősisakhoz
(a sisakot nem
tartalmazza)

9790.076
védősisakhoz
(a sisakot nem tartalmazza)

9790.065
védősisakhoz
(a sisakot nem
tartalmazza)

9790.066

9790.086
védősisakhoz
(a sisakot nem tartalmazza)

9790.068

uvex téli sapka · uvex balaclava maszk

uvex nyakvédő
uvex hűtő hatású nyakvédő

• Téli sapka minden uvex sisakhoz
• Szél- és vízálló külső anyag
• Körkörös fényvisszaverő csík
• Oldalsó háló segít a külső környezet jobb érzékelésében (a fül területén)
• Meleg polárbélés
• Az uvex balaclava maszk ideális kiegészítő a téli sapkához – a mérete
a tépőzárral tetszőlegesre beállítható

Cikkszám
Változat
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

uvex téli sapka
9790.065
poliészter/poláranyag
hi-viz sárga
egy méret
1
10

9790.006

9790.068
poliészter/poláranyag
hi-viz narancssárga
egy méret
1
10

• Az uvex nyakvédő védelmet nyújt az esővel, a porral, a szilánkokkal és
a napsugárzással szemben
• Bármely uvex sisakkal használható
• 9772.002 számú csatlakozóval ellátva, az uvex pheos sisakokon lévő
nyakvédőhöz való rögzítésre
• Hűtő hatású nyakvédő: védelem a napsugárzással szemben, 2–8 órányi párologtatásos hűtés, antibakteriális

uvex balaclava maszk
9790.066
poláranyag
fekete
egy méret
1
10

9790.010

9790.086

9790.015

uvex nyakvédő
9790.075
poliészter
narancssárga
egy méret
1
50

9790.076
poliészter
sárga
egy méret
1
50

9790.016

uvex hűtő hatású nyakvédő
9790.086
poliészter
sárga
egy méret
1
50

9790.012

Papírsapka · Téli sapka
Cikkszám
Változat

Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

114

Papírsapka
9790.006
Higiénikus sapka
puha, kényelmes
poláranyagból a látogatóknak
fehér
egy méret
100
800

Téli sapka
9790.010
Téli sapka
sisak alatti
viselésre, kötött (WIN)
fekete
egy méret
10
10

9790.015
Téli sapka
sisak alatti
viselésre
fekete
S–M
10
10

9790.016
Téli sapka
sisak alatti
viselésre
fekete
L–XL
10
10

9790.012
Téli sapka
sisak alatti viselésre
kötött (Alaszka)
fekete
egy méret
10
10

Védősisakok
Tartozékok
Tartozékok uvex super boss és
uvex thermo boss védősisakokhoz

Cikkszám
Változat

9790.000
9790.004

Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Fejkosár uvex super boss és
Izzadságfelszívó pánt uvex super
uvex thermo boss védősisakokhoz boss és uvex thermo boss
védősisakokhoz
9790.000
9790.004
hatpontos rögzítésű textilpánt
bőr
izzadságfelszívó pánttal
1
1
10
10

Tartozékok uvex pheos IES-hez
Cikkszám
Változat
9772.001

Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

IES-fejkosár
uvex pheoshoz
9772.001
műanyag fejkosár
uvex pheos rögzítéssel
1
10

Izzadságfelszívó pánt
IES fejkosárral
9760.007
textil/habanyag
1
10

9760.007

Tartozékok uvex pheos E-WR-hez és
uvex pheos alpine-hoz
Cikkszám
Változat
9760.012

9760.011

Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9760.014

9760.009

Cikkszám
Változat
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Fejkosár
uvex pheos E-WR-hez
9760.012
hatpontos rögzítésű textilpánt
izzadságfelszívó pánttal
1
10

Izzadságfelszívó pánt
uvex pheos alpine és
uvex pheos E-S-WR-hez
9760.009
PU, bőr
1
10

Fejkosár
uvex pheos alpine-hoz
9760.011
hatpontos rögzítésű textilpánt
izzadságfelszívó pánttal
1
10

Gyorsbeállítós párnázás

9760.014
poliészter
10
10

Tartozékok uvex pheos, uvex airwing és
uvex 9780 antistatic védősisakokhoz

9760.000

Cikkszám
Változat

9760.001

Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Cikkszám
Változat
9760.005
9780.001

Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Fejkosár
uvex pheos és hagyományos
fejkosárral ellátott
uvex airwing számára
9760.000
hatpontos rögzítésű textilpánt
izzadságfelszívó pánttal
1
10

Fejkosár uvex
pheos és gyorsbeállítóval ellátott
uvex airwing számára
(uvex pheos E-WR számára nem)
9760.001

Fejkosár gyorsbeállítóval
uvex 9780 antistatic
gyorsbeállítós sisakok számára
9780.001
hatpontos rögzítésű textilpánt
izzadságfelszívó pánttal
1
10

Izzadságfelszívó pánt uvex pheos,
uvex pheos alpine, uvex 9780
antistatic és uvex airwing számára
9760.005
műbőr

1
10

1
10
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Védősisakok
Tartozékok

9790.007

9790.005

Tartozékok uvex pheos, uvex pheos alpine,
uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex
super boss és uvex thermo boss
védősisakokhoz
Cikkszám
Változat

9790.035
9790.021

Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Bőr állpánt uvex pheoshoz (pheos IES-hez és pheos E-hez nem),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss és uvex thermo boss
9790.005
masszív bőrből készült változat műanyag fűzőszemmel,
állítható hosszúságú
10
10

Négypontos állszíj
uvex airwinghez
Cikkszám
Változat

9790.023
9772.002

Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Cikkszám
Változat
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség
9790.085
9790.084

Cikkszám
Változat
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Cikkszám
Változat
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség
9790.022

Cikkszám
Változat
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Cikkszám
Változat
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9790.071

9790.077
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9790.007
textilszalag nyomógombos
gyorskioldó rögzítőszemmel és
állítható hosszúságú állszíjjal
1
10

Bőr állszíj
uvex pheos IES-hez és
uvex 9780 antistatic
9790.035
masszív bőrből készült változat
műanyag fűzőszemmel,
állítható hosszúságú
10
10

Négypontos állszíj uvex pheoshoz (uvex pheos alpine-hoz nem)
és uvex 9780 antisztatikus védősisakhoz
9790.021
műanyag
1
10

IES-rögzítés csúszóelemmel
uvex pheos IES-hez
9772.002
műanyag
10
10

IES-rögzítés csúszóelemmel
uvex pheos s uvex pheos IES-hez
9790.084
műanyag
10
10

Tolltartó uvex pheoshoz
9790.023
műanyag
1
10

IES-rögzítés csúszóelemmel
uvex i-works uvex pheos IES-hez
9790.085
műanyag
10
10

Szemüvegcsíptető uvex pheoshoz/állszíj uvex pheos alpine-hoz
9790.022
műanyag
1
10

uvex sisaktartó táska
uvex védősisakok
szállítására és tárolására
9790.071
nejlon
1
–

Sisaknyílás lezáró készlet

9790.077
műanyag
1
50

Védősisakok
Tartozékok: Fejlámpák
Minden uvex LED-es fejlámpa
illeszkedik az uvex pheos, az
uvex pheos alpine, az uvex
9780 antistatic és az uvex
perfexxion sisakok elülső
csatlakozójába.

pheos Lights · pheos Lights EX LED-es fejlámpa
• LED-es fejlámpa két különálló reflektorral távoli és
közeli világításhoz
• Kompakt kialakítás, az uvex pheos arcvédő
rendszerekhez fejlesztve
• Négy különböző működési mód
• Áramforrás: 1,7 Ah-s lítium-ion akkumulátor
• Fényáram: akár max. 115 lumen

Cikkszám
Kisker. egység

pheos Lights LED-es fejlámpa
9790.062
uvex pheos és uvex perfexxion sisakokhoz
1

• Fényáram: akár min. 55 lumen
• Világítási időtartam: 25 óra
• Működési hőmérséklet: –20 °C és +60 °C között
• A töltőadapter és a microUSB-töltő a kiszerelés
része
• 9790.063: ATEX-tanúsított II 2G Ex ib IIC T4
• Védelmi szint: IP67 (porvédett és vízálló)

pheos Lights EX LED-es fejlámpa
9790.063
uvex pheos sisakokhoz – ATEX
1

9790.062
9790.063

KS-6001-DUO LED-es fejlámpa

9790.029

9790.064

9790.069

• LED-es fejlámpa két kapcsolási fokozattal
• Áramforrás: lítium akkumulátor,
Töltési idő: < 7 óra
• Fényáram: akár max. 55 lumen
• Fényerő: Vészhelyzeti világítás > 200 lux,
Normál világítás > 1400 lux
• Világítási időtartam: Vészhelyzeti világítás > 80 óra,
Normál világítás > 11 óra
• Működési hőmérséklet: –20 °C és +60 °C között
• A töltő a kiszerelés része
• Védelmi szint: IP67 (1 méterig vízálló)

Cikkszám
Változat

Kisker. egység

KS-6001-DUO LED-es fejlámpa
9790.029
uvex pheos, uvex pheos alpine,
uvex 9780 antistatic és
uvex perfexxion sisakokhoz
1

u-cap sport LED-es fejlámpa

uvex pheos sisakadapter

• LED-es fejlámpa két különálló reflektorral távoli és
közeli világításhoz
• Áramforrás: 3 db AAA elem
(nem a kiszerelés része)
• Fényáram: akár max. 100 lumen
• Megvilágítási tartomány: 3–80 m (a használt
üzemmód függvényében)
• Világítási időtartam: 30–150 óra (a használt
üzemmód függvényében)
• Működési hőmérséklet: –20 °C és +45 °C között
• A mágneses adapterrel egyszerűen csatlakoztatható az uvex u-cap sport impact fejvédőkre
• Az impact fejvédő adapter és a fejpánt a kiszerelés
része
• Védelmi szint: IP66 (teljes védelem a porral és az
erős vízfröccsenéssel szemben)

• Adapter u-cap sport LED-es fejlámpához uvex
pheos, uvex pheos alpine és uvex perfexxion sisakokkal együttes használatra

Cikkszám
Változat
Kisker. egység

Cikkszám
Változat

Kisker. egység

uvex pheos sisakadapter
9790.069
uvex u-cap sport LED-es fejlámpa
uvex pheos, uvex pheos alpine és
uvex perfexxion sisakokhoz
1

uvex u-cap sport LED-es fejlámpa
9790.064
uvex u-cap sporthoz
1
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uvex pheos

9760.000 Hagyományos fejkosár

■

■

■

■

■

■

■

–

–

9760.001 Fejkosár forgatható méretállítóval

■

■

■

–

–

–

■

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

■

9760.012 Fejkosár uvex pheos E-WR-hez

■

■

■

■

■

■

■

–

–

9772.001 IES-fejkosár

■

■

■

–

–

–

■

–

–

9780.001 Fejkosár forgatható méretállítóval

■

■

■

–

–

–

■

■

Izzadságfelszívó pánt uvex pheos alpine-hoz és uvex
9760.009
pheos E-WR-hez

■

■

■

■

■

■

■

■

–

–

–

–

–

–

–

■

–

–

9760.005 Izzadságfelszívó pánt, műbőr

■

■

■

■

■

■

–

■

–

9790.035 Bőr állszíj IES

■

■

■

–

–

–

■

–

–

9790.005 Bőr állszíj

■

■

■

–

–

–

–

–

■

9790.021 Négypontos állszíj

■

■

■

■

■

■

■

■

–

9790.023 Tolltartó

■

■

■

■

■

■

■

–

–

–

–

–

–

–

–

■

–

–

9790.022 Szemüvegcsíptető, állszíjcsíptető

■

■

■

■

■

■

■

–

■

9790.065 Téli sapka, hi-viz sárga

■

■

■

■

■

■

■

–

■

9790.066 Balaclava maszk

■

■

■

■

■

■

■

–

■

9790.068 Téli sapka, hi-viz narancssárga

■

■

■

■

■

■

■

–

■

9790.075 Nyakvédő, narancssárga

■

■

■

■

■

■

■

–

■

9790.076 Nyakvédő, sárga

■

■

■

■

■

■

■

–

■

9790.086 uvex hűtő hatású nyakvédő

■

■

■

■

■

■

■

–

■

–

–

■

–

–

■

–

–

■

–

–

–

–

–

■

–

–

–

–

–

–

–

–

■

–

–

–

2600.201 uvex K1H

■

■

■

–

–

–

■

–

■

2600.202 uvex K2H

■

■

■

–

–

–

■

–

■

9790.062 pheos Lights LED-es fejlámpa

■

■

■

–

–

–

■

–

■

9790.063 pheos Lights EX LED-es fejlámpa

■

■

■

–

–

–

■

■

■

9790.029 KS-6001 Duo LED-fejlámpa

■

■

■

–

–

–

■

–

■

9790.064 u-cap sport LED-es fejlámpa

■

■

■

–

–

–

■

–

■

9790.069 uvex pheos sisakadapter

■

■

■

■

■

■

■

–

■

9760.011 Fejkosár pheos alpine-hoz

9760.007 Izzadságfelszívó pánt IES

9772.002 Rögzítőelem

9906.002
uvex pheos arcvédő
9906.003
9906.005
uvex pheos arcvédő SLB1
9906.006
9906.007
uvex pheos arcvédő SLB2
9906.008

■
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az alapfelszerelés része

■ kompatibilis

– nem kompatibilis

Tartozékok

9760.000

Hagyományos fejkosár

9760.001

Fejkosár forgatható méretállítóval

9790.000

Fejkosár uvex super boss/uvex thermo boss védősisakokhoz

9760.005

Izzadságfelszívó pánt

9790.004

Izzadságfelszívó pánt uvex super boss/uvex thermo boss védősisakokhoz

9790.005

Bőr állszíj

9790.007

Négypontos állszíj

9790.065

Téli sapka, sárga

9790.066

Balaclava maszk

9790.068

Téli sapka, narancssárga

9790.075

Nyakvédő, narancssárga

9790.076

Nyakvédő, sárga

9790.086

uvex hűtő hatású nyakvédő

9790.047

Sisakra szerelt tartó uvex 9790

9790.048

Arcvédő lencsék, PC

2600.201

uvex K1H

2600.202

uvex K2H

■

az alapfelszerelés része
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uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

■
■

■
■

■
■

■
■

–

–

–

–

–

–

–

–

■

■

■

■

■

■

–

–

–

–

–
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■
■
■
■
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■
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■
■
■

■ kompatibilis

– nem kompatibilis
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A vállalati arculathoz illeszkedő védősisakok
Egyedi védősisakok
Az uvex lehetőséget biztosít valamennyi uvex sisak és fejvédő testre
szabásához, így munkatársai felszerelése illeszkedhet a vállalat arculatához.
Kérésével forduljon az uvex ügyfélszolgálatához.
Tel.: +36 30 477 3135 · E-mail: e.boros@uvex.de

Tamponnyomás a sisakon
(1–5 színben)
Nyomtatási területek uvex pheos sisak esetén.

Hímzés
A hímzés elhelyezésére alkalmas területek egy
uvex u-cap sport sapkán.

A sisak testre szabása

uvex pheos, uvex airwing,
uvex superboss, uvex thermoboss

uvex pheos alpine

Az ütésvédő sapka testre szabása

Speciális színek

300 darabtól felár ellenében
600 darabtól felár nélkül

600 darabtól
felár nélkül

Speciális színek
Új változat:

Új változat:
– a meglévő színek változatként, villanyszerelés vagy
vegyipar

300 darabtól

– meglévő színek rövid karimá- 100 darabtól
val
– meglévő sisak, eltérő belső
állszíjjal
Eldolgozás: nyomtatás, matrica,
fényvisszaverő készlet

25 darabtól
25 darabtól
újrarendelési mennyiség: 25 darab

– meglévő színnel:

Eldolgozás: hímzés, nyomtatás

600 darabtól

25 darabtól

Vegye figyelembe az alábbiakat:
• a minimális rendelési mennyiség 25 sapka
• újrarendelési mennyiség: 25 darab
• a hímzésnél használható színek száma max. 14
• speciális színű textil sapka: 1000 darabtól
• sablonként vektorgrafikus fájlok (.eps, .ai) és képfájlok (.jpg, .pdf)
szükségesek

Mennyire egyedi lehet
a megjelenése?
A védősisakjaink testre szabásával kapcsolatos
műszaki kérdésekben örömmel állunk rendelkezésére.
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1000 darabtól

uvex u-cap sport
Garantált fejvédelem sportos megjelenéssel
Megbízható védelem sportos külsőben: az uvex u-cap sport innovatív,
beütődés ellen védő sapka megfelel az EN 812 szabvány előírásainak. Az
ergonomikus kialakítású, kemény héj és a beépített rezgéscsillapító
elemek gondoskodnak a biztonságról és az optimális kényelemről. Ha
szeretné, hogy csapata megjelenése egységes legyen, de a munkahelyen nincs szükség fejvédelemre, ezt a modellt normál baseballsapkaként
is megrendelheti.

Méhsejtszerkezetű beépített
rezgéscsillapító elemek
A beépített rezgéscsillapító elemekkel
rendelkező sapka speciális fejlesztésű
méhsejtstruktúrája az EN812 szabványnak megfelelő, teljes körű védelmet
garantál.

Rugalmasságot biztosító,
tatuszerű kialakítás
Az uvex u-cap sport tatuszerű kialakítása
biztosítja, hogy a sapka rugalmasan és
ergonomikusan alkalmazkodik a különböző
fejformákhoz és méretekhez. A fülkörnyék
kialakítása megkönnyíti a sapka hallásvédő
fültokkal kombinált viselést.

Mágneses fejlámpa
Egyszerű használat: a mágneses rögzítőkkel
könnyen elhelyezhető az u-cap sport sapkán, illetve
könnyen le is vehető róla
A fénysugár a csukló segítségével több irányba is
beállítható a megfelelő megvilágítás érdekében
Váltási lehetőség a különféle fénysugártípusok
között

Fokozatmentes állítás
Az uvex u-cap sport a
tépőzáras rögzítésével
könnyen és gyorsan
hozzáigazítható a fej
méreteihez.
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uvex u-cap sport
Bőséges kínálat számos alkalmazási területre

9794.400
9794.401
9794.402

9794.409
9794.403
9794.404

9794.443
9794.423
9794.425

9794.442
9794.422
9794.424

9794.110

9794.111

9794.415

uvex u-cap sport
uvex u-cap sport
Cikkszám
Változat
Szabvány
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség
Cikkszám
Változat
Szabvány
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9794.409
rövid karimás
EN 812
fekete
52–54cm
1
60

9794.403

9794.404

EN 812
fekete
55–59cm
1
60

EN 812
fekete
60–63cm
1
60

9794.400
hosszú karimás
EN 812
fekete
52–54cm
1
60

9794.401

9794.402

EN 812
fekete
55–59cm
1
60

EN 812
fekete
60–63cm
1
60

uvex u-cap sport fejkosár
uvex u-cap sport fejkosár
Cikkszám
9794.415
Változat
puha, kényelmes, hálós fejkosár
fokozott kényelem uvex u-cap sport ütésálló sapkáknál
Szabvány
EN 812
Szín
fekete
Méretek
egy méret
Kisker. egység
1
Kartonban lévő
60
mennyiség
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9794.442
9794.422
rövid karimával és hálós fejkosárral
EN 812
EN 812
fekete
fekete
52–54cm
55–59cm
1
1
60
60

9794.443
9794.423
hosszú karimával és hálós fejkosárral
EN 812
EN 812
fekete
fekete
52–54cm
55–59cm
1
1
60
60

9794.424
EN 812
fekete
60–63cm
1
60

9794.425
EN 812
fekete
60–63cm
1
60

Baseballsapka
Baseballsapka
Cikkszám
Változat
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9794.110
hosszú karimás
kemény héj nélkül
fekete
55–63cm
1
60

9794.111
rövid karimás
kemény héj nélkül
fekete
55–63cm
1
60

9794.430
9794.420
9794.421

9794.407
9794.408

9794.444
9794.416
9794.417

9794.490
9794.491
9794.492

9794.480
9794.481
9794.482

uvex u-cap sport
uvex u-cap sport
Cikkszám
Változat
Szabvány
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9794.407
hosszú karimás
EN 812
sötétkék
55–59cm
1
60

uvex u-cap sport vent hálós szellőzéssel
9794.408
EN 812
sötétkék
60–63cm
1
60

uvex u-cap sport vent hálós szellőzéssel
Cikkszám
9794.430
9794.420
Változat
rövid karimával és hálós fejkosárral
Szabvány
EN 812
EN 812
Szín
fekete
fekete
Méretek
52–54cm
55–59cm
Kisker. egység
1
1
Kartonban lévő
60
60
mennyiség
Cikkszám
Változat
Szabvány
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9794.444
9794.416
rövid karimával, hálós fejkosárral és hálós belsővel
a fokozott szellőzés érdekében
EN 812
EN 812
fekete
fekete
52–54cm
55–59cm
1
1
60
60

9794.421
EN 812
fekete
60–63cm
1
60

9794.417

EN 812
fekete
60–63cm
1
60

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
Cikkszám
Változat
Szabvány
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

9794.482
9794.480
9794.481
9794.492
9794.490
rövid karimával és jelzőszínű textilelemekkel, megfelel az EN471 szabvány követelményeinek – növeli a viselője láthatóságát és biztonságát
EN 812
EN 812
EN 812
EN 812
EN 812
hi-viz sárga
hi-viz sárga
hi-viz sárga
hi-viz narancssárga
hi-viz narancssárga
52–54cm
55–59cm
60–63cm
52–54cm
55–59cm
1
1
1
1
1
60
60
60
60
60

9794.491
EN 812
hi-viz narancssárga
60–63cm
1
60
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic

9794.300

9794.301

9794.800

9794.310
9794.200

9794.311
9794.900

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz
• Prémium ütésvédő sapka kiváló megjelenéssel
• Védelem a horzsolásos és ütődéses sérülésekkel szemben
• Beépített fényvisszaverő csíkok a karimán és
a textilelemeken
• A textilelemek színei megfelelnek az EN471
szabvány követelményeinek, növelve a viselő
láthatóságát és biztonságát
(uvex u-cap hi-viz)
• A rugalmas műanyag héj hozzáigazodik a
különböző fejméretekhez és fejformákhoz
• A habbetétek kényelmesebbé teszik a viselést
(uvexu-cap basic)
• Kényelmes fejkosár a jobb használhatóság és
a maximális kényelem érdekében (uvex u-cap
premium)
• Fokozatmentes méretállítás az állítószíjjal

Cikkszám
Változat
Szabvány
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

Cikkszám
Változat
Szabvány
Szín
Méretek
Kisker. egység
Kartonban lévő
mennyiség

uvex u-cap premium
9794.300
hosszú karimás
EN 812
antracit
egy méret
1
25

uvex u-cap basic
9794.200
hosszú karimával és habanyag betéttel
EN 812
antracit
egy méret
1
25

Az EN812 szabványnak megfelelő ütésálló sapkák védelmet
biztosítanak a rögzített tárgyakba való ütközés okozta sérülésekkel
szemben. A sapkák nem nyújtanak kellő védelmet a leeső tárgyakkal
szemben, így csak olyan esetekben használhatók, ahol az EN397
szabvány alapján védősisak viselése nem kötelező.
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9794.301
rövid karimás
EN 812
antracit
egy méret
1
25

9794.310
hosszú karimás
EN 812
antracit
egy méret
1
25

9794.311
rövid karimás
EN 812
antracit
egy méret
1
25

uvex u-cap hi-viz
9794.800
9794.900
hosszú karimával és textil jelzőszínű elemekkel,
az EN471 szabvány követelményeinek megfelelően
EN 812, EN 471
hi-viz sárga
hi-viz narancssárga
egy méret
egy méret
1
1
25
25

Védősisakok
Áttekintés
Cikkszám Név

Leírás

3000.165
9050.517

Sisakra szerelt tartó
107
Tartalék látómezők, CA,
víztiszta
112/113
nem párásodó
Tartalék látómezők, CA
víztiszta
113
Nagylátóterű szemüveg sisakra szerelt tartóval, szürke113
Nagylátóterű szemüveg sisakra szerelt tartóval, kék, 113
szürke
Cellulóz-acetát arcvédő
víztiszta
113
Cellulóz-acetát arcvédő, páramentesített, víztiszta
113
Cellulóz-acetát arcvédő
víztiszta
113
Cellulóz-acetát arcvédő, páramentesített, víztiszta
113
Védősisak
fehér
101
Védősisak
fehér
101
Védősisak
sárga
101
Védősisak
sárga
101
Védősisak
narancssárga
101
Védősisak
narancssárga
101
Védősisak
fekete
101
Védősisak
fekete
101
Tartalék látómezők, PC
víztiszta
112
Cellulóz-acetát arcvédő,
víztiszta
112
páramentes
Polikarbonát arcvédő
víztiszta
112
Védősisak
fehér
108
Védősisak
sárga
108
Védősisak
kék
108
Védősisak
fehér
109
Védősisak
sárga
109
Védősisak
piros
109
Hagyományos fejkosár
115
Fejkosár forgatható méretállítóval
115
Izzadságfelszívó pánt, műbőr
115
Izzadságfelszívó pánt, textil/habanyag
115
Izzadságfelszívó pánt, PU/bőr
115
Fejkosár
115
Fejkosár
115
Védősisak
fehér
108
Védősisak
fehér
109
Védősisak
fehér
108
Védősisak
fehér
109
Védősisak
sárga
108
Védősisak
sárga
109
Védősisak
sárga
108
Védősisak
sárga
109
Védősisak
narancssárga
108
Védősisak
narancssárga
109
Védősisak
narancssárga
108
Védősisak
narancssárga
109
Védősisak
piros
108
Védősisak
piros
109
Védősisak
piros
108
Védősisak
piros
109
Védősisak
zöld
108
Védősisak
zöld
109
Védősisak
zöld
108
Védősisak
zöld
109
Védősisak
kék
108
Védősisak
kék
109
Védősisak
kék
108
Védősisak
kék
109
Védősisak
fekete
108
Védősisak
fehér
104
Védősisak fényvisszaverő
fehér
107
matricával
Védősisak
fehér
104
Védősisak
fehér
105
Védősisak fényvisszaverő
fehér
107
matricával
Védősisak
sárga
104

9060.017
9301.544 uvex ultravision
9302.510 uvex ultrasonic
9705.014
9706.514
9707.014
9708.514
9720.020
9720.030
9720.120
9720.130
9720.220
9720.230
9720.920
9720.930
9723.017
9725.514
9726.014
9750.020
9750.120
9750.520
9754.000
9754.100
9754.300
9760.000
9760.001
9760.005
9760.007
9760.009
9760.011
9760.012
9762.020
9762.021
9762.030
9762.031
9762.120
9762.121
9762.130
9762.131
9762.220
9762.221
9762.230
9762.231
9762.320
9762.321
9762.330
9762.331
9762.420
9762.421
9762.430
9762.431
9762.520
9762.521
9762.530
9762.531
9762.920
9770.020
9770.026

uvex perfeXXion
uvex perfeXXion
uvex perfeXXion
uvex perfeXXion
uvex perfeXXion
uvex perfeXXion
uvex perfeXXion
uvex perfeXXion

uvex super boss
uvex super boss
uvex super boss
uvex thermo boss
uvex thermo boss
uvex thermo boss
Tartozékok
Tartozékok
Tartozékok
Tartozékok
Tartozékok
uvex pheos alpine
uvex pheos E-WR
uvex airwing B
uvex airwing B-S
uvex airwing B-WR
uvex airwing B-S-WR
uvex airwing B
uvex airwing B-S
uvex airwing B-WR
uvex airwing B-S-WR
uvex airwing B
uvex airwing B-S
uvex airwing B-WR
uvex airwing B-S-WR
uvex airwing B
uvex airwing B-S
uvex airwing B-WR
uvex airwing B-S-WR
uvex airwing B
uvex airwing B-S
uvex airwing B-WR
uvex airwing B-S-WR
uvex airwing B
uvex airwing B-S
uvex airwing B-WR
uvex airwing B-S-WR
uvex airwing B
uvex pheos E
uvex pheos E

9770.030 uvex pheos E-WR
9770.031 uvex pheos E-S-WR
9770.036 uvex pheos E-WR
9770.120 uvex pheos E

Szín

Oldal

Cikkszám Név

Leírás

Szín

Oldal

9770.126 uvex pheos E

Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
IES-fejkosár
Rögzítőelem
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak
Védősisak fényvisszaverő
matricával
Védősisak
Védősisak

sárga

107

sárga
sárga
sárga

104
105
107

narancssárga
narancssárga
piros
piros
zöld
zöld
kék
kék
sötétszürke
fekete

fehér
fehér

104
105
104
105
104
105
104
105
105
105
115
116
103
107

fehér
fehér
fehér

103
104
107

fehér

107

fehér
sárga
sárga

103
103
107

sárga
sárga
sárga

103
104
107

sárga

107

sárga
narancssárga
narancssárga

103
103
107

narancssárga
narancssárga

103
107

narancssárga
piros
piros

103
103
107

piros
piros
piros
zöld
kék
piros

103
104
103
103
103
107

kék
kék
kék

103
104
107

kék

107

kék
sötétszürke
fekete
fekete

103
104
103
107

fekete
fekete
fekete

103
104
107

fehér
sárga

106
106

9770.130 uvex pheos E-WR
9770.131 uvex pheos E-S-WR
9770.136 uvex pheos E-WR
9770.230
9770.231
9770.330
9770.331
9770.430
9770.431
9770.530
9770.531
9770.832
9770.931
9772.001
9772.002
9772.020
9772.026

uvex pheos E-WR
uvex pheos E-S-WR
uvex pheos E-WR
uvex pheos E-S-WR
uvex pheos E-WR
uvex pheos E-S-WR
uvex pheos E-WR
uvex pheos E-S-WR
uvex pheos E-S-WR
uvex pheos E-S-WR
Tartozékok
Tartozékok
uvex pheos B
uvex pheos B

9772.030 uvex pheos B-WR
9772.031 uvex pheos B-S-WR
9772.035 uvex pheos B-WR
9772.038 uvex pheos B-S-WR
9772.040 uvex pheos IES
9772.120 uvex pheos B
9772.126 uvex pheos B
9772.130 uvex pheos B-WR
9772.131 uvex pheos B-S-WR
9772.137 uvex pheos B-S-WR
9772.138 uvex pheos B-WR
9772.140 uvex pheos IES
9772.220 uvex pheos B
9772.226 uvex pheos B
9772.230 uvex pheos B-WR
9772.236 uvex pheos B-WR
9772.240 uvex pheos IES
9772.320 uvex pheos B
9772.326 uvex pheos B
9772.330
9772.332
9772.340
9772.430
9772.520
9772.526

uvex pheos B-WR
uvex pheos B-S-WR
uvex pheos IES
uvex pheos B-WR
uvex pheos B
uvex pheos B

9772.530 uvex pheos B-WR
9772.531 uvex pheos B-S-WR
9772.537 uvex pheos B-S-WR
9772.538 uvex pheos B-WR
9772.540
9772.832
9772.920
9772.926

uvex pheos IES
uvex pheos B-S-WR
uvex pheos B
uvex pheos B

9772.930 uvex pheos B-WR
9772.932 uvex pheos B-S-WR
9772.936 uvex pheos B-WR
9773.050 uvex pheos alpine
9773.150 uvex pheos alpine
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Védősisakok
Áttekintés
Cikkszám Név
9773.250
9773.350
9773.450
9773.550
9773.950
9774.233
9780.001
9780.020
9780.030
9780.550
9790.000
9790.004
9790.005
9790.006
9790.007
9790.010
9790.012
9790.015
9790.016
9790.018
9790.021
9790.022
9790.023
9790.029
9790.035
9790.040
9790.042
9790.043
9790.044
9790.047
9790.048
9790.062
9790.063
9790.064
9790.065
9790.066
9790.067
9790.068
9790.069
9790.071
9790.074
9790.075
9790.076
9790.077
9790.078
9790.083
9790.084
9790.085
9790.086
9794.110
9794.111
9794.200
9794.300
9794.301
9794.310
9794.311
9794.400
9794.401
9794.402
9794.403
9794.404
9794.407
9794.408
9794.409
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uvex pheos alpine
uvex pheos alpine
uvex pheos alpine
uvex pheos alpine
uvex pheos alpine
uvex pheos

Leírás

Szín

Védősisak
narancssárga
Védősisak
piros
Védősisak
zöld
Védősisak
kék
Védősisak
fekete
Erdészei munkákhoz kifejlesztett narancssárga
készlet
Tartozékok
Fejkosár forgatható méretállítóval
uvex 9780 antistatic
Védősisak
fehér
uvex 9780 antistatic-WR Védősisak
fehér
uvex 9780 antistatic-WR Védősisak
égkék
Tartozékok
Fejkosár
Tartozékok
Izzadságfelszívó pánt, bőr
Tartozékok
Bőr állszíj
Tartozékok
Papírsapka
fehér
Tartozékok
Négypontos állszíj
Tartozékok
Téli sapka
fekete
Tartozékok
Téli sapka
fekete
Tartozékok
Téli sapka
fekete
Tartozékok
Téli sapka
fekete
uvex pheos
Fényvisszaverő készlet
fényvisszaverő készlet M
Tartozékok
Négypontos állszíj
Tartozékok
Szemüvegcsíptető, állszíjcsíptető
Tartozékok
Tolltartó
Tartozékok
KS-6001-DUO LED-es fejlámpa
Tartozékok
Bőr állszíj
Tartozékok
Sisakra szerelt tartó
Tartozékok
Adapter fülvédő tok nélküli sisakra való
csatlakoztatáshoz
Tartozékok
Hálós arcvédő (nejlon)
Tartozékok
Hálós arcvédő (fém)
Tartozékok
Sisakra szerelt tartó
fekete
Tartozékok
Arcvédő látómezők, PC
víztiszta
Tartozékok
pheos Lights LED-es fejlámpa
Tartozékok
pheos Lights EX LED-es fejlámpa
Tartozékok
u-cap sport LED-es fejlámpa
Tartozékok
Téli sapka
hi-viz sárga
Tartozékok
Balaclava maszk
fekete
Tartozékok
Arcvédő adapter
fekete
Tartozékok
Téli sapka
hi-viz
narancssárga
Tartozékok
u-cap sport LED-es fejlámpa
Tartozékok
Sisaktartó táska
Tartozékok
Napfényszűrő/esővédő
Tartozékok
nyakvédő
narancssárga
Tartozékok
nyakvédő
sárga
Tartozékok
Sisaknyílás-lezáró készlet
Tartozékok
Sisakadapter
uvex perfeXXion
Fényvisszaverő készlet
Tartozékok
IES-rögzítés csúszóelemmel
Tartozékok
IES-rögzítés csúszóelemmel
Tartozékok
hűtő hatású nyakvédő
Baseballsapka
hosszú karimás, 55–63cm-es méret fekete
Baseballsapka
rövid karimás, 55–63cm-es méret fekete
uvex u-cap basic
Alap ütésálló sapka
antracit
uvex u-cap premium
Ütésálló sapka hosszú karimával
antracit
uvex u-cap premium
Ütésálló sapka rövid karimával
antracit
uvex u-cap premium
Ütésálló sapka hosszú karimával
antracit
uvex u-cap premium
Ütésálló sapka rövid karimával
antracit
uvex u-cap sport
Ütésálló sapka, 52–54cm-es méret fekete
uvex u-cap sport
Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret fekete
uvex u-cap sport
Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret fekete
uvex u-cap sport
Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret fekete
uvex u-cap sport
Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret fekete
uvex u-cap sport
Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret sötétkék
uvex u-cap sport
Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret sötétkék
uvex u-cap sport
Ütésálló sapka, 52–54cm-es méret fekete

Oldal

Cikkszám Név

Leírás

106
106
106
106
106
117

9794.415 uvex u-cap sport
9794.416 uvex u-cap sport vent
hálós szellőzéssel
9794.417 uvex u-cap sport vent
hálós szellőzéssel
9794.420 uvex u-cap sport vent
hálós szellőzéssel
9794.421 uvex u-cap sport vent
hálós szellőzéssel
9794.422 uvex u-cap sport
9794.423 uvex u-cap sport
9794.424 uvex u-cap sport
9794.425 uvex u-cap sport
9794.430 uvex u-cap sport vent
hálós szellőzéssel
9794.442 uvex u-cap sport
9794.443 uvex u-cap sport
9794.444 uvex u-cap sport vent
hálós szellőzéssel
9794.480 uvex u-cap sport hi-viz
9794.481 uvex u-cap sport hi-viz
9794.482 uvex u-cap sport hi-viz
9794.490 uvex u-cap sport hi-viz

Fejkosár
fekete
Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret fekete

122
123

Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret fekete

123

Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret fekete

123

Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret fekete

123

Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret
Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret
Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret
Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret
Ütésálló sapka, 52–54cm-es méret

fekete
fekete
fekete
fekete
fekete

122
122
122
122
123

Ütésálló sapka, 52–54cm-es méret fekete
Ütésálló sapka, 52–54cm-es méret fekete
Ütésálló sapka, 52–54cm-es méret fekete

122
122
123

Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret
Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret
Ütésálló sapka, 52–54cm-es méret
Ütésálló sapka, 55–59cm-es méret

hi-viz sárga
hi-viz sárga
hi-viz sárga
hi-viz
narancssárga
Ütésálló sapka, 60–63cm-es méret hi-viz
narancssárga
Ütésálló sapka, 52–54cm-es méret hi-viz
narancssárga
Ütésálló sapka hosszú karimával
hi-viz sárga
Ütésálló sapka hosszú karimával
hi-viz
narancssárga
Arcvédő
víztiszta
Arcvédő
víztiszta
Arcvédő
víztiszta
Arcvédő
víztiszta

123
123
123
123

Arcvédő
Arcvédő

kék
kék

110
110

Tartalék látómező
Tartalék látómező
Tartalék látómező
Adapter
Textiltáska uvex arcvédőkhöz

víztiszta
víztiszta
kék
fekete
fekete

110
110
110
112
111

115
105
105
105
115
115
116
114
116
114
114
114
114
107
116
116
116
117
116
107
107
107
107
112
112
117
117
117
114
114
111
114
117
116
111
114
114
116
111
101
116
116
114
122
122
124
124
124
124
124
122
122
122
122
122
123
123
122

9794.491 uvex u-cap sport hi-viz
9794.492 uvex u-cap sport hi-viz
9794.800 uvex u-cap hi-viz
9794.900 uvex u-cap hi-viz
9906.002
9906.003
9906.005
9906.006

uvex pheos
uvex pheos magnetic
uvex pheos SLB 1
uvex pheos SLB 1
magnetic
9906.007 uvex pheos SLB 2
9906.008 uvex pheos SLB 2
magnetic
9906.012
9906.013
9906.017
9924.010 Tartozékok
9954.362 Tartozékok

Szín

Oldal

123
123
124
124
110
110
110
110

Légzésvédelem

uvex i-gonomics
Innovatív légzésvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen
alkalmazkodik az emberi fej formájához, könnyű, és optimális klímaszabályozást biztosít. A szabadalmazott légzésvédő szelep könnyű, természetesebb légzést tesz lehetővé, fokozottabb kényelmet és nagyobb biztonságot nyújtva a viselőjének.

uvex v-ionics 5219 FFP 2

Mérhetően kényelmesebb viseletet – a szabadalmazott szelepnek köszönhetően
A mérettartó v-ionics 5210 FFP2 légzésvédő maszk lehetővé teszi a teljesen
természetes légzést, mivel a maszk alatt kevesebb hő és nedvesség halmozódik fel.
Ezt az ultravékony és rugalmas membrán bionikus szerkezete biztosítja, amely
bármilyen helyzetben észrevehetően nagyobb kényelmet biztosít.
128

Relief Index

4,53

erő 4,6
Könnyű, természetesebb légzés
• Vizsgálati módszer:
Kilégzési ellenállás az EN 149
szabvány szerint
• Vizsgálati eredmény:
Kilégzési ellenállás = 0,7 mbar

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV)
átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő)
között lehet.

0
3 mbar

5
0,5 mbar

súly 4,7
Könnyed viselet, nagyobb kényelem
• Vizsgálati módszer:
Nedvességfelszívás
a légzés során (EN 149)
• Vizsgálati eredmény:
Többlet súly = 0,550 g

0
5g

5
0g

klíma 4,3
Kisebb hő- és nedvességfelhalmozódás
• Vizsgálati módszer:
Mesterséges tüdővel való lélegzés (EN149)
• Vizsgálati eredmény:
A maszk belsejében lévő hőmérséklet = 32 °C

0
45 °C

5
30 °C
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uvex v-ionics
A természet által inspirált légzésvédelem
A szabadalmazott uvex v-ionics légzésvédő
szelep bionikus szerkezetének köszönhetően
észrevehetően könnyebbé és természetesebbé teszi a légzést, ezáltal maximális
kényelmet biztosít a viselőnek, és maximális
biztonságot a munkaterületen.

Optimális illeszkedés
varrás nélküli, széles
fejpánttal

Higiénikus és helytakarékos
csomagolás egyesével

Tökéletes tömítés
az orr és az áll területén található
extrapuha tömítőperemnek köszönhetően
(FFP2 esetében csak az orr területén)

Csökkentett hőfelhalmozódás
Csökkentett légzési ellenállás
az ultravékony és rugalmas
membránnak köszönhetően
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Cikkszám
Változat
Szín
Kisker. egység

uvex v-ionics 5219
8765.219
FFP 2 NR D összehajtható maszk szeleppel
fehér
15 egység, egyesével csomagolva

Az uvex légzésvédelmi segédlete
A leggyorsabb módszer az igényeinek megfelelő légzésvédő maszk megtalálásához

A megfelelő légzésvédő eszközök kiválasztása létfontosságú az érintett viselő
biztonságának biztosításához, ezért a legnagyobb körültekintéssel kell elvégezni.
Az igényeinek megfelelő, szűrővel ellátott
légzésvédő maszk kiválasztása érdekében vegye figyelembe az alábbi pontokat:
• Meg kell adni és ismerni kell az érintett veszélyes anyagok
típusát, összetételét és koncentrációját (jegyezze le a CAS-számot). A mérést elvégezheti például a munkáltató felelősségbiztosítási szervezete. Ezenkívül ismerni kell az adott
munkahelyi feltételeket, figyelembe véve a munkahelyi
terhelések határértékeit.
• A környezetnek elegendő mennyiségű oxigént kell tartalmaznia. Vegye figyelembe az erre vonatkozó jogi rendelkezéseket. Németországban a minimális érték 17 térfogatszázalék.
• Ha további egyéni védőfelszerelésre van szüksége, annak
kompatibilisnek kell lennie. Az uvex légzésvédő maszkok és
az uvex védőszemüvegek együttes használata különösen
ideális (133. oldal).
• A légzésvédő eszközök nem alkalmasak olyan személyek
számára, akik szakállal, oldalszakállal vagy mély forradásokkal rendelkeznek a légzésvédő maszk lezáró vonalai mentén.

• Az „NR” jelölésű maszkok legfeljebb nyolc órán át használhatók. Az „R” jelölésű maszkok legfeljebb 24 órán át használhatók, de minden használat után meg kell tisztítani őket.
Általános szabály, hogy azt a maszkot, amelyiknek észrevehetően megnőtt a légzési ellenállása, ki kell cserélni.
• Miután meghatározta/megtudta a szükséges védelmi osztályt (FFP 1, FFP 2 vagy FFP 3) – például az illetékes munkáltató felelősségbiztosítási szervezetétől –, az alábbi táblázat
segítségével kiválaszthatja az adott munkahelyi körülményeknek megfelelő légzésvédő maszkot. Ne feledje, hogy
csak azért kínáljuk a kilégzőszeleppel rendelkező FFP 3
maszkjainkat, hogy a viselőjüknek a lehető legmagasabb
szintű kényelmet biztosítsuk.
Ha gázálarcra van szükség az adott munkaterületen, ne feledje, hogy az uvex légzésvédő maszkok nem nyújtanak megfelelő védelmet.

Választék
Rövid használati időszakok vagy könnyebb tevékenységek normál környezeti hőmérsékleten
Védelmi osztály

Összehajtható maszk (szeleppel vagy szelep nélkül)

Csésze alakú maszk (szeleppel vagy szelep nélkül)

FFP1

3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110

2100, 2110, 7100, 7110

FFP2

3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210

2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3

3310, 8313, 5310

2310, 2312, 7310

Hosszú viselési időszakok vagy nehéz, fárasztó tevékenységek magasabb környezeti hőmérsékleten
Védelmi osztály

Összehajtható maszk (szeleppel)

Csésze alakú maszk (szeleppel)

FFP1

3110, 8113, 5110

2110, 7110

FFP2

3210, 8213, 5210

2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3

3310, 8313, 5320

2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315

Aktívszén-réteggel a kellemetlen szagok elleni védelemért
Védelmi osztály

Összehajtható maszk (szeleppel)

Csésze alakú maszk (szeleppel)

FFP1

–

–

FFP2

3220, 5220

2220, 7220

FFP3

5320

7320

A kiválasztott alkalmazási területekre vonatkozó minimális követelmények a 134. oldalon találhatók.
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Tökéletes illeszkedés
Védelem egyetlen forrásból
Az uvex hosszú évek óta piacvezető az
ipari munkavédelmi szemüvegek terén.
Erre a szakértelemre alapozva fejlesztette
ki a rendkívüli funkcionalitást nyújtó uvex
silv-Air légzésvédő maszkokat.
Célunk az volt, hogy két, egymással tökéletesen kombinálható terméket alakítsunk
ki, ezért a védőszemüveg és a légzésvédő
maszk kifejlesztését szorosan együttműködve végeztük. A védőszemüveget és a
légzésvédő maszkot egy egységnek tekintettük, hogy a lehető legtökéletesebb
védelmi megoldást hozhassuk létre.
Kombinált szakértelmünk eredménye az
uvex silv-Air légzésvédő maszkok háromdimenziós formája. Mindez biztosítja a
védőszemüveg elmozdulás- és lötyögésmentes, optimális, szoros illeszkedését. A
védőszemüveg helyén maradása garantálja az optimális szemvédelmet. Az uvex
előformázott és összehajtható maszkjai
ezért kifejezetten alkalmasak az uvex védőszemüvegekkel való kombinálásra.
Az uvex legújabb fejlesztése, az uvex
silv-Air eco is tökéletesen kombinálható
az uvex védőszemüvegeivel. A maszk hajlított orrformájának köszönhetően minden
modell tökéletesen illeszkedik az orrhoz.
Bízzon az egyetlen forrásból származó
védelemben!

Háromdimenziós optimalizált orrforma a légzésvédő maszk és a
védőszemüveg optimális kombinációja érdekében.
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uvex silv-Air e

140 – 141

uvex silv-Air p

142 – 145

8103, 8113, 8203,
8213, 8313

uvex silv-Air c

147 – 150

3100, 3110, 3200,
3210, 3220, 3310

uvex silv-Air premium

137 – 138

7112, 7212, 7233,
7312, 7333

7232, 7330

7100, 7110, 7120,
7200, 7210, 7220

7310, 7320
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Az uvex silv-Air légzésvédő
álarcok kombinációs lehetőségei az uvex védőszemüvegekkel

2100, 2110, 2200,
2210, 2220
5100, 5110, 5200,
5210, 5220, 5310,
5320
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Tökéletes kombináció

■
■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

Korlátozottan alkalmazható
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uvex silv-Air
Alkalmazási területek

Tevékenység

Káros anyagok

Védelmi osztály
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Fafeldolgozás
■

Puha fa: vágás és csiszolás

Finom részecskék, fapor

Kemény fa (tölgy, bükk, trópusi fák stb.): vágás és csiszolás

Finom részecskék, fapor

Festék kefélése/csiszolása

Finom festékrészecskék

Festék kefélése/csiszolása (krómtartalmú festékek)

Finom festékrészecskék

■

Vízben oldódó, réz-, króm- vagy arzéntartalmú festékek

Finom festékköd

■

■
■

Építési és kiegészítő építőipari munkák
Cementtel végzett munkák, vakolás, burkolás, tetőfedés

■

Cement-, csempe- vagy téglapor

■

Kőművesmunkák: vágás, fúrás, bontás

■

Azbeszt: rövid ideig tartó munkák

Rostok

Tetőszigetelés: üvegszálas vagy ásványi szigetelőanyagokkal

Por és rostok

■

Festékanyag/töltőanyag: Csiszolás

Por

■

Hegesztés
Alumínium és rozsdamentes acél hegesztése

Fém- és alumínium-oxid-füst

■

Keményforrasztás

Füst

■

Fémmegmunkálás
Fém: fúrás, köszörülés, marás, sarokcsiszolás

■

Fémpor

■

Ötvözött acél és rozsdamentes acél: fúrás, köszörülés, marás, sarokcsiszolás Fémpor
Hulladékelszállítás és takarítás
■

Szemét szétválasztása és elszállítása

Por, gombák

Egészségügyi hulladék elszállítása

Baktériumok, spórák

Padlóseprés

Por (nem toxikus)

Radioaktív szennyezett részecskék

Por

■

Állatokat érintő járvány és beteg állatok ellátása

Baktériumok, vírusok

■

Gombaspórákkal történő munkavégzés

Spórák

Szénával, gabonával és liszttel történő munkavégzés

Por

■
■

Mezőgazdaság

■
■

Gyógyszer/ápolás/egészségügy
Allergének, pollenek, háztartási por, állatszőr

Por, részecskék, spórák

Baktériumok, vírusok, fertőzések, legionella baktériumok

Baktériumok, vírusok

■
■

Ezek a szűrőosztályok a minimális követelményeknek felelnek meg, és kizárólag támpontul szolgálnak.
Használat előtt a viselőnek meg kell győződnie arról, hogy a légzésvédő felszerelés megfelel az adott
veszélyes anyaghoz és koncentrációhoz előírt követelményeknek!
A részecskeszűrők három osztályba sorolhatók:
FFP 1

Nem toxikus és fibrózist nem kiváltó részecskék esetén. Védelem a megfelelő küszöb határértékének (OEL*) akár 4-szereséig.

FFP 2

A szűrők alkalmasak a káros és veszélyes részecskék, gőz és füst, szilárd és folyékony
részecskék közepes szintű kiszűrésére. Védelem a megfelelő küszöb határértékének
(OEL*) akár 10-szereséig.

FFP 3

A magas osztályba sorolt szűrők alkalmasak a mérgező részecskék, gőz és füst, szilárd és
folyékony részecskék kiszűrésére. Védelem a megfelelő küszöb határértékének (OEL*) akár
30-szorosáig.

*OEL = A munkahelyi kibocsátási határérték (OEL) a munkahely levegőjében lévő anyagnak azt az átlagos
koncentrációját jelenti, amely még nem okoz (krónikus vagy akut) károsodást azoknak a munkavállalóknak, akik a
hét öt napján, napi nyolc órát dolgoznak az adott területen. Az OEL a maximális munkahelyi koncentrációt (MWC)
és a technikai hivatkozási koncentrációt (TRC) helyettesíti. Mivel azonban ez a két érték még nem szerepel teljes
mértékben az OEL-értékekben, átmenetileg még használhatók az adott munkaterület kockázatainak felmérésében.
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uvex silv-Air
Légzésvédő maszkkal kapcsolatos tanácsadó · Tisztítás · Funkciók

uvex Respiratory Expert System –
légzésvédelmi szakértelem
A légzésvédelmi tanácsadó segít Önnek
kiválasztani a megfelelő légzésvédő maszkot és
részletes tájékoztatást ad.
Vezető innovátorként a legszigorúbb igényeket
támasztjuk termékeink és szolgáltatásaink
kapcsán. Az uvex Respiratory Expert System
(uRES) segít kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb légzésvédő maszkot és teljes körű felvilágosítást ad a termékekről, a technológiákról, a
szabványokról és az irányelvekről.
Az elvégzendő munka és a munka során felhasznált káros anyagok alapján kiválaszthatja a megfelelő maszkot az uvex portfóliójából. Minden termékhez részletes útmutatót és képeket talál,
emellett pedig a termékek adatlapját is elolvashatja.
Az uvex Respiratory Expert System gyors
áttekintést kínál a megfelelő védőálarcok kiválasztásáról, és a témában felmerülő alapvető
kérdését világosan és tömören megválaszolja.
Ismerje meg a légzésvédelem új dimenzióját:

https://ures.uvex.de

uvex clear
• Antimikrobiális tisztítóspray az „R” jelölésű légzésvédő
maszkok tisztításához

8701.011

uvex clear
Cikkszám
Űrtartalom
Kisker. egység

8701.011
360 ml
1 doboz
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uvex silv-Air premium
Légzésvédő maszkok

uvex silv-Air premium
FFP 1

FFP 2

FFP 3

összehajtható

összehajtható

összehajtható

5100 NR D

5200 NR D

5110 NR D

5210 NR D

5310 NR D

ktí
5220 NR D aktívszenes

5320 NR D aktívszenes
ktí

FFP 1
Minden FFP1 légzésvédő maszk
megbízható védelmet nyújt a káros
anyagokkal szemben, akár 4-szeres
határértékig (OEL*), és szelepes vagy
szelep nélküli változatban kapható.

FFP 2
Minden FFP2 légzésvédő maszk
megbízható védelmet nyújt a káros
anyagokkal szemben, akár 10-szeres
határértékig (OEL*), és szelepes vagy
szelep nélküli változatban kapható.

FFP 3
Minden FFP3 légzésvédő maszk
megbízható védelmet nyújt a káros
anyagokkal szemben, akár 30-szoros
határértékig (OEL*), és csak szelepes
változatban kapható.

Az uvex légzésvédő maszkok megfelelő védelmet biztosítanak a szilárd és folyékony aeroszolok, a porrészecskék, a köd és a füst ellen. A határértéket túllépő koncentrációjú gázok és gőzök esetén nem nyújtanak megfelelő szintű védelmet.
Minden légzésvédő maszk tesztelt, és megfelel a részecskeszűrő félálarcok használatáról szóló európai EN 149 szabványnak. A maszkok megfelelnek az EU irányelveinek. A légzésvédő maszkok a szűrő teljesítménye és a szivárgás mértéke szerint P1 (kék), P2 (narancssárga) vagy P3 (fekete)
védelmi osztályba sorolhatók. Minden légzésvédő eszköz az egyéni védőfelszerelések III. kategóriájába (magas kockázat) tartozik.
*OEL = A munkahelyi kibocsátási határérték (OEL) a munkahely levegőjében lévő anyagnak azt az átlagos koncentrációját jelenti, amely még nem okoz (krónikus vagy akut) károsodást azoknak a munkavállalóknak, akik a hét öt napján, napi nyolc órát dolgoznak az adott területen. Az OEL a maximális munkahelyi
koncentrációt (MWC) és a technikai hivatkozási koncentrációt (TRC) helyettesíti. Mivel azonban ez a két érték még nem szerepel teljes mértékben az
OEL-értékekben, átmenetileg még használhatók az adott munkaterület kockázatainak felmérésében.
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uvex silv-Air premium
FFP 1, FFP 2 és FFP 3 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok

8765.100

8765.110

uvex silv-Air 5100

uvex silv-Air 5110

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes
és biztos illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén
a megbízható illeszkedésért

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a megbízható illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a légzési ellenállás észrevehető
csökkentésére

uvex silv-Air 5100
Cikkszám
8765.100
Változat
FFP 1 NR D összehajtható maszk
szelep nélkül
Szín
fehér
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva

2018 első
negyedévétől
kapható

uvex silv-Air 5110
8765.110
FFP 1 NR D összehajtható maszk
szeleppel
fehér
15 egység, egyesével csomagolva

8765.200

8765.210

8765.220

uvex silv-Air 5200

uvex silv-Air 5210

uvex silv-Air 5220

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes
és biztos illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén
a megbízható illeszkedésért

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
kilégzőszeleppel
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és
biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a
megbízható illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom
csökkentésére, valamint a légzési ellenállás
észrevehető csökkentésére

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és
biztos illeszkedésért
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és
gőzök elleni védelemért a határértékek alatt
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a
megbízható illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a légzési ellenállás észrevehető
csökkentésére

uvex silv-Air 5200
8765.200
FFP 2 NR D összehajtható maszk
szelep nélkül
Szín
fehér
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva
Cikkszám
Változat

uvex silv-Air 5210
8765.210
FFP 2 NR D összehajtható maszk
szeleppel
fehér
15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 5220
8765.220
FFP 2 NR D összehajtható maszk
szeleppel és aktívszénnel
fehér
15 egység, egyesével csomagolva
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uvex silv-Air premium
FFP 3 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok

2018 első
negyedévétől
kapható

8765.310

8765.320

uvex silv-Air 5310

uvex silv-Air 5320

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr és az áll területén a megbízható
illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a
légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni
védelemért a határértékek alatt
• Kényelmes tömítőperem az orr és az áll területén a megbízható
illeszkedésért
• Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
• Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a
légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

uvex silv-Air 5310
Cikkszám
8765.310
Ausführung
FFP 3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín
fehér
Kisker. egység 15 egység
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uvex silv-Air 5320
8765.320
FFP 3 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktívszénnel
fehér
15 egység

uvex silv-Air
Védelmi szint besorolása

uvex silv-Air e
FFP 1

FFP 2

FFP 3

csésze alakú

csésze alakú

7212 NR D

7232 R D

7233 R D

7312 R D

7315 R D

7333 R D

7330 R D

uvex silv-Air p
FFP 1

FFP 2

FFP 3

összehajtható

csésze alakú

összehajtható

csésze alakú

8103 NR D

7100 NR D

8203 NR D

7200 NR D

8113 NR D

7110 NR D

8213 NR D

7210 NR D

aktívszenes
7220 NR D

összehajtható

csésze alakú

8313 NR D

7310 R D

aktívszenes
kí
7320 R D

139

uvex silv-Air High Performance FFP 2 és FFP 3
A legalacsonyabb légzési ellenállás. Beépített szellőzés.

8707.233
8707.333

8707.330

uvex silv-Air High-Performance –
A légzésvédelem új dimenziója

uvex silv-Air High-Performance –
A tökéletes védelem és a maximális kényelem kombinációja

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel és belégzőszelepekkel
• A három részből álló, nagy teljesítményű climazone rendszer kényelmes, hűvös klímát biztosít a maszkon belül
• A rugalmas textil fejpánt a nyakcsipesszel tetszés szerint állítható
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra
csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül
• A belégzőszelepekkel ellátott két kiegészítő szűrő csökkenti a légzési
ellenállást és a könnyebb levegőcserének köszönhetően nagyobb
kényelmet biztosít
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és
kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• A 3D orrterület és a tömítőperem kombinációja ideális illeszkedést
biztosít szinte bármilyen orrformához

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel és belégzőszelepekkel
• A három részből álló, nagy teljesítményű climazone rendszer
kényelmes, hűvös klímát biztosít a maszkon belül
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos
illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra
csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül
• A belégzőszelepekkel ellátott két kiegészítő szűrő csökkenti a légzési
ellenállást és a könnyebb levegőcserének köszönhetően nagyobb
kényelmet biztosít
• A kiváló minőségű silv-Air külső anyag optimális légzést biztosít
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és
kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• A kimélyített orr-rész a tömítőperemen ideális illeszkedés biztosít
szinte bármilyen orrformához

Cikkszám
Változat
Szín
Kisker. egység

uvex silv-Air 7233
8707.233
FFP 2 R D előformázott maszk
szelepekkel
fehér
3 egység

Állítható fejpánt az optimális
illeszkedésért
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uvex silv-Air 7333
8707.333
FFP 3 R D előformázott maszk
szelepekkel
fehér
3 egység

Az orr körül tökéletesen
formázva a biztos illeszkedésért

A nagyméretű belégzőszelepek rendkívül alacsony
légzési ellenállást biztosítanak.

uvex silv-Air 7232
8707.232
FFP 2 R D előformázott maszk
szelepekkel
Szín
ezüstszürke
Kisker. egység 3 egység
Cikkszám
Változat

uvex silv-Air 7330
8707.330
FFP 3 R D előformázott maszk
szeleppel
ezüstszürke
3 egység

A kimélyített orr-rész tökéle- A kiváló minőségű uvex
tes illeszkedést kínál szinte
silv-Air külső anyag a lehető
bármilyen orrformához.
legjobb légzést nyújtja.

A rugalmas, 4 ponton rögzíthető fejpánt kényelmes
illeszkedést biztosít.

uvex silv-Air e
FFP 2 és FFP 3 előformázott maszkok

8707.212

8707.312
8707.311
8707.315

uvex silv-Air 7212

uvex silv-Air 7312

uvex silv-Air 7315

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos
illeszkedésért
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó
tömítőperem optimális és kényelmes viseletet
és biztos illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó
tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes,
egyedi és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó
tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• Orrcsipesz nélkül (fémmentes)
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes,
egyedi és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7212
Cikkszám
8707.212
Változat
FFP 2 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín
fehér
Kisker. egység 15 egység

Az anatómiailag kialakított orr-rész és a szűrőanyagba
integrált orrcsipesz biztosítja az ideális illeszkedést és a
maximális kényelmet.

uvex silv-Air 7312
Cikkszám
8707.312
Változat
FFP 3 R D előformázott maszk szeleppel
Szín
fehér
Kisker. egység 5 egység

A 4 ponton rögzíthető fejpánt biztosítja a
maszk kényelmes és biztos illeszkedését.

uvex silv-Air 7315
Cikkszám
8707.311
Változat
FFP 3 R D
előformázott maszk
szeleppel
Szín
fehér
Kisker. egység 120 egység,
egyenként csomagolva

8707.315
FFP 3 R D
előformázott maszk
szeleppel
fehér
5 egység

A kiváló minőségű szűrőanyag biztosítja az alacsony légzési ellenállást, míg a sima, fehér felület a legszigorúbb higiéniai követelményeket támasztó területeken is csökkenti a szálló pihék által okozott szennyeződés kockázatát.
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uvex silv-Air p
FFP 1 és FFP 2 előformázott maszkok

Körben puha anyagszélek a
nagyobb kényelemért.

A háromdimenziós,
optimális forma
ideálisan kombinálható védőszemüvegekkel és orrcsipesz
nélkül is tökéletes
illeszkedést biztosít

Az összes FFP 1 és FFP 2
előformázott maszk teljesen
fémmentes.

Az FFP 2 előformázott
maszk aktívszenes
szűrővel is kapható a
kellemetlen szagok
ellen.

Termékleírás
Varrás nélküli, széles, akasztós
fejpánt az egyenletes nyomáseloszlás és a kényelmes illeszkedés
érdekében.

• Innovatív kialakítás, optimális forma a biztos illeszkedésért
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
• A választható kilégzőszelep csökkenti a maszk belső terében
felhalmozódott hő és pára mennyiségét
• Az optimalizált orr-rész kialakításának köszönhetően uvex
védőszemüvegekkel együtt hordható
• Az ezüstszürke uvex silv-Air külső anyag kellemes tapintású, és
megelőzi a védőmaszk korai kidobását a felületi szennyeződések miatt
Tipikus alkalmazási területek
Az FFP 1 védelmi osztályba sorolt légzésvédő maszkok használhatók az
élelmiszeriparban, kőfaragásnál, cementtel történő munka során, építési
munkáknál, valamint puhafa feldolgozása során.
Az FFP 2 védelmi osztályba sorolt légzésvédő maszkok használhatók
bányászat, fémipari munkák, hajógyártási munkák, valamint fafeldolgozás során.
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uvex silv-Air p
FFP 1 előformázott maszkok és összehajtható maszkok

8707.100

uvex silv-Air 7100
• Részecskeszűrős, előformázott
maszk
• Fémmentes kialakítás
• Puha anyagszélek a nagyobb
kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért

8707.110

uvex silv-Air 7110
uvex silv-Air 7100
Cikkszám
8707.100
Változat
FFP 1 NR D előformázott
maszk
szelep nélkül
Szín
ezüstszürke
Kisker. egység 20 egység

• Részecskeszűrős, előformázott
maszk kilégzőszeleppel
• Fémmentes kialakítás
• Puha anyagszélek a nagyobb
kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes
és biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség
felhalmozódását a maszkon belül

8708.103

uvex silv-Air 8103
• Részecskeszűrős, összehajtható
maszk
• Víztaszító anyagból készült
bevonat
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Rugalmas, állítható, integrált
orrcsipesz
• Habrétegek az áll és az orr területén az optimális illeszkedésért

uvex silv-Air 7110
Cikkszám
8707.110
Változat
FFP 1 NR D előformázott
maszk
szeleppel
Szín
ezüstszürke
Kisker. egység 15 egység

8708.113

uvex silv-Air 8113
uvex silv-Air 8103
Cikkszám
8708.103
Változat
FFP 1 NR D összehajtható
maszk
szelep nélkül
Szín
ezüst
Kisker. egység 20 egység, egyesével
csomagolva

• Részecskeszűrős, összehajtható
maszk kilégzőszeleppel
• Víztaszító anyagból készült
bevonat
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Rugalmas, állítható, integrált
orr-rész
• Habrétegek az áll és az orr területén az optimális illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség
felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 8113
Cikkszám
8708.113
Változat
FFP 1 NR D összehajtható
maszk
szeleppel
Szín
ezüst
Kisker. egység 15 egység, egyesével
csomagolva
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uvex silv-Air p
FFP 2 előformázott maszkok és összehajtható maszkok

8707.200

8707.210

8707.220

uvex silv-Air 7200

uvex silv-Air 7210

uvex silv-Air 7220

• Részecskeszűrős, előformázott maszk
• Fémmentes kialakítás
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos
illeszkedésért

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Fémmentes kialakítás
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos
illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Fémmentes kialakítás
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték
alatt
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos
illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7200
Cikkszám
8707.200
Változat
FFP 2 NR D előformázott maszk szelep nélkül
Szín
ezüstszürke
Kisker. egység 20 egység

uvex silv-Air 7210
Cikkszám
8707.210
Változat
FFP 2 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín
ezüstszürke
Kisker. egység 15 egység

8708.203

8708.213

uvex silv-Air 8203

uvex silv-Air 8213

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
• Víztaszító anyagból készült bevonat
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos
illeszkedésért
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• Habrétegek az áll és az orr területén az optimális illeszkedésért

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
klímához optimalizált kilégzőszeleppel
• Víztaszító anyagból készült bevonat
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos
illeszkedésért
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• Habrétegek az áll és az orr területén az optimális illeszkedésért

uvex silv-Air 8203
Cikkszám
8708.203
Változat
FFP 2 NR D összehajtható maszk szelep
nélkül
Szín
ezüst
Kisker. egység 20 egység, egyesével csomagolva
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uvex silv-Air 8213
Cikkszám
8708.213
Változat
FFP 2 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín
ezüst
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 7220
Cikkszám
8707.220
Változat
FFP 2 NR D előformázott maszk
szeleppel és aktívszénnel
Szín
ezüst, antracitszürke
Kisker. egység 15 egység

uvex silv-Air p
FFP 3 előformázott maszkok és összehajtható maszkok

8707.310

8707.320

uvex silv-Air 7310

uvex silv-Air 7320

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és
kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra
csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték alatt
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és
kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra
csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7310
Cikkszám
8707.310
Változat
FFP 3 R D előformázott maszk szeleppel
Szín
ezüstszürke
Kisker. egység 5 egység

uvex silv-Air 7320
Cikkszám
8707.320
Változat
FFP 3 R D előformázott maszk szeleppel és aktívszénnel
Szín
ezüst, antracitszürke
Kisker. egység 5 egység

8708.313

uvex silv-Air 8313
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Víztaszító anyagból készült bevonat
• A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
• Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és
kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra
csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül
uvex silv-Air 8313
Cikkszám
8708.313
Változat
FFP 3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín
ezüst
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva

145

uvex silv-Air c
Légzésvédő maszkok

uvex silv-Air c
FFP 3

összehajtható

FFP 2

3100 NR D

3110 NR D

3200 NR D

3210 NR D

3220 NR D
aktívszenes

3310 NR D

csésze alakú

FFP 1

2100 NR D

2110 NR D

2200 NR D

2210 NR D

2220 NR D
aktívszenes

2310 NR D
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2312 NR D

uvex silv-Air c
FFP 1 és FFP 2 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok

1
Szűrővel felszerelt védőmaszk
uvex silv-Air c
5

• Innovatív kialakítás, optimalizált forma
• Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
• Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és
biztos illeszkedésért
• Kilégzőszelep a könnyű levegőcseréért,
amely csökkenti a maszkon belül felhalmozódó hő és nedvesség mennyiségét
• Állítható orrcsipesz az egyénileg kitűnően
állítható illeszkedésért
• A maszk megfelel a dolomitpor-vizsgálat
(D) követelményeinek
• Kompatibilis az uvex védőszemüvegekkel
• A felső rész tömítése biztonságos és
kényelmes illeszkedést tesz lehetővé
• A hegesztéshez is alkalmas, FFP 2 osztályú maszkok aktív szenes szűrővel (uvex
silv-Air c 2220 és 3220)

4
3

2

1
A szabadon állítható orrcsipesz biztosítja
a kitűnő egyéni és biztos illeszkedést.

4
A nagy, 360°-os kilégzőszelep nagyon
alacsony légzési ellenállást és kellemes,
hűvös klímát biztosít a maszkon belül.

3

2
A puha anyagszéleknek köszönhetően
nem érezhető kényelmetlen nyomás.

A varrás nélküli fejpánt beállítható az
optimális illeszkedéshez.

5
A felső rész tömítése a maszk biztonságosabb illeszkedését és kényelmesebb
viseletét biztosítja.

147

uvex silv-Air c
FFP 1 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok

8733.100

8733.110

uvex silv-Air 3100

uvex silv-Air 3110

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást, és minimálisra
csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3100
Cikkszám
8733.100
Változat
FFP 1 NR D összehajtható maszk szelep nélkül
Szín
fehér
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 3110
Cikkszám
8733.110
Változat
FFP 1 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín
fehér
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva

8732.100

8732.110

uvex silv-Air 2100

uvex silv-Air 2110

• Részecskeszűrős, előformázott maszk
• Varrás nélküli fejpánt és orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Varrás nélküli fejpánt és orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást, és minimálisra
csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2100
Cikkszám
8732.100
Változat
FFP 1 NR D előformázott maszk szelep nélkül
Szín
fehér
Kisker. egység 20 egység
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uvex silv-Air 2110
Cikkszám
8732.110
Változat
FFP 1 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín
fehér
Kisker. egység 15 egység

uvex silv-Air c
FFP 2 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok

8733.200

8733.210

8733.220

uvex silv-Air 3200

uvex silv-Air 3210

uvex silv-Air 3220

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható
orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a
biztos illeszkedésért

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható
orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a
biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a
nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

• Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték
alatt
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható
orrcsipesz
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a
biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3210
8733.210
FFP 2 NR D összehajtható maszk szeleppel
fehér
15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 3220
8733.220
FFP 2 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktívszénnel
ezüst
15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 3200
Cikkszám
8733.200
Változat
FFP 2 NR D összehajtható maszk szelep nélkül
Szín
fehér
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva

8732.200

8732.210

8732.220

uvex silv-Air 2200

uvex silv-Air 2210

uvex silv-Air 2220

• Részecskeszűrős, előformázott maszk
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a
biztos illeszkedésért

• Részecskeszűrős, előformázott maszk
kilégzőszeleppel
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható
orrcsipesz a kényelmes és biztos
illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a
biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a
nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
• Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok
és gőzök elleni védelemért a küszöbérték alatt
• Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes tömítőperem az orr területén a
biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást, és minimálisra csökkenti a
nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2210
8732.210
FFP 2 NR D előformázott maszk szeleppel
fehér
15 egység

uvex silv-Air 2220
8732.220
FFP 2 NR D előformázott maszk szeleppel és aktívszénnel
ezüst
15 egység

Cikkszám
Változat
Szín
Kisker. egység

uvex silv-Air 2200
8732.200
FFP 2 NR D előformázott maszk szelep nélkül
fehér
20 egység
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uvex silv-Air c
FFP 3 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok

8733.310

uvex silv-Air 3310
• Részecskeszűrős, összehajtható maszk
kilégzőszeleppel
• Állítható fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
• Kényelmes, a teljes maszkot körbefogó
tömítőperem a biztos illeszkedésért
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3310
Cikkszám
8733.310
Változat
FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín
fehér
Kisker. egység 15 egység, egyesével csomagolva

8732.310

uvex silv-Air 2310

uvex silv-Air 2312

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel nagyobb méretű arcformákhoz
• Négy ponton rögzíthető fejpánt és rugalmas,
állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos
illeszkedésért
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó
tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

• Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel – ergonomikus kialakítással
kisebb és közepes méretű arcformákhoz
• Négy ponton rögzíthető fejpánt és rugalmas,
állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos
illeszkedésért
• A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó
tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
• A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési
ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

Cikkszám
Változat
Szín
Kisker. egység
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8732.312

uvex silv-Air 2310
8732.310
FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel
fehér
15 egység

uvex silv-Air 2312
8732.312
FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel
fehér
15 egység

uvex silv-Air
Jellemzők

A 360°-os kilégzőszelep jelentős mértékben csökkenti a légzési ellenállást és a maszkon belül felhalmozódó hő és nedvesség
mennyiségét.

Kényelmes, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem
A puha tömítőperem a maszk biztonságos, kényelmes, légmentesen zárt illeszkedését biztosítja.

Puha tömítőperem az orr és az áll területén
a biztos és kényelmes illeszkedésért.

Kényelmes tömítőperem az orr területén
A puha tömítőperem az orr területén biztos és nyomásmentes illeszkedést biztosít.

Kényelmes orrcsipesz
A maszk illeszkedését egy kiváló minőségű orrcsipesz biztosítja, melynek köszönhetően tetszés szerint állítható.

Fémmentes
A maszk teljes mértékben fémmentes és kizárólag bőrkímélő anyagokból készült.

A 4 ponton rögzíthető fejpánt egyedi és biztos illeszkedést nyújt, amely tökéletesen alkalmazkodik a viselő igényeihez.

A maszkok egyenként vannak csomagolva és a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is megfelelnek.

Aktívszenes belső rész
A szűrő anyagába integrált aktívszenes kiegészítő réteg csökkenti a kellemetlen szagok behatolását.

A 3D orrterület kényelmes viseletet és alacsony szintű szivárgást biztosít, ezzel megakadályozza a bevonat nélküli védőszemüveg
bepárásodását.

Nagy teljesítményű klímaszabályozás
A kilégzőszelephez csatolt szűrőkamráknak köszönhetően a maszk kivételesen alacsony légzési ellenállást biztosít. A nagy
teljesítményű maszk klímaszabályozása optimálisan kényelmes viseletet biztosít.

„R” jelölés
A maszk újrahasználhatósági teszten esett át és rendelkezik a második műszak során történő viseléséhez előírt
teljesítményjellemzőkkel.

„NR” jelölés
Az ilyen jelölésű maszkok csak egyszer használhatók, ezért a munkahelyi műszak lejárta után el kell dobni őket.

„D” jelölés
A maszkon kiegészítő dolomitpor-vizsgálatot végeztek és bebizonyosodott, hogy kiváló légzést biztosít még rendkívül poros
környezetek és hosszan tartó használati időszakok esetén is.
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uvex silv-Air
Áttekintés

Cikkszám Név

Típus

Szín

8701.011 uvex clear

Tisztítóspray

8707.100 uvex silv-Air 7100

FFP 1 előformázott maszk szelep nélkül

ezüstszürke

8707.110 uvex silv-Air 7110

FFP 1 előformázott maszk szeleppel

8707.200 uvex silv-Air 7200

Kisker. egység
1 doboz
(360 ml)

Mennyiség
per Karton Oldal
100

130

20 db/doboz

180

143

ezüstszürke

15 db/doboz

135

143

FFP 2 előformázott maszk szelep nélkül

ezüstszürke

20 db/doboz

180

144

8707.210 uvex silv-Air 7210

FFP 2 előformázott maszk szeleppel

ezüstszürke

15 db/doboz

135

144

8707.212 uvex silv-Air 7212

FFP 2 előformázott maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

135

141

8707.220 uvex silv-Air 7220 aktívszénnel

FFP 2 előformázott maszk szeleppel

ezüst/antracitszürke

15 db/doboz

135

144

ezüstszürke

3 db/doboz

36

140

8707.233 uvex silv-Air 7233 nagy teljesítményű FFP 2 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel

fehér

3 db/doboz
per doboz

36

140

8707.310 uvex silv-Air 7310

FFP 3 előformázott maszk szeleppel

ezüstszürke

5 db/doboz

60

145

8707.311 uvex silv-Air 7311

FFP 3 előformázott maszk szeleppel

fehér

120 darab

120

141

8707.312 uvex silv-Air 7312

FFP 3 előformázott maszk szeleppel

fehér

5 db/doboz

60

141

8707.315 uvex silv-Air 7315

FFP 3 előformázott maszk szeleppel

fehér

5 db/doboz

60

141

FFP 3 előformázott maszk szeleppel

ezüst/antracitszürke

5 db/doboz

60

145

8707.330 uvex silv-Air 7330 nagy teljesítményű FFP 3 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel

ezüstszürke

3 db/doboz

36

140

8707.333 uvex silv-Air 7333 nagy teljesítményű FFP 3 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel

fehér

3 db/doboz

36

140

8708.103 uvex silv-Air 8103

FFP 1 összehajtható maszk szelep nélkül

ezüst

20 db/doboz

480

143

8708.113 uvex silv-Air 8113

FFP 1 összehajtható maszk szeleppel

ezüst

15 db/doboz

360

143

8708.203 uvex silv-Air 8203

FFP 2 összehajtható maszk szelep nélkül

ezüst

20 db/doboz

480

144

8708.213 uvex silv-Air 8213

FFP 2 összehajtható maszk szeleppel

ezüst

15 db/doboz

360

144

8708.313 uvex silv-Air 8313

FFP 3 összehajtható maszk szeleppel

ezüst

15 db/doboz

360

145

8732.100 uvex silv-Air 2100

FFP 1 előformázott maszk szelep nélkül

fehér

20 db/doboz

240

148

8732.110 uvex silv-Air 2110

FFP 1 előformázott maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

180

148

8732.200 uvex silv-Air 2200

FFP 2 előformázott maszk szelep nélkül

fehér

20 db/doboz

240

149

8732.210 uvex silv-Air 2210

FFP 2 előformázott maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

180

149

8732.220 uvex silv-Air 2220 aktívszénnel

FFP 2 előformázott maszk szeleppel

ezüst

15 db/doboz

180

149

8732.310 uvex silv-Air 2310

FFP 3 előformázott maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

180

150

8732.312 uvex silv-Air 2312

FFP 3 előformázott maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

180

150

8733.100 uvex silv-Air 3100

FFP 1 összehajtható maszk szelep nélkül

fehér

30 db/doboz

360

148

8733.110 uvex silv-Air 3110

FFP 1 összehajtható maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

180

148

8733.200 uvex silv-Air 3200

FFP 2 összehajtható maszk szelep nélkül

fehér

30 db/doboz

360

149

8733.210 uvex silv-Air 3210

FFP 2 összehajtható maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

180

149

8733.220 uvex silv-Air 3220 aktívszénnel

FFP 2 összehajtható maszk szeleppel

ezüst

15 db/doboz

180

149

8733.310 uvex silv-Air 3310

FFP 3 összehajtható maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

180

150

8765.100 uvex silv-Air 5100

FFP 1 összehajtható maszk szelep nélkül

fehér

30 db/doboz

480

137

8765.110 uvex silv-Air 5110

FFP 1 összehajtható maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

240

137

8765.200 uvex silv-Air 5200

FFP 2 összehajtható maszk szelep nélkül

fehér

30 db/doboz

480

137

8765.210 uvex silv-Air 5210

FFP 2 összehajtható maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

240

137

8765.220 uvex silv-Air 5220 aktívszénnel

FFP 2 összehajtható maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

240

137

8765.310 uvex silv-Air 5310

FFP 3 összehajtható maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

240

138

8765.320 uvex silv-Air 5320 aktívszénnel

FFP 3 összehajtható maszk szeleppel

fehér

15 db/doboz

240

138

8707.232 uvex silv-Air 7232 nagy teljesítményű FFP 2 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel

8707.320 uvex silv-Air 7320 aktívszénnel
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Munkaruházat
Védőruhák

uvex collection 26
A büszkeség érzése, amikor egy jó cél
érdekében mindent beleadunk

Az uvex 1926 óta védi az embereket a munkahelyen
és sportolás közben. Büszkék vagyunk erre a
feladatra, és ezt a büszkeséget hordozza a
collection 26 sportos megjelenése:
divatos színei és különleges anyagai jelzik a minőséget, amellyel egyesíteni
tudjuk a munkaruházatot és a hétköznapi dizájnt.
Férfi és női kivitelben. A büszke viselethez.
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uvex collection 26
Női nadrág

Férfinadrág
● petrolkék

Cikkszám: 89809

Anyag: 92% poliamid, 8% elasztán, 178 g/m2

34 – 50

ⅸ훉↥훎횿

Leírás: • sportos, karcsúsított fazon szellőző, vízhatlan, ugyanakkor elasztikus
anyaggal a magas fokú kényelemért • két combzseb és egy farzseb cipzárral
•OEKO-TEX® standard 100 •PFC-mentes

Steppelt mellény
Cikkszám: 89449

● petrolkék

● petrolkék

42 – 64, 90 – 110

ⅸ훉↥훎횿

Leírás: • sportos, karcsúsított fazon szellőző, vízhatlan, ugyanakkor elasztikus anyaggal
a magas fokú kényelemért • két combzseb és egy farzseb cipzárral
•OEKO-TEX® standard 100 •PFC-mentes

Pulóver
XS–4XL

Anyag: 100% poliészter, 65 g/m2
Bélés: 100% poliészter

훆훉뎪훎횿

Leírás: • meleg, mégis könnyű • magas minőségű varrott
logó a bal oldalon • diszkrét cipzárral ellátott oldalsó zsebek
és egy cipzáras Napóleon-zseb•OEKO-TEX® standard 100
•PFC-mentes
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Cikkszám: 89434

Anyag: 92% poliamid, 8% elasztán, 178 g/m2

Cikkszám: 89447

● petrolkék

XS–4XL

Anyag: 50% pamut, 50% poliészter, 330 g/m2

ⅸ훉↥훎횿

Leírás: • hétköznapi utcai megjelenés sportos kivitelben, állítható kapucnival
• magas minőségű varrott logó a bal ujjon •OEKO-TEX® standard 100

Galléros póló
Cikkszám: 89458 férfi
Cikkszám: 89459 női

Softshell kabát
● petrolkék
● petrolkék

Leírás: • tartós TENCEL® anyag nedvességszabályozással • magas minőségű
varrott logó a bal pólóujjon • 3 gombos kivitel (89458) •4 gombos kivitel (89459)
•OEKO-TEX® standard 100

Sapka
Cikkszám: 8945100

egy méret

Anyag: 100% pamut

후훉↣훍훃

Leírás: • egyenes ellenző kontrasztos alsó résszel •a
megfelelő méretre állítható

A TENCEL® a Lenzing cégcsoport bejegyzett védjegye.

Cikkszám: 89448

ⅸ훉뎪훎횿

Leírás: • funkcionális anyagkombináció • mozgás közben remek szellőzést és kényelmet biztosító
Powerstretch részek • négy darab nagy első zseb, két mellényzseb és egy karzseb – mind
cipzárral •OEKO-TEX® standard 100

Steppelt kabát
● fekete

XS–4XL

Anyag: Külső: 85% poliamid, 15% elasztán,
Belső: 100% poliészter
Szegély: 88% poliészter, 12% elasztán

ⅺ훉↣훋훃

Anyag: 60% lyocell (TENCEL®),
40% poliészter

● petrolkék

Cikkszám: 89657

XS–6XL

● petrolkék

Bermudanadrág
XS–4XL

Anyag: 100% poliészter
Bélés: 100% poliészter (120 g/m²)

훆훉뎪훎횿

Leírás: • meleg, mégis könnyű • magas minőségű varrott logó
a bal ujjon • diszkrét cipzárral ellátott oldalsó zsebek és egy
cipzáras Napóleon-zseb•OEKO-TEX® standard 100 •PFCmentes

Cikkszám: 89438

● petrolkék

42 – 64

Anyag: 92% poliamid, 8% elasztán, 178 g/m2

ⅸ훉↥훎횿

Leírás: • sportos, karcsúsított fazon, vízhatlan,
ugyanakkor elasztikus anyaggal a magas fokú
kényelemért • két combzseb és egy farzseb cipzárral
•OEKO-TEX® standard 100 •PFC-mentes
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uvex suXXeed
Egyesek szerint kényelem,
funkció és stílus.
Szerintünk siker.
Az uvex suXXeed kollekcióval minden pont
passzol: jól átgondolt funkció, sportos dizájn,
izgalmasan kontrasztos színek, nem mindennapi
anyagkombinációk, szabása pedig tökéletesen
követi a test vonalait.
Az eredmény pedig férfiakon és nőkön egyaránt
jól áll – továbbá ipari és fémmegmunkálási
környezetben, valamint szabadidős célra egyaránt hordható. Az uvex suXXeed kollekció minden alkalmazási területen, minden mozgásforma
során megállja a helyét. A férfinadrágok már
karcsúsított és hagyományos fazonban is
elérhetők. Célunk, hogy minden szempontból
tökéletes fazont érjünk el, ami sikerünk nélkülözhetetlen titka.
A legjobb fazon, kompromisszumok nélkül –
munkához és kikapcsolódáshoz.
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uvex perfeXXion
Színkavalkád,
majd tisztaság.
Kertészet és tereprendezés, fafeldolgozás vagy
létesítménykezelés: a választás minden esetben
az uvex perfeXXion.
Az uvex perfeXXion pedig mindenkinek szabad
döntést biztosít. Ez a kiterjedt kollekció nemcsak
X különböző színváltozatot kínál, de X különböző
felszerelési részletet is: az igényektől függően a
különböző felsők és nadrágok szabadon kombinálhatók, és sokszínűen keverhetők. Az anyag
minden körülmények között rendkívül strapabíró.
És – mindenek előtt – minden darab géppel
mosható.
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uvex munkaruházat
fémmegmunkáláshoz
profisystem metall
Ha nem kell a szikráktól tartani, bármilyen fém
igába hajtható
Izzó forgács, több száz fokos forró szikra, fülsüketítő zaj – a
sarokcsiszolás kockázatai legalább akkorák, mint látványos
tűzijátéka.
A munkaruházat és a védőruhák fejlesztésekor számos
fémipari vállalattal dolgoztunk szoros együttműködésben,
és termékeink fejlesztését a gyakorlati tapasztalatból származó szakértői ismeretek beépítésével végeztük. Ez egyedi
megoldásokat eredményezett: például a ruhák innovatív
bevonatát, mely megbízhatóan véd a szikrák ellen, és nem
hagy helyet az elhasználódás jeleinek. Legyen szó hegesztésről, marásról, hajlításról vagy összeszerelésről: az uvex
díjnyertes védőruhái egyénileg igazíthatók a fémipari cégek
különböző műveleteihez.

Az uvex protection metal és uvex metal pro ruhák 2015-ben elnyerték a
neves Red Dot Design Awardot.
Az uvex protection metal ezenfelül 2017-ben elnyerte a German Design
Awardot.

A Német Fémipari
Szövetség együttműködő
partnere.
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uvex new worker
A mindenes munkaruházat,
amely igazi klasszikus lehet
Az uvex perfect nyomdokait követve megalkottuk az uvex new worker kollekciót – a gyakorlatban letesztelt, mindenes kollekció, mely
egyszerre funkcionális és kényelmes, modern
és időtlen, sportos és klasszikus.
A fazon és a rugalmas sztreccs részek rendkívül
ergonomikusak. A fényvisszaverő elemek és a
térdzsebek kipróbált és letesztelt CORDURA®
anyagból készültek. A kontrasztos varrás
feltűnően sportos megjelenést ad klasszikus
felhangokkal.
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uvex cut
Védelem éles helyzetekben
Az uvex cut kollekció védelmet nyújt olyan sérülések ellen, amelyeket kések, üveglapok és éles
munkadarabok okozhatnak.
Ezek a strapabíró felsők és nadrágok továbbá
rendkívül kényelmesek is, hála az innovatív,
kétrétegű kialakításnak és a TwinFlex® bambuszbetéteknek. Míg a kopásálló poliamid és a vágásálló üvegszál kívülről maximális védelmet nyújt, a
puha bambuszfonalak belül megfelelő hőérzetről
gondoskodnak. És ez több ipari tisztítási ciklus
után is megmarad.

A Bamboo TwinFlex® technológia az UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germany bejegyzett védjegye.
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uvex protection flash
Feltűnő éjszaka és
sportosan szembetűnő nappal
Esőben, ködben és sötétben is dolgozhat
kültéren. Fontos, hogy mindenki látható
legyen – még rossz látási viszonyok mellett
is.
Az uvex protection flash kollekció láthatósági ruházata világos, fényvisszaverő csíkokat használ. Egyes modellek még önállóan
is felvillannak. Ez az innovatív fényvezető
rendszernek köszönhető, melyet az
OSRAM® mérnökeivel együtt fejlesztettünk
ki. A sportos fazonú munkásnadrágok és
softshell kabátok pedig természetesen
fényes nappal is láthatók – hiszen ezeket
az uvex tervezte…

169

uvex perfect
Alkosson saját kombinációt,
csak ügyeljen rá, hogy az egész
csapat egyező felszerelést viseljen
Az uvex perfect kínálata igen széles.
És mivel minden darabot úgy terveztünk, hogy
egymással összhangban legyenek, mind hibátlanul
kombinálható. A színek és az anyagok kínálata
rendkívül széles, így változatosan állítható össze a
megfelelő felszerelés is.
Egész csapatok öltözhetnek saját tevékenységüknek
megfelelően, és különböztethetik meg magukat
egymástól vizuálisan. Hiszen az uvex perfect
kollekciót alkotó minősített védőruhák nemcsak a
biztonságot szolgálják – de a csapatszellemet is.
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uvex protection
perfect multi function
Véd, enyhíti a feszültséget,
kényelmesen simul, és sokat kibír:
védőruhák, melyek oly változatosak,
akár egy munkanap
Hő, ívkisülés, vegyszerek: ha ipari területen
dolgozik, ezek mindenhol körbeveszik, és
gyakran van kitéve számos veszélynek. De
bármit is rejt a nap, az uvex protection perfect
multi function termékek optimális, sokoldalú
védelmet kínálnak, és a kényelmes viseletnek
hála megkönnyítik a munkát. A hátul és a térdnél
elhelyezett rugalmas sztreccs betétek segítik a
könnyű mozgást, miközben a természetes szálak
nagy aránya és az erős szövés lehetővé teszi a
strapabíró anyag szellőzését.
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Egyszer használatos
védőruházat

Egyszer használatos védőruházat
Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez
Az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK irányelv
Az egyéni védőeszközök értékesítési feltételeit és a védőeszközök által teljesítendő alapvető biztonság követelményeket az 1989. december 21-én életbe léptetett 89/686/
EGK irányelv szabályozza.
Amennyiben a termék megfelel az irányelvben előírt követelményeknek, alkalmas a CE jelölésre és az európai belső
piacon értékesíthető.
Attól függően, hogy az adott védőruházatot milyen kockázati szint elleni védelemre tervezték, a védőeszköz a következő három kategória egyikébe sorolható:
I. kategória:

Egyszerű védőeszköz, alacsony kockázat
ellen

II. kategória: A viselőt veszélyes anyagok ellen védő
védőruházat. Azok az egyéni védőeszközök
tartoznak ide, amelyek nem sorolhatók
egyértelműen az 1-es vagy a 3-as kategóriába.

DIN EN ISO 13688 védőruházat –
általános követelmények
A DIN EN ISO 13688 szabvány a védőruházatra vonatkozó
általános követelményeket határozza meg a következő
szempontok alapján: ergonómia, sértetlenség, öregedés,
méretjelölés, kompatibilitás és jelölés, valamint a gyártó által
a védőruházattal együtt biztosítandó információk. Ez az
európai szabvány egy olyan referenciaszabvány, amelyre az
összes többi, adott védőruházatra vonatkozó szabvány
hivatkozik. Ezért csak valamilyen adott szabvánnyal együtt
alkalmazható.
A szabványokkal kapcsolatos részletes tudnivalók az
uvex-safety.com webhelyen találhatók meg.

III. kategória: Olyan védőruházat, amely védelmet nyújt
viselőjének a halálos veszélyekkel vagy a komoly és gyógyíthatatlan egészségkárosodást
okozó hatásokkal, magas kockázatokkal
szemben.

!

A 89/686/EGK irányelv 2018. április 21-én érvényét veszíti. A fenti időponttól kezdve az irányelvet
felváltja a 2016. március 31-én az EU Hivatalos Lapjában közzétett, védőeszközökről szóló 2016/425/EU
rendelet.

Magas

Védelmi fokozat

1. típus
2. típus

3. típus

EN 14605

Folyadékzáró védőoverallok
(nagy nyomású vízsugárteszt)

4. típus

EN 14605

Permetzáró védőoverallok
(permetteszt)

ISO 13982-1

Részecskezáró védőoverallok
(szilárd részecskék elleni védelem)

EN 13034

Korlátozottan permetzáró védőoverallok
(folyadékköd elleni védelem)

5/6. típus

Alacsony

A vegyi anyagok elleni védelem mindig a III. kategóriába tartozik.
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Egyszer használatos védőruházat

98760
EN 14605

EN 14605

98710

98449

ISO 13982-1

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2
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Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez

Korlátozottan permetzáró
védőoverallok
(folyadékköd elleni védelem)

■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■

■

■
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Részecskezáró védőoverallok
(szilárd részecskék elleni védelem)

Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőruházat (az antisztatikusság
csak 25%-nál nagyobb páratartalom
mellett garantált)
Fertőző anyagok elleni védőruházat

Radioaktív részecskékkel történő
szennyeződés elleni védőruházat
(aradioaktív sugarakkal
szemben nem nyújt védelmet)
Növényvédő szerek elleni
védőruházat

■
ISO 14116

Korlátozott lángterjedést biztosító
anyagokból és anyag-összeállításokból készült védőruházat

Környezeti feltételek meghatározása
Poros, párás vagy nedves feltételek mellett dolgozik?
Hogy megkönnyítsük Önnek a munkájához megfelelő védőruházat kiválasztását, annak alapján kategorizáltuk overalljainkat, hogy mennyire alkalmasak az ilyen környezetekben végzett munkákhoz. A sávok azt jelzik, mennyire alkalmas a termék az egyes
körülményekhez.
Tájékoztatást nyújtunk a szellőzésről is, így a viselő kényelmét is figyelembe veheti a
döntésben.

Por

Pára

Nedvesség

Szellőzés

További tulajdonságok meghatározása
Bizonyos munkahelyi környezetekben további követelményeket is figyelembe kell venni. Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy az elemek tartalmaznak-e szilikont és festékek
tapadását gátló anyagokat.
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uvex3B chem classic

Alkalmazási területek:
• Szerves és szervetlen vegyi anyagok
kezelése
• Tisztítási és karbantartási munkák
• Vegyipar és gyógyszeripar
• Élelmiszeripar
• Talajszennyezettség helyreállítása és
lebontás
• Ipari tisztítás és karbantartás
• Tartálytisztítás
• Festékekkel és lakkokkal végzett munka
• Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
• Mezőgazdaság
• Szennyvízkezelés és csatornaépítés
• Hulladékkezelés
• Katasztrófavédelmi és mentési
szolgáltatások
• Állatgyógyászat és járványügy
• Olaj- és petrolkémiai ipar
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uvex 3B chem classic
3B típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall
uvex 3B chem classic
Általános jellemzők:
• A rendkívül strapabíró anyag és az ultrahangos hegesztésű és szalaggal leragasztott
varrások kombinációja maximális védelmet és
biztonságot nyújt
• Folyadékzáró
• Zajmentes anyag
• Szilikontól és festékekkel történő érintkezés
hatására károsodó anyagoktól mentes
Védelmi jellemzők:
• A vegyi anyagok széles skálája ellen biztosít
védelmet
• A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
• Az öntapadó cipzáras hajtóka optimális
védelmet biztosít
• Antisztatikus tulajdonságok
• Fertőző betegségek elleni védelem
Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül könnyű és tartós anyag
• Bőrbarát textilbélés
• Rugalmas övrész a tökéletes illeszkedésért
• Biztonságos és kényelmes lezárások a
kapucnin a kar- és a lábszárrészen található
rugalmas szalagoknak köszönhetően
• Kényelmes cipzár

uvex 3B chem classic
Cikkszám
98757
89880
Anyag
sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált
polipropilén fóliával
UV-védelmi faktor: UPF 50+
Szín
zöld
sárga
Méretek
S–3XL
S–3XL
Kisker. egység 25
25

Minősítések:

EN 14126

EN 14605

EN 14605

ISO 13982-1

3B TÍPUS

4B TÍPUS

5B TÍPUS

EN 1149-5

EN 1073-2

3. típus

A sárga változat 2018
májusától kapható

Az uvex 3B chem classic anyagösszetétele
89880

A rendkívül könnyű és feszes, sodorva hurkolt polipropilén szálakból álló fólia hatékonyan akadályozza meg számos folyékony szerves és szervetlen vegyi anyag átjutását. Az anyag és a szigetelt, szalaggal leragasztott varrások jó mechanikai ellenállásának köszönhetően az uvex 3B
classic védelmet nyújt akár a legveszélyesebb mikrobatörzsekkel szemben is a kényelemérzet
csökkenése nélkül.

98757

szalaggal leragasztott varrás
ultrahangos
hegesztésű varrás
folyadékzáró polipropilén fólia

sodorva hurkolt

uvex-safety.com/overalls

A középső ujjra húzható akasztó
biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.

Rugalmas övrész a testreszabott
illeszkedésért.

Kényelmes cipzárhúzó és cipzárfedés
a fokozott védelemért.
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uvex 3B chem light
3B típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall
uvex 3B chem light
Általános jellemzők:
• Könnyű és rendkívül rugalmas anyag a
nagyobb kényelemért
• Folyadékzáró
• Zajmentes anyag
• Festékekkel történő érintkezés hatására
károsodó anyagoktól és szilikontól mentes
Védelmi jellemzők:
• Tisztítási munkához ideális
• A középső ujjra húzható akasztó biztonságosan rögzíti a ruhaujjat
• Az öntapadó cipzáras hajtóka optimális
védelmet biztosít
• Antisztatikus tulajdonságok
• Fertőző betegségek elleni védelem
Kényelmi jellemzők:
• Bőrbarát, nem szövött anyaggal van bélelve
• Rugalmas övrész az optimális illeszkedésért
• Biztonságos és kényelmes lezárások a
kapucnin a kar- és a lábszárrészen található
rugalmas szalagoknak köszönhetően
• Kétirányú cipzár
Alkalmazási területek:
• Alacsony koncentrációjú vegyszerek
kezelése
• Ipari és épülettisztítás
• Hajóépítés és autógyártás
• Vegyipar és gyógyszeripar
• Festékek és lakkok kezelése
• Elektronika
• Azbeszt kezelése és lebontása
• Szennyezett helyek megtisztítása
• Állattenyésztés és állatgyógyászat
• Hulladékkezelés

uvex 3B chem light
Cikkszám
89843
Anyag
sodorva hurkolt polipropilén szálak
laminált polietilén fóliával
UV-védelmi faktor: UPF 50+
Szín
fehér, sárga
Méretek
S–3XL
Kisker. egység 40

Minősítések:

EN 14126

EN 14605

EN 14605

ISO 13982-1

3B TÍPUS

4B TÍPUS

5B TÍPUS

EN 1149-5

EN 1073-2

3. típus

89843

Az uvex 3B chem light anyagösszetétele
A hihetetlenül könnyű és rugalmas, sodorva hurkolt szálakból álló fóliaréteg tisztítási munkához
és alacsony koncentrációjú vegyszerek kezeléséhez ideális. A hegesztett és szalaggal leragasztott varrások további védelmet nyújtanak a kényelem biztosítása mellett.
2018 májusától
kapható
szalaggal leragasztott varrás

overlock szegőöltés
folyadékzáró polipropilén fólia
polipropilén SMS

uvex-safety.com/overalls
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A középső ujjra húzható akasztó
biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.

Rugalmas övrész a testreszabott
illeszkedésért.

Kényelmes cipzár és öntapadós
cipzárfedés a biztonságos védelemért.

3B típusú, egyszer használatos védőruházat
Teljesítményparaméterek
A listán szereplő vegyszerek csak példaként
szolgálnak.

Vegyszer

CAS-szám

89843

c
ssi
cla
hem
uve
x3
Bc

uve
x3
Bc

uve
x3
Bc

hem

hem

cla

ligh
t

A Chemical Expert System rendszerben is
kereshet adatokat (lásd: 194. oldal).

ssi

c

Az egyes ruházatok teljeskörű áttekintéséhez tekintse meg a műszaki adatlapokat.

89880

98757

EN 14327 szerinti osztály EN 14326 szerinti osztály EN 14325 szerinti osztály
Aceton

67-64-1

vizsgálat alatt

6/1.

Acetonitril

75-05-8

vizsgálat alatt

6/0.

–

7705-08-0

–

6/6.

6/6.

Vas(III)-klorid (45%-os)

6/1.

Fluorsav (49%-os)

7664-39-3

–

6/6.

6/4.

Fluorsav
(71–75%-os)

7664-39-3

–

6/5.

6/4.

Fluorsav karbamidban
(62–64%-os)

7664-39-3

–

6/2.

6/2.

Formaldehid (10%-os)

50-00-0

–

6/6.

6/6.

Izopropanol

67-63-0

vizsgálat alatt

6/6.

6/6.
6/6.

Metanol

67-56-1

vizsgálat alatt

6/6.

Nátrium-hidroxid, 50%-os

1310-73-2

vizsgálat alatt

6/6.

6/6.

Salétromsav, 96,5%-os

7697-37-2

–

6/6.

6/6.

Sósav (37%-os)

7647-01-0

–

6/6.

6/6.

Kénsav, 96%-os

7664-93-9

–

6/6.

6/6.

Hidrogén-peroxid

7722-84-1

–

6/6.

6/6.

A táblázatban szereplő adatok laboratóriumi körülmények között (21±2 °C hőmérsékleten) elvégzett vizsgálatok eredményei.
Mivel a gyakorlatban további tényezők, például magasabb hőmérsékletek és mechanikus hatások is gyakran előfordulnak, ezek az értékek csak
útmutatásként szolgálnak. Ezeket az adatokat bármilyen kötelezettség nélkül közöltük, és nem helyettesíthetik az Ön által elvégzett alkalmassági vizsgálatokat.
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uvex 4B
Növényvédő szerek elleni
védelem – DIN 32781
A mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban dolgozó emberek folyamatosan ki vannak téve veszélyes
vegyi és biológiai anyagoknak.
Az alkalmazási területtől, a kitettség időtartamától és
a veszélyes anyag speciális hatásaitól függően egyéni védőeszköz használatára lehet szükség.
A légzésvédő maszkok és kesztyűk mellett a megfelelő vegyvédelmi ruházat is fontos részét képezi a
védőfelszerelésnek.
A hígított növényvédő szeres oldatok kezeléséhez és
alkalmazásához szükséges vegyvédelmi ruházat
teljesítménye iránti követelményeket a DIN 32781
szabvány tartalmazza. A tanúsítás részeként megvizsgálják, hogy a védőruhák mennyire képesek
ellenállni az adott anyagoknak. Az anyagok fizikai
tulajdonságai és a viselő kényelme szintén fontos
szempontok.
Amikor a 4B típusú védőruhákra öt szabványos
növényvédő szerrel elvégezték a permettesztet, a
ruhákon nem találtak arra mutató jeleket, hogy az
anyagok áthatoltak volna rajtuk.

A vegyszerek ellen védő ruházatot igénylő tipikus alkalmazási területek a következők:
• Tömény koncentrátumok keverése és
töltése
• Erősen hígított keverékek permetezése
• Örvénylésnek való kitettség finom
részecskékből álló aeroszol alkalmazása során
• Kezelt lombbal való intenzív érintkezés
miatti veszély
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uvex 4B
4B típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall
uvex 4B
Általános jellemzők:
• Légáteresztő, könnyű és rugalmas anyag a
kivételes kényelemért
• Részecske- és permetzáró
• Festékekkel történő érintkezés hatására
károsodó anyagoktól és szilikontól mentes
Védelmi jellemzők:
• Narancssárga szalaggal leragasztott varrások az optimális védelem és a jó láthatóság
érdekében
• A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
• Öntapadó cipzáras hajtóka az optimális
védelemért
• Antisztatikus tulajdonságok
• Fertőző betegségek elleni védelem

uvex 4B
Cikkszám
Anyag

98711
sodorva hurkolt polipropilén szálak
laminált polietilén fóliával
UV-védelmi faktor: 50+
Szín
fehér, narancssárga
Méretek
S–3XL
Kisker. egység 45

Minősítések:

EN 14126

EN 14605

ISO 13982-1

EN 13034

4B TÍPUS

5B TÍPUS

6B TÍPUS

DIN 32781

EN 1149-5

Kényelmi jellemzők:
• Bőrbarát, nem szövött anyagból készült bélés
• Rugalmas övrész az optimális illeszkedésért
• Biztonságos és kényelmes lezárások a
kapucnin a kar- és a lábszárrészen található
rugalmas szalagoknak köszönhetően
• Kétirányú cipzár

98711

Alkalmazási területek:
• Kisnyomású ipari és épülettisztítás
• Hajóépítés és autógyártás
• Vegyipar és gyógyszeripar
• Festékek és lakkok kezelése
• Mezőgazdaság és kertészet
• Rovarirtás
• Elektronikus és tisztatéri környezet
• Azbeszttel végzett munka és lebontás
• Szennyezett helyek megtisztítása
• Gyógyszeripar és laboratóriumok
• Mintavétel
• Állattenyésztés és állatgyógyászat
• Hulladékkezelés

4. típus

szalaggal leragasztott varrás

Az uvex 4B anyagösszetétele
A mikroporózus permetzáró, sodorva hurkolt
polietilén réteges fóliának köszönhetően az
uvex 4B nemcsak védelmet nyújt, de remekül
szellőzik is. A szalaggal leragasztott varrások
kiemelkedő védelmet nyújtanak a folyékony
aeroszolok és a szilárd részecskék ellen, míg a
belső, sodorva hurkolt anyag kényelmes viseletet biztosít.

uvex-safety.com/overalls

overlock szegőöltés
mikroporózus polietilén fólia
sodorva hurkolt polipropilén szálak (SMS)

Tűzött és szalaggal leragasztott
varrások. Optimális védelem a folyékony aeroszolok és szilárd részecskék
behatolása ellen.

A középső ujjra húzható akasztó
biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.

Háromrészes kapucni az optimális
illeszkedésért.
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uvex 5/6 classic
5/6. típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall
uvex 5/6 classic
Általános jellemzők:
• A rendkívül könnyű és szellőző anyag a kényelem és a biztonság kitűnő kombinációját
garantálja
• Korlátozott mértékben részecske- és permetzáró
• Festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes
Védelmi jellemzők:
• A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
• Öntapadó cipzáras hajtóka az optimális
védelemért
• Antisztatikus tulajdonságok
• Fertőző betegségek elleni védelem
Kényelmi jellemzők:
• Bőrbarát és puha, nem szövött anyaggal
bélelt
• Rugalmas övrész a tökéletes illeszkedésért
• Biztonságos és kényelmes lezárások a
kapucnin a kar- és a lábszárrészen található
rugalmas szalagoknak köszönhetően
• Kétirányú cipzár

98449

Alkalmazási területek:
• Poros vagy porállagú vegyi anyagok kezelése
• Véd a fröccsenő lakkok és festékek ellen
• Üvegszál gyártása és megmunkálása
• Ipari tisztítás és karbantartás
• Autóipar
• Csiszolás és polírozás
• Cementgyártás
• Bányászat és kőfejtés
• Épületbontás és felújítás
• Azbeszttel végzett munka
• Fa- és fémmegmunkálás
• Építőipar
• Gyógyszeripar

uvex 5/6 classic
Cikkszám
98449
Anyag
sodorva hurkolt polipropilén szálak
laminált polietilén fóliával
UV-védelmi faktor: UPF 50+
Szín
fehér
Méretek
S–3XL
Kisker. egység 50

Minősítések:

EN 14126

ISO 13982-1

EN 13034

TYP 5B

TYP 6B

EN 1149-5

EN 1073-2

5/6. típus

Az uvex 5/6 classic anyagösszetétele
Az uvex 5/6 classic rendkívül könnyű, mikroporózus, sodorva hurkolt polietilén szálakból
álló fóliából készült. A puha, bőrbarát anyag a
tartós varrásokkal kombinálva kényelmes
viseletet biztosít, ugyanakkor magas szintű
védelmet is nyújt a szilárd részecskék és a
folyadékköd ellen.

uvex-safety.com/overalls
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overlock szegőöltés
mikroporózus polietilén fólia
sodorva hurkolt

Háromrészes kapucni az optimális
illeszkedés és az akadálytalan kilátás
érdekében.

Kétirányú cipzár öntapadó
gomblyukkal, így még nagyobb
biztonságot nyújt.

Rugalmas övrész a tökéletes
illeszkedésért.

uvex 5/6 comfort
5/6. típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall
uvex 5/6 comfort
Általános jellemzők:
• A polietilén fólia és a légáteresztő SMS hátrész kombinációja nagyfokú védelem mellett
teszi lehetővé a kiváló szellőzést és izzadságelvezetést
• Korlátozott mértékben részecske- és permetzáró
• Az ISO 14644-1 szabvány 8. osztálya szerinti
tisztatéri környezetekhez alkalmas
• Szilikontól és festékekkel történő érintkezés
hatására károsodó anyagoktól mentes
Védelmi jellemzők:
• Kontrasztos színű szalaggal fedett szegővarrások az optimális védelem és a jó
láthatóság érdekében
• A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
• Öntapadó cipzáras hajtóka az optimális védelemért
• Antisztatikus tulajdonságok
Kényelmi jellemzők:
• Lélegző réteg
• Lélegző SMS hátrész
• Optimális illeszkedés a rugalmas övrésznek
köszönhetően
• Biztonságos és kényelmes lezárások a kapucnin a kar- és a lábszárrészen található rugalmas szalagoknak köszönhetően
• Kétirányú cipzár

98710

Az uvex 5/6 comfort anyagösszetétele
Az uvex 5/6 comfort rendkívül könnyű, mikroporózus, sodorva hurkolt polietilén szálakból
álló fóliából készült, ami a sodorva hurkolt
(SMS) hátrésszel kombinálva kiváló légáteresztést biztosít. A szalaggal fedett szegővarrásokkal magas fokú védelmet nyújt a
folyadékköd és a szilárd részecskék ellen.

uvex 5/6 comfort
Cikkszám
98710
Anyag
Alapanyag: sodorva hurkolt polipropilén
szálak, polipropilén fóliaréteg
UV-védelmi faktor: UPF 50+
hátrész: sodorva hurkolt SMS
UV-védelmi faktor: UPF 5
Szín
fehér, lime
Méretek
M–3XL
Kisker. egység 40

Minősítések:

ISO 13982-1

EN 13034

TYP 5

TYP 6

EN 1149-5

5/6. típus

Alkalmazási területek:
• Poros vagy porállagú vegyi anyagok kezelése
• Véd a fröccsenő lakkok és festékek ellen
• Üvegszál gyártása és megmunkálása
• Ipari tisztítás és karbantartás
• Autóipar
• Csiszolás és polírozás
• Cementgyártás
• Bányászat és kőfejtés
• Épületbontás és felújítás
• Azbeszttel végzett munka
• Fa- és fémmegmunkálás
• Építőipar
• Tisztatéri alkalmazások
• Gyógyszeripar
sodorva hurkolt, nem szövött anyag
olvasztva fúvott, nem szövött anyag
sodorva hurkolt, nem szövött anyag

szalaggal
fedett szegővarrás

mikroporózus polietilén fólia
sodorva hurkolt polipropilén
szálak (SMS)

Kívül kontrasztos színű szalaggal
fedett szegővarrások.
Fokozott védelem a szilárd részecskék
és a fröccsenő folyadék behatolása
ellen.

A középső ujjra húzható akasztó
biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.

A lélegző polietilén fólia a légáteresztő
SMS hátrésszel kombinálva kiváló
izzadságelvezetést és szellőzést
biztosít.

uvex-safety.com/
overalls
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uvex 5/6 air
5/6. típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall
uvex 5/6 air
Általános jellemzők:
• A lélegző és könnyű SMS anyag kivételesen
kényelmes viseletet garantál
• Korlátozott mértékben részecske- és
permetzáró
• Meleg környezetben és hosszan tartó
viselésre ideális
• Szilikontól és festékekkel történő érintkezés
hatására károsodó anyagoktól mentes
Védelmi jellemzők:
• A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
• Öntapadó cipzáras hajtóka az optimális
védelemért
• Poros környezetekben optimális védelmet
nyújt
• Antisztatikus tulajdonságok
Kényelmi jellemzők:
• Kiváló izzadságelvezetés
• Optimális illeszkedés a rugalmas övrésznek
köszönhetően
• A lépésbetétnél elhelyezett betoldás
nagyobb mozgásszabadságot nyújt
• Háromrészes kapucni a kiváló illeszkedés és
a korlátlan kilátás érdekében
• Biztonságos és kényelmes lezárások a
kapucnin a kar- és a lábszárrészen található
rugalmas szalagoknak köszönhetően
Alkalmazási területek:
• Poros vagy porállagú vegyi anyagok kezelése
• Azbeszttel végzett munka
• Üvegszál, kerámiaszál és szintetikus gyanta
gyártása és feldolgozása
• Fa- és fémmegmunkálás
• Építőipar
• Autóipar
• Csiszolás és polírozás
• Cementgyártás
• Bányászat és kőfejtés
• Átépítés és felújítás
• Gyógyszeripar
• Javítási munkák

98760

uvex 5/6 air
Cikkszám
Anyag

98760
sodorva hurkolt polipropilén szálak (SMS)
UV-védelmi faktor: UPF 5
Szín
fehér
Méretek
S–3XL
Kisker. egység 50

Minősítések:

ISO 13982-1

EN 13034

TYP 5

TYP 6

EN 1149-5

5/6. típus

uvex-safety.com/overalls

Az uvex 5/6 air anyagösszetétele
Az uvex 5/6 air nagyon könnyű, porózus és
nagy légáteresztő-képességű SMS anyagból
készült, ami optimális hőkezelés mellett rendkívül kényelmes viseletet biztosít. Emellett igen
hatékony por és folyékony permet ellen, így
megbízható védelmet jelent viselője számára.

Rugalmas övrész a tökéletes
illeszkedésért.
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sodorva hurkolt, nem szövött anyag
overlock szegőöltés
olvasztva fúvott, nem szövött anyag
sodorva hurkolt, nem szövött anyag

A középső ujjra húzható akasztó
biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.

A lépésbetétnél elhelyezett betoldás
nagyobb mozgásszabadságot nyújt.

A cipzár öntapadó gomblyukkal még
nagyobb biztonságot nyújt.

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat
Tartozékok
Kámzsa · Ruhaujjvédő· Cipővédő ·
Magas szárú cipővédő
Kámzsa
Cikkszám
Méretek
Változat
Anyag
Szín
Kisker. egység

98752.00
egy méretben
tépőzáras rögzítéssel
sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
fehér
50 egység

Ruhaujjvédő
Cikkszám
Méretek
Változat
Anyag
Szín
Kisker. egység

98753.00
egy méretben
mindkét végén gumírozott
sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
fehér
50 pár

Cipővédő
Cikkszám
Méretek
Változat
Anyag
Szín
Kisker. egység

98749.46
98749.48
42–46
46–48
gumírozott nyílás
sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
fehér
100 pár

Magas szárú cipővédő
Cikkszám
98750.46
Méretek
42–46
Változat
gumírozott, megkötős nyílás
Anyag
sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
Szín
fehér
Kisker. egység 50 pár
Magas szárú cipővédő
Cikkszám
89353.01
Méretek
42–46
Változat
gumírozott, megkötős nyílás
Anyag
sodorva hurkolt polipropilén szálak polipropilén fóliaréteg
Szín
zöld
Kisker. egység 30 pár

98752.00

98753.00

98749.46
98749.48

98750.46

89353.01
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5/6. típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall
Anyag és varrástechnológia

Az optimális anyag minden alkalmazási területre
Milyen szintű áthatolhatatlanságra és védőhatásra van szüksége? Milyen környezeti feltételeknek van kitéve? A védelmi szintek széles skáláját biztosító és
különböző anyagok kombinációjából készült védőoverallokkal az uvex tökéletes
megoldást kínál minden helyzetre – a maximális biztonság és a kényelmes viselet
érdekében.
uvex 5/6 fólia

uvex 5/6 SMS

sodorva hurkolt, nem
szövött anyag
olvasztva fúvott, nem
szövött anyag

mikroporózus polietilén fólia
sodorva hurkolt
polipropilén anyag (SMS)

sodorva hurkolt, nem
szövött anyag
overlock
szegőöltés

• Puha érintés
• „Vízlepergető” külső rész
• Alacsony szintű légáteresztés
• Nedves környezetekben való munkavégzéshez ideális
• Kiváló védelem

Használat helye:
• uvex 5/6 classic
• Az uvex 5/6 comfort
elsődleges anyaga

overlock
szegőöltés

• Kivételesen puha érintés
• Enyhén „vízlepergető” külső rész
• Kiváló szellőzés
• Magas hőmérsékletű környezetekhez
ideális
• Jó védelem

Használat helye:
• uvex 5/6 air
• Az uvex 5/6 comfort
hátrésze

Kivételesen strapabíró varrások
Tesztelés

Szalaggal fedett szegővarrás

Overlock szegőöltés

A varrások erősségét vizsgáló teszteket az
ENISO 13935-2 szabványnak megfelelően
végezték el. Az anyagra mechanikus húzóerőt
gyakoroltak, hogy megállapítsák, milyen mértékű erő szükséges a varrás felszakításához.

Az anyag tökéletes tömítésének biztosítása
érdekében a tűzött varrást egy kontrasztos
színű szalaggal fedtük le. Ezt a dizájnt az uvex
5/6 comfort egyszer használatos overalloknál
használják. A varrás szalaggal történő lefedése biztonságosabb tömítést eredményez.

A belső overlock szegőöltés akár 50%-kal
nagyobb feszítési ellenállást nyújt és akár
50%-kal rugalmasabb, mint a sima tűzött
varrások.
Ezt a dizájnt az uvex 5/6 classic, az az uvex
5/6 air overallnál használjuk.
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Egyedi, komfortos klíma

Az uvex overalljainak klímavizsgálata
A szokásos követelmények hagyományos kiválasztási szempontjain kívül egyre fontosabb
szerepet játszik a viselő kényelme is a döntéshozatali folyamatban, továbbá a klímaszabályozás is egyre fontosabb teljesítményjellemzővé válik.
Az overallok klímaszabályozási képességének meghatározásához elvégeztek egy hőmérséklet-szabályozási vizsgálatot. Itt a nedvesség felhalmozódása kritikus fontosságú tényező,
mivel az képezi a párolgás alapját. A klímavizsgálat során a környezeti hőmérsékletek állandóak maradnak, csak a személy testhőmérséklete változik, az anyag légáteresztésétől függően.
A mikroklíma mérése
A vizsgálat során a mikroklímát az overallok rétegelt
szerkezetében és a viselőn
mérték, a SWEATOR® vizsgálati feltételeknek megfelelően:
21 °C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom
mellett.

A méréshez 10 érzékelőt
helyeznek el a mellkason
és 14 érzékelőt a háton.

A párolgás felhalmozódása 55 perc után = megemelkedett hőérzet
Hogyan befolyásolják a különböző anyagok a viselő kényelmét?
AH (g/kg)
35

25

15

5

uvex 5/6 classic
A teljesen rétegelt 5/6 classic
kevesebb párolgást tesz lehetővé,
ezért kissé magasabb nedvesség
felhalmozódási-szinteket eredményez. Más overallokkal összehasonlítva az uvex 5/6 classic mutatja a
legalacsonyabb légáteresztési
szintet.

uvex 5/6 comfort
Az SMS és a rétegelt anyagok
kombinációjának köszönhetően az
uvex 5/6 comfort overall a
klímaszabályozás szempontjából
a középső helyen szerepel.

uvex 5/6 air
A nagy légáteresztő-képességű
SMS anyagból készült uvex 5/6
rendelkezik a legjobb klímaszabályozó tulajdonságokkal. Kiváló
légáteresztő, és a vizsgálatok
során jól szerepel az alacsonyabb
hőmérsékleteknek és az alacsonyabb nedvességtartalomnak
köszönhetően.

Melyik overall milyen alkalmazási területhez alkalmas?
Az uvex5/6 air és az uvex 5/6 comfort típusú overallok viselését magas hőmérsékleten
végzett munkákhoz vagy nagy fizikai megterhelést jelentő feladatok végzéséhez ajánljuk.
Akipróbált uvex 5/6 classic kiválóan alkalmas minden alkalmazási területhez, beleértve a
normál klimatikus körülmények között végzett könnyebb tevékenységeket is.
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Fertőző betegségek elleni védelem

A munkavállalók számos helyzetben érintkezésbe kerülhetnek biológiai anyagokkal. A lehetséges fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő egyéni védőeszközöket kell viselni.

Az egyes biológiai anyagok kockázati csoportjainak részletes leírását
az EU 2000/54/EK számú irányelvének függeléke tartalmazza.

A fertőző betegségek elleni védelem céljából tervezett ruházat fizikai
gátat képez a viselő bőre és a fertőzés forrása között, és megakadályozza, hogy a betegség átterjedjen más személyekre vagy környezetekre.
Általában a mikroorganizmusokat, például a baktériumokat és a vírusokat a biológiai anyagok közé sorolják. Ezek részletes meghatározását az
EU 2000/54/EK számú irányelve tartalmazza. Mindezeknek az anyagoknak az alapvető közös vonása, hogy fertőzéseket okozhatnak, allergiás betegségeket válthatnak ki, vagy toxikus hatást gyakorolhatnak.
A biológiai anyagok, attól függően, hogy mekkora fertőzési kockázatot
jelentenek, a következő négy kategória valamelyikébe sorolhatók:
1. kockázati csoport:
Olyan biológiai anyagok, amelyek valószínűleg nem okoznak betegséget
az emberi szervezetben.
2. kockázati csoport:
Olyan biológiai anyagok, amelyek betegséget okozhatnak az emberi
szervezetben, és veszélyt jelenthetnek a munkavállalókra nézve, de nem
valószínű, hogy a közösségben elterjedhetnek. Általában hatékony
megelőzési módszer vagy kezelés áll rendelkezésre az esetükben.
3. kockázati csoport:
Olyan biológiai anyagok, amelyek súlyos betegséget okozhatnak az
emberi szervezetben, és komoly veszélyt jelentenek a munkavállalókra
nézve. Fennáll annak a kockázata, hogy a közösségben elterjednek, de
általában hatékony megelőzési módszer vagy kezelés áll rendelkezésre
az esetükben.
4. kockázati csoport:
Olyan biológiai anyagok, amelyek súlyos betegséget okoznak az emberi
szervezetben, és komoly veszélyt jelentenek a munkavállalókra nézve.
Fennáll annak a magas kockázata, hogy a közösségben elterjednek, és
általában nem áll rendelkezésre hatékony megelőzési módszer vagy
kezelés az esetükben.

Tipikus alkalmazási területek, ahol a munkavállalók fertőző anyagoknak
lehetnek kitéve:
• Szennyvízkezelési és csatornázási munka
• Hulladékelszállítás
• Mezőgazdaság
• Élelmiszeripar
• Állatokkal, illetve állati eredetű termékekkel való érintkezéssel járó
munka
• Egészségügyi ellátás, kórházak, készenléti szolgálatok
Az összes olyan biológiai anyag, amelynek a munkavállalók ki lehetnek
téve a különböző alkalmazási területeken, valamint az anyagokhoz társított lehetséges betegségek listája számos kiadványban, többek között a
BGIA 1/2013. számú jelentésében is megtalálható.

Az EN 14126:2003 szabványnak megfelelő
védőruházat
Az EN 14126 szabvány a fertőző betegségek elleni védelem céljából tervezett ruházat teljesítménye iránti követelményeket határozza meg. A
meghatározott vizsgálati eljárások mikroorganizmusokat tartalmazó közegre, például a folyadékokra, aeroszolokra vagy szilárd porrészecskékre összpontosítanak. A mikroorganizmusok heterogén természete miatt
lehetetlen meghatározni a rájuk vonatkozó teljesítményfeltételeket.
A szabvány által előírt vizsgálatok csak az anyagra vonatkoznak, a varrási
technológiákat nem veszik figyelembe. A szalaggal leragasztott varrások
magasabb szintű védelmet biztosítanak, mivel a mikroorganizmusok
eléggé kicsik ahhoz, hogy a varrás mentén a tű által okozott apró lyukakon áthatoljanak.
A teljes védőöltözetet vegyvédelmi ruházatként kell hitelesíteni (lásd:
174. oldal).
A megfelelő védőruházat viselése még nem nyújt teljes körű, garantált
védelmet az összes vegyi kockázat ellen. A biztonság érdekében nagyon
fontos az is, hogy helyesen vegye fel vagy le az egyéni védőeszközöket
(lásd: 190. oldal). Minden olyan személy, aki segédkezik a védőruházat
eltávolításában, szintén ki van téve a szennyeződés kockázatának.

uvex 3B chem classic

uvex 3B chem classic

uvex 4B

uvex 5/6 classic

98757

89880

98711

98449

ISO/FDIS 16604/16603
Szennyezett folyadékokkal szembeni ellenállás

6/6.

6/6.

6/6.

6/3.

EN 14126 szabvány, A függelék
Ellenállás szennyezett folyadékokat tartalmazó anyagok mechanikus érintésekor

6/6.

6/6.

6/6.

6/6.

ISO/DIS 22611
Szennyezett folyékony aeroszolokkal szembeni ellenállás

3/3.

3/3.

3/3.

3/3.

ISO/DIS 22612
Szennyezett szilárd részecskékkel szembeni ellenállás

3/3.

3/3.

3/3.

3/3.

Modell
Cikkszám
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Áthatolás

A csapata biztonsága mindenekelőtt
A munkavállalók napi munkájuk során különböző veszélyes
anyagokkal találkoznak a könnyű, fröccsenő folyadékoktól a
veszélyes vegyszerekig és radioaktív anyagokig.
A védőoverallok alkalmazásakor a csapata optimális
védelmének folyamatos biztosításához figyelembe kel venni
az áthatolási időket.

Mi az áthatolás?
Az áthatolás az a folyamat, amelynek
során egy vegyszer molekuláris szinten átszivárog egy „áthatolhatatlan”
anyagon. A külső oldalon felhalmozódó
vegyszerek különböző vegyi folyamatok révén behatolnak az anyag belsejébe.

Vegyszer

Anyag

Bőr

1. Adszorpció
A folyékony vegyszerek
felhalmozódása az anyag
felületén.

2. Abszorpció
A molekulák behatolása az
anyagba.

3. Diffúzió
Az anyagba való
molekuláris szintű behatolás az anyag külső és belső
része közötti koncentrációcsökkenésén alapul.

4. Deszorpció
A molekulák elszivárgása
az anyag belső felületén az
áthatolást követően.

Egyedi tényezők
Az uvex védőruhákra elvégezték a
szükséges áthatolási vizsgálatokat az
ISO6529/EN 374-3 szabványnak
megfelelően.
Ha az overallok beszennyeződnek,
bizonyos vegyszerek áthatolhatnak az
anyagon és ilyen esetekben nem lehet
kizárni a viselőre leselkedő veszélyt.
A konkrét vegyszerek áthatolási idejével kapcsolatos további információk a
műszaki adatlapokon vagy az uvex
Chemical Expert System rendszerében találhatók (lásd: 194. oldal).
Az áthatolási időket laboratóriumi
feltételek között határozták meg.

EN-osztály

Normalizált áthatolási idő (percben)

0

azonnal (nincs osztály)

1

≥ 10

2

≥ 30

3

≥ 60

4

≥ 120

5

≥ 240

6

≥ 480

Mivel a gyakorlatban további tényezők,
például magasabb hőmérsékletek és
mechanikus hatások is gyakran előfordulnak, ezek az adatok csak útmutatásként szolgálnak. A varrások és
cipzárak területén kisebb lehet az
áthatolási idő, különösen ha ezek a
részek sérültek vagy használtak.

A szennyeződés, viselés vagy károsodás után az overallt azonnal le kell
venni, és megfelelően meg kell semmisíteni.
A vizsgálati eljárásokkal kapcsolatos
további információkért vagy az adott
specifikus áthatolási tesztekkel kapcsolatban felmerült kérdésekkel kérjük, látogasson el az uvex-safety.com
weboldalra, vagy hívja közvetlenül ügyfélszolgálatunkat a +36 26 560093
számon nemzetközi számon. A kérdésekkel együtt mindig adja meg a
CAS-számot és a koncentrációt.
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Használati útmutató

A védőruházat levétele
A Biológiai Anyagok Német Bizottsága (ABAS) által felállított szabályok szerint az egyéni védőeszközt a következő
módon kell fel- és levenni:
A védőeszköz felvétele:
• A védőeszköz felvétele előtt ellenőrizze annak minden
részét, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincsenek
hiányzó vagy sérült részek
• Ékszereit és óráját vegye le
• Vegye fel a ruhát, és a csípőjéig húzza össze a cipzárt
• Vegye fel a csizmákat
• Vegye fel a szűrőmaszkot és ellenőrizze annak megfelelő
illeszkedését
• Vegye fel a védőszemüveget
• Húzza a ruha kapucniját a fejére és húzza fel teljesen a
cipzárt. Az áll és a cipzár elfedéséhez húzza össze a
cipzárhajtókát
• Vegye fel a védőkesztyűket és húzza rá a ruhaujj
mandzsetta részére
A védőeszköz levétele:
• Fertőtlenítse a védőkesztyűket, de még ne vegye le őket
• Vegye le a kapucnit és a belső részt kifordítva bújtassa ki
a vállait a ruhából, egészen a csípőjéig. Közben húzza ki a
karjait a ruhából (egy másik, védőkesztyűt és szűrőmaszkot viselő személy segíthet ebben)
• Vegye le a ruhát teljesen, közben vegye le a csizmákat is
• Húzza le a kesztyűket, a belsejüket kifelé fordítva
• Előrefelé húzza le a védőszemüveget, majd tegye a kijelölt
helyére
• Ugyanígy vegye le a szűrőmaszkot is
• Fertőtlenítse a kezét, majd mossa át a kezét, az arcát és
minden más szennyezett bőrfelületet vízzel és fertőtlenítőoldattal

uvex-safety.com/overalls
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Használati utasítások

Ezek a méretek eltérnek a szabványos ruhaméretektől,
ezért kérjük, hogy a tényleges testméreteit figyelembe véve
válasszon uvex overallt, ne pedig az általános ruhamérete
szerint!

Méretek

Testmagasság
cm (A)

Mellkas
körmérete cm (B)

S

164–170 cm

84–92 cm

M

170–176 cm

92–100 cm

L

176–182 cm

100–108 cm

XL

182–188 cm

108–116 cm

XXL

188–194 cm

116–124 cm

XXXL

194–200 cm

124–132 cm

Kinyújtott test, felemelt karokkal

B

Guggolás előre nyújtott karokkal

Térdelés

A

Térdelés és előre hajlás

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során a tökéletes illeszkedés és maximális biztonság érdekében az uvex
termékek többfajta méretben is kaphatók. A táblázatban
megtalálhatók a testméreteknek megfelelő uvex-méretek. A
méretek meghatározása a tényleges testméreteken alapul,
alsóneműben és cipő nélkül.

A vállak 90°-ban a vízszintesen felemelt karokkal

A megfelelő védőeszköz kiválasztása

Az uvex egyszer használatos védőruhák
használata

Ártalmatlanítás
A termékeket használat után a vonatkozó szabályok és
előírások szerint ártalmatlanítsa. A termékek csak egyszeri
használatra alkalmasak.

Térdelés felemelt karral

Tárolás
Az uvex egyszer használatos védőöltözetet eredeti csomagolásban, száraz, napfénytől védett helyen tárolja.

Mászás

Használat előtt mindenképp ellenőrizze a védőoverallt, hogy
nem található-e rajta sérült varrás vagy cipzár vagy egyéb
látható hiba, amely csökkentheti a védelmi szinteket.

Egyszer használatos öltözékek mosása
Az egyszer használatos öltözékek kizárólag egyszer
használatosak, a mosásuk tilos.
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A megfelelő vegyvédelmi ruházat kiválasztása

Annak érdekében, hogy a vállalat adott alkalmazási területéhez a megfelelő vegyvédelmi ruhát válassza, fontos, hogy az
overallt szakképzett biztonsági munkatárs ellenőrizze.

Számos vegyi anyag okozhat súlyos, akár gyógyíthatatlan
sérülést, ha a munkavállalók nem a megfelelő védőruházatot
viselik. Ezért a vegyvédelmi ruházatot a legnagyobb gondossággal kell kiválasztani.

alkalmas

98760
Poros vagy porállagú vegyi anyagokkal végzett munka
Alacsony koncentrációjú folyékony vegyszerekkel
végzett munka
Szerves és szervetlen anyagokkal végzett munka
Olaj- és petrolkémiai ipar
Üzemanyag-forgalmazás
Tartálytisztítás
Szennyvízkezelés és csatornázási munka
Hulladékkezelés
Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
Élelmiszeripar
Mezőgazdaság
Rovarirtás
Állattenyésztés és állatgyógyászat
Tisztatéri alkalmazási területek
Festékek és lakkok kezelése
Gyógyszeripar és laboratóriumi munka
Ipari és épülettisztítás
Tisztítási és karbantartási munkák (száraz)
Kisnyomású ipari és épülettisztítás
Épületbontás és felújítás
Azbeszttel végzett munka
Üvegszál gyártása és megmunkálása
Kőfejtés és bányászat
Cementgyártás
Fa- és fémmegmunkálás
Csiszolás és polírozás
Véd a fröccsenő lakkok és festékek ellen
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98710

98449

98711

89843

89880
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Kiválasztási útmutató – alkalmazási területek

Kérdés esetén vagy további információkért kérjük, keresse
fel weboldalunkat az uvex-safety.com címen, vagy hívja
közvetlenül ügyfélszolgálatunkat a +36 26 560093 nemzetközi számon.
Örömmel állunk rendelkezésére.

Fontos
A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy adott
alkalmazási területre melyik öltözet a leginkább megfelelő.
Az uvex semmilyen felelősséget nem vállal a termékek
helytelen alkalmazásából vagy használatából eredő károkért.
Ez egy egyszerűsített diagram.

Potenciálisan ártalmas anyagok?
III. kategóriájú
vegyvédelmi ruházatra
nincs szükség.

Nem

Részecskék

Igen

Gáz

Folyadékok*

formájuk:

Fontolja meg az
1. vagy 2. típus
használatát

radioaktív

Folyadéksugár

Permet

*Kérjük, vegye figyelembe az áthatolási adatokat (definíció: 189. oldal).

uvex 3B chem light

uvex 3B chem classic

uvex 4B

uvex 5/6 air

uvex 5/6 comfort

uvex 3B chem light

meleg munkahelyi
környezetben
és hosszabb ideig
fogják viselni

uvex 3B chem classic

uvex 5/6 air

uvex 5/6 classic

uvex 5/6 comfort

meleg munkahelyi
környezetben
és hosszabb ideig
fogják viselni

Fröccsenés és
könnyű permet

uvex 5/6 classic

nem radioaktív
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uvex Chemical Expert System
Vegyszerek online adatbázisa
Vezető innovátorként a legszigorúbb követelményeket
támasztjuk a vevőinknek kínált termékeinkkel és szolgáltatásainkkal szemben.
Az uvex Chemical Expert System (CES) rendszerét szakértők fejlesztették szakértőknek. Bármikor és a világon bárhol
elérhető. Ez az internetes eszköz segít a megfelelő egyszer
használatos védőruházat kiválasztásában.

Online vegyszeradatbázis
Az uvex Chemical Expert System (CES) átfogó vegyszeradatbázist biztosít, hogy ki tudja választani a megfelelő
védőkesztyűt a veszélyes anyagok elleni védelemhez.
Felhasználóként létrehozhatja személyes vegyszeráthatolási
listáját, vagy kérheti szakembereink tanácsát. Az adott
követelményeknek megfelelő, egyszer használatos védőruházat és a hozzá való vegyvédelmi kesztyű megtalálásához
mindössze néhány kattintásra van szükség.

https://ces.uvex.de

1

2

A vegyszeradatbázis belépési oldala

3

A különböző keresési lehetőségek választéka

Az eredmények érthető áttekintése
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Védőkesztyűk

uvex i-gonomics
Innovatív kézvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen
alkalmazkodik az ember külső megjelenéséhez; extrém ellenálló-képesség, kis tömeg és optimális szellőzés jellemzi.
A védőkesztyűket a felhasználó is szívesebben viseli – ez jelentős bónusz a biztonság terén.

uvex synexo Z200

Még jobb védelem – maximális kényelemmel
Az innovatív uvex synexo Z200 védőkesztyű megbízható védelmet nyújt – a
szekcionált védelmi zónák hatékonyan növelik a szakítószilárdságot és a vágás
elleni védelmet. A kesztyűk kiváló szellőzésük miatt, amelyet porózus bevonatuknak köszönhetnek, minden időben kifejezetten kényelmesen hordhatók.
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Relief Index

4,10

erő 4,8
Kiemelkedő kopásállóság,
optimális védelem
• Vizsgálati módszer:
Szakítószilárdság a
hüvelykujj-ízületnél
• Vizsgálati eredmény:
Szakítószilárdság = 410N

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV)
átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet,
és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

0
100 N

5
420 N

súly 4,2
A könnyed érzésnek köszönhetően
később fárad el
• Vizsgálati módszer:
A kesztyűk (egy pár) lemérése
• Vizsgálati eredmény:
Tömeg = 36,6 g
0
70 g

5
30 g

klíma 3,3
Csökkentett izzadás a kellemesebb
viselés érdekében
• Vizsgálati módszer:
Vízgőzáteresztés
• Vizsgálati eredmény:
RET érték/mm = 18,0
0
22 m2 Pa/Wmm

*a független Hohenstein Intézet által tesztelve

5
16 m2 Pa/Wmm
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Innovatív védőkesztyűk – „Made in Germany”
Gyártói és technológiai szakértelem

uvex védőkesztyű-szakértői központ, Lüneburg, Németország
Védőkesztyűink első osztályú minőségét a fejlesztési szakértelem, a legmodernebb robotirányítású technológiák és a szigorú minőség-ellenőrzés garantálja. A németországi termelés
hatékony, erőforráskímélő gyártást és rövid szállítási időt garantál a gyártótól a felhasználóig.

Fejlesztés/gyártás
Teljesen integrált fejlesztési folyamat minden lépésre kiterjedően:
• Saját fonál-/bélésfejlesztés
• Saját compounding (keverés)
• Speciálisan kifejlesztett forma- és folyamattechnológia
• Innovatív bevonattechnológia
• Ügyfélre szabott, egyedi megoldások kidolgozása
• Kész termékek műszaki módosítása (pl. szigetelő bélés)
• Gyártás egyedi megrendelésre (pl. fogyatékkal élőknek)
A legmodernebb termelés:
• 100%-ban oldószermentes termelés
• Fenntartható erőforrás-használat

Innováció
• Kiváló minőségű természetes és mesterséges szálak használata
– Bőrbarát
– Kiemelkedő kényelem
• Hitelesített, káros anyagoktól mentes termékek
– uvex pure szabvány (kiemelten bőrbarát, bőrgyógyászok által
jóváhagyva)
– Oeko-Tex® Standard 100 szabványnak
y
megfelelő
g
(pl. II. termékosztály)

top iinnovator
2013

Az OEKO-TEX®, proDERM és
s Top100
Top10
p100
0 hitelesítőszervezetek
hite
iteles
t les
lesítő
le
ítősze
ítő
szerve
sze
rve
ve
veze
ezet
z ek á
ze
által meghatározott kritériumokról
további információkat találhatt a következő
uvex-safety.com/certificates
kö tk ő oldalon:
ld l
f
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A részletes know-how nálunk a szolgáltatás része
Vevőszolgálati szakértelem

Pontosan ismerjük az Ön igényeit.
Bármikor megosztjuk Önnel szakértelmünket; ez adja a helyszíni kockázatelemzésünk
alapját. Kockázatelemzési szolgáltatás: Védőkesztyű-szakértőink Önnel közösen kielemzik,
hogy egyedi igényeihez melyik az optimális védőkesztyű. Szemináriumok, laborelemzések
és online eszközök teszik teljessé vevőszolgálati portfóliónkat.

Tanácsadás/oktatás/alkalmazástechnika
• uvex termékszakértők helyszíni tanácsadása
• Gyakorlatorientált kézvédelmi szemináriumok (uvex
academy)
• Gyár- és laborlátogatások az ügyfeleknek
• Kooperáció tudományos intézetekkel
• Mérési és analízisszolgáltatások saját laborokban
– Mechanikai szabványvizsgálatok az EN 388
szabványnak megfelelően
– Áteresztési tesztek az EN 374 szabványnak
megfelelően
– Speciális vizsgálatok (pl. antisztatikusság-/tapadás-/
klímateszt)
• Egyedi tanúsítványok előállítása (pl. az anyagok összetételéről, bevonatkompatibilitásról, élelmiszeripari használhatóságról)

Információk/online szolgáltatások
• Chemical Expert System (CES)
• Kesztyűtervező
• Online termékadatlapok
• Online használati utasítások
• Online megfelelőségi nyilatkozatok
• Online médiatár

További tájékoztatást a
www.uvex-safety.de/usglfilm címen találhat.
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uvex Chemical Expert System
Online vegyszeradatbázis és kesztyűtervezés

Vezető innovátorként a legszigorúbb követelményeket támasztjuk termékeink és szolgáltatásaink számára.
Az uvex Chemical Expert System (CES) rendszerét szakértők fejlesztették szakértőknek. Ez az online eszköz segít,
hogy átfogóan elemezni és optimalizálni tudja a védőkesztyű-megoldásokat vállalata számára.
Online vegyszeradatbázis védőkesztyűkhöz

Kesztyűtervező

Az uvex Chemical Expert System (CES) átfogó vegyszeradatbázist biztosít, hogy ki tudja választani a megfelelő
védőkesztyűt a veszélyes anyagok elleni védelemhez.
Felhasználóként létrehozhatja személyes vegyszeráthatolási
listáját, vagy kérheti szakembereink tanácsát. Mindössze
néhány kattintással megtalálhatja az egyedi követelményeinek megfelelő vegyi védelmet nyújtó védőkesztyűt.

Az uvex Chemical Expert System kesztyűtervező programjával gyorsan és könnyen hozhatók létre kesztyűtervek,
amelyek garantálják a magas biztonsági normákat. Sikeres
regisztrációt követően módosíthatja a szakembereink által
kidolgozott, meglévő kesztyűterveket, vagy létrehozhatja
saját kesztyűtervét.
A rendszer néhány egyszerű lépésben keresztülvezeti Önt
egy kesztyűterv elkészítésén. A nagyfokú testre szabhatóság számtalan lehetőséget biztosít.

uvex Chemical Expert System (online)

Vegyszeradatbázis védőkesztyűkhöz
Rendezés veszélyes anyagok szerint
(áthatolási táblázat)

Védőkesztyű

Kesztyűtervező
Rendezés tevékenységek szerint
(kesztyűtervek)

Védőkesztyű

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Abteilung:

23.07.2015

Forschung & Entwicklung

Tätigkeit: Reinigen
Gefährdung mechanisch

Materialnummer

60596

Gefährdung chemisch

Spritzerkontakt

Umgebungsbedingungen

trocken / feucht

Hersteller

uvex

Tragedauer

kurz

Farbe

blau

Bemerkung

keine

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Hinweis

uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien
Gefährdung mechanisch

Materialnummer

60271

Umgebungsbedingungen

trocken / feucht / nass

Hersteller

uvex

Tragedauer

siehe Permeationsliste

Farbe

blau

Bemerkung

keine

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Hinweis

Gefährdung chemisch

Vollkontakt

2111

uvex rubiflex S NB27B
JKL

Tätigkeit: Reinigen
Materialnummer

60597

Gefährdung chemisch

Gefährdung mechanisch

Spritzerkontakt

Umgebungsbedingungen

trocken / feucht

Hersteller

uvex

Tragedauer

kurz

Farbe

Indigo blau

Bemerkung

keine

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Hinweis

uvex u-fit lite

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen
Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Az uvex Chemical Expert System előnyei:
• Ellenőrzött vegyszerek átfogó adatbázisa
• Egyéni lista létrehozása az áthatoló anyagokról
• Vegyszerek ellen védő kesztyűk egyszerű kiválasztása
• Személyes fiók kiemelt funkciókkal
• Kesztyűtervek könnyen elsajátítható készítése és kezelése
• A kesztyűtervek nagyfokú testre szabhatósága
• Magyarul is elérhető
uvex – tanácsadás és termékszakértelem egy helyen.
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https://ces.uvex.de

uvex academy
Kézvédelem az üzemi gyakorlatban

Gyakorlati szeminárium az ipari kézvédelem alapjairól.
• A jogszabályok és szabványok megismertetése a védőkesztyűk használatával
kapcsolatban
• Releváns vegyianyagcsoportok és osztályozásuk bemutatása
• A kézvédelemben alkalmazott anyagok és alkalmazási területeik
• A munkahelyi veszélyforrások felmérését és elkerülését érintő információk
• Bevezetés a száltechnológiába: a különböző szálak előnyei és felhasználási
módjai
• A kézvédelmi anyagok védelmi funkciójának gyakorlati bemutatása
• Segítségnyújtás a megfelelő üzemi védőkesztyű kiválasztásában
Célcsoport
Egy vállalat dolgozói, akik az alkalmazottak üzemi biztonságáért felelősek, pl.
munkabiztonsági szakértők, speciális beszerzők és munkavállalói csoportok
képviselői.
Időpontok
2018. január 30.
2018. június 26.
2018. november 6.
Helyszín: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg
Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az uvex-academy.de
címet, hívja a +36 26 560093 számot, vagy írjon e-mailt az
e.boros@uvex.de címre
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EN 388:2016
A vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozó szabvány módosítása
A vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozó védelmi osztályokat korábban az EN388:2003 szabvány alapján határozták meg
Európán belül.
A technikai anyagok – ún. „nagy teljesítményű szálak” – folyamatos fejlődése miatt szükségessé vált ezen termékek
besorolási és tesztelési eljárásainak módosítása. Ezeket a változtatásokat tükrözi az EN388:2016 szabvány.

Teszteljárás az EN388:2003 szabványnak
megfelelően

Teszteljárás az EN 388:2016/ISO 13997 szabványnak
megfelelően

Vágásellenállási teszt a coup-teszt felhasználásával
Egy forgó, körkörös penge előre-hátra mozgást végez,
állandó erő (5 newton) mellett, a tesztanyagon; a forgás
iránya a mozgás irányával ellentétes.
Az indexértéket a tesztdarab átvágásához szükséges
ciklusok száma és a penge elhasználódásának mértéke
adja.
Minden tesztdarabon öt ilyen típusú mérést végzünk el. Az
öt mérés indexértékeinek átlaga adja meg a védőkesztyű
vágásvédelmi szintjének megfelelő teljesítményosztályt.

Teljesítményosztály
Mutató

1

2

3

4

5

≥ 1,2

≥ 2,5

≥5

≥ 10

≥ 20

A két teszteljárás és teljesítményérték között nem található
korreláció. A kesztyű a gyakorlatban is ugyanazt a magas
szintű vágásvédelmet biztosítja; az egyetlen változás a
teljesítményének szabványalapú osztályzásában történik.
A vágásvédelmi termékek vezető gyártójaként a legmodernebb mérőtechnológiát alkalmazzuk laboratóriumainkban mindkét teszt elvégzése közben, és bármikor válaszolunk akármilyen kérdésére ezekkel kapcsolatban.
Az EN 388:2016 és az EN ISO 374-1:2016 szabványokkal
kapcsolatban további információkat találhat itt:
uvex-safety.com/blog/de/tag/schutzhandschuhe/

A pengét kicsorbító anyagokból (azaz üveg- és fémszálakból) készült vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozik.
További teszteljárások az ISO 13997 szabványnak megfelelően: A kesztyű vágással szembeni ellenállását egy éles
tárgy segítségével határozzuk meg, amely nagyobb erővel, egyetlen ponton érintkezik az anyaggal
Ebben a tesztben egy hosszú, egyenes pengét húzunk
végig a tesztdarab mentén. A folyamat során megállapítjuk, hogy mekkora minimális erőre van szükség ahhoz,
hogy a penge egy 20 mm hosszúságú vágást ejtsen a
tesztdarabon.
Az eredményt newtonban (N) adjuk meg, és az egyik
vágásvédelmi osztályba soroljuk.
Teljesítményosztály
Érték newtonban

B

C

D

E

F

≥5

≥ 10

≥ 15

≥ 22

≥ 30

EN 388

4X32D

Vágással szembeni ellenállás az ISO (A–F) szerint
Szúrással szembeni ellenállás (0–4)
Szakítószilárdság (0–4)
Coup-teszten mért vágással szembeni ellenállás
(0–5, X = nem tesztelt vagy nem alkalmazható)
Kopásállóság (0–4)
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A
≥2

EN ISO 374-1:2016
A vegyi kockázatok ellen védő kesztyűkre vonatkozó szabvány módosítása
A vegyvédelmi kesztyűknek meg kell felelniük az ENISO374-1 európai szabvány
követelményeinek. Ez a szabvány alapvető változtatásokon esett át a hitelesítést illetően.

A vizsgálandó vegyi anyagok száma 12 helyett 18
A „nagyon könnyű vegyszerek ellen védő vízálló kesztyűk”
résznél elhagyható a csőrős főzőpohár
A kesztyűtípusok A, B és C kategóriákba történő tipizálása
A termékjelölésben történt módosítás:
Egy Erlenmeyer-lombik piktogramja, különböző számú
betűkkel a teszteléskor alkalmazott vegyszerek típusától
függően

A vizsgálati vegyszerek bővülése:
A tesztkatalógus kibővült az új szabványnak megfelelően.

Betűjel

KORÁBBI

Az 1. rész (vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és
teljesítménykövetelmények) fontos módosításokat tartalmaz:

A védőkesztyű új jelölése:
EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKL

A-típusú áthatolással
szembeni ellenállás:
egyenként legalább 30percig bemerítve legalább 6
féle vizsgálati vegyszerbe.

B-típusú áthatolással
szembeni ellenállás:
egyenként legalább 30percig bemerítve legalább 3
féle vizsgálati vegyszerbe.

ÚJ

JKLMNO

EN ISO 374-1:2016/Type C

C-típusú áthatolással
szembeni ellenállás:
egyenként legalább 10percig bemerítve legalább
1féle vizsgálati vegyszerbe.

Vizsgálati vegyszer

CAS-szám Osztály

A

Metanol

67-56-1

Primer alkohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Nitril

D

Diklór-metán

75-09-2

Klórozott szénhidrogén

E

Szén-diszulfid

75-15-0

Kéntartalmú szerves vegyület

F

Toluol

108-88-3

Aromás szénhidrogén

G

Dietil-amin

109-89-7

Amin

H

Tetrahidrofurán

109-99-9

Heterociklusos és éteres vegyületek

I

Etil-acetát

141-78-6

Észter

J

n-heptán

142-82-5

Alifás szénhidrogének

K

Nátrium-hidroxid, 40%

1310-73-2

Szervetlen lúg

L

Kénsav, 96%-os

7664-93-9

Szervetlen sav, oxidáló

M

Salétromsav, 65%

7697-37-2

Szervetlen sav, oxidáló

N

Ecetsav, 99%

64-19-7

Szerves sav

O

Ammóniás víz, 25%

1336-21-6

Szerves lúg

P

Hidrogén-peroxid, 30%

7722-84-1

Peroxid

S

Hidrogén-fluorid, 40%

7664-39-3

Szervetlen sav

T

Formaldehid, 37%

50-00-0

Aldehid

Akárcsak korábban, a gyártó alkalmazási útmutatása most
is kiemelt fontosságú. A pontos védelmi követelményeket az
aktuális munkafolyamat kockázatfelmérésének részeként
meg kell határozni, a specifikus alkalmazási körülményeket
figyelembe véve. Egy kijelölt védelmi szakember feladata
meghatározni az egyes követelményeket és biztosítani a
gyártó adatlapjain szereplő védőkesztyűk specifikus védelmi
szintjeinek való megfelelést.

Az uvex Chemical Expert Systemmel az uvex egy többnyelvű
online platformot nyújt, amelyen megtalálhatóak az egyedi
áthatolási idők. Ezenfelül további szakértői személyzet áll
rendelkezésre a helyszínen és a lüneburgi védőkesztyűszakértői központban, akik a vegyvédelmi kesztyűkkel
kapcsolatos kérdésekre tudnak választ adni.

Jelölés a kesztyűn

Áteresztés

1 Gyártó

7

1

9

2 Kesztyűtermék neve
3 Mechanikai teljesítmény osztálya

2

RUBIFLEX XG35B

EN 388:2016

3

4 CE-megfelelőségi jelölés

EN ISO 374 -1:
2016/ Type A

8

7

JKNOPT 6
Oeko-Tex Standard
0197 Made in Germany

3121X

4

5

5 Minősítő intézet száma
6 A betűk azokat a vizsgálati vegyszereket
jelölik, amelyekkel szemben a kesztyű legalább 2. osztályú védelmi szintet ért el.
7 Piktogram szabvánnyal
8 Lásd a mellékelt használati útmutatót
9 Kesztyű mérete

Áthatolásig
mért idő

Védelmi mutató

> 10 min

1. osztály

> 30 min

2. osztály

> 60 min

3. osztály

> 120 min

4. osztály

> 240 min

5. osztály

> 480 min

6. osztály

Az áteresztés a molekulák
áthatolására utal a védőkesztyű
anyagán. A vegyszer penetrációjához szükséges idő határozza
meg a teljesítményosztályt az
ENISO 374-1 szerint.
A munkahelyen nyújtott védelem
tényleges ideje változhat a valós
idejű tényezők függvényében.

Az uvex vevőtanácsadója örömmel segít Önnek!
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EN 16350:2014
Védőkesztyűk – elektrosztatikus tulajdonságok

Az új szabvány

Mire kell figyelnie a felhasználónak?

A megfelelő egyéni védőeszköz kiválasztása különösen ott
bír nagy jelentőséggel, ahol veszélyes vagy egészségre
káros munkakörülmények uralkodnak. Tűz- és robbanásveszélyes munkaterületeken használhatók az EN 16350:2014
szabványú védőkesztyűk – az első európai szabvány
avédőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságairól,
meghatározva az erre vonatkozó vizsgálati feltételeket és
minimális követelményeket.

Az EN 16350:2014 az első szabvány, amely meghatározza
az átmeneti ellenállás határértékét a védőkesztyűk számára; ez az érték a DIN EN 1149-ben nem szerepelt.
A felhasználóknak ezért ellenőrizniük kell a védőkesztyűk
megfelelését az EN 16350:2014 tekintetében.
Az EN 1149-re való hivatkozás már nem elegendő, mivel ez a
szabvány csak leírja a teszteljárást, és nem határoz meg
határértéket.

Az átmeneti ellenállásnak kisebbnek kell lennie,
mint 1,0 × 108 Ω (Rv< 1,0 × 108 Ω).
Tesztkörnyezet: 23 ± 1 °C levegő-hőmérséklet, 25 ± 5 %
relatív páratartalom.
Fontos!
Az elektrosztatikus feltöltődést megakadályozó védőkesztyűk csak akkor hatékonyak, ha viselőjük kevesebb
mint 108Ω-mal földelt.

uvex unipur carbon
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uvex rubiflex ESD

Mire használhatók az EN 16350: 2014
szabvány szerint hitelesített kesztyűk?
Az EN 16350:2014 szabvány szerint sikeresen hitelesített
védőkesztyűk használhatók tűz- és robbanásveszélyes munkaterületeken, pl. finomítókban. A földelés létfontosságú
elemei közé tartozik a kesztyű, a védőruházat, a cipő és a
talaj, illetve egyéb, a munkahelyen meghatározott egyedi ellenőrzési intézkedések. Az elektrosztatikus tulajdonságokkal
kapcsolatban a termékvédelem területén gyakran figyelembe
veszik az elektrosztatikus kisülést (ESD) is.
Az EN16350:2014 szabvány szerint hitelesített védőkesztyűk
az ESD-termékvédelem bármely területén alkalmazhatók.

Kézvédelmi termékek
élelmiszeripari használhatósága

Az élelmiszerrel érintkezésbe lépő védőkesztyűket úgy kell
megtervezni, hogy normál vagy előre látható feltételek között egyetlen összetevőjük se szennyezhesse be az élelmiszert (beoldódás), ami káros lehet az ember egészségére.

A következő összefoglaló áttekintést nyújt arról, hogy mely
uvex-termékek alkalmasak az élelmiszeriparban való használatra, valamint részletesen felsorolja a lehetséges alkalmazási területeket.
További információk, beleértve a vizsgálati adatokat, kérésre rendelkezésére állnak.

Alkalmazási terület

Vizes
pH > 4,5

Savas
pH < 4,5

Alkoholos

Zsíros

Száraz,
nem zsíros

Példák

Nem alkoholos
italok
Gyümölcs
Tojás
Zöldség
Héjas állatok

Ecet
Élesztő
Tej
Joghurt

Bor
Röviditalok
Likőrök

R1 = olívaolaj
R2 = vaj, margarin
R3 = hal, sajt,
sütőipari termékek
R4 = hús, szárnyas
R5 = szendvicsek
sültek

Kenyér
Tészta
Rizs
Tea
Fűszerek
Hüvelyesek

uvex profi ergo

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex contact ergo

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex phynomic C3

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex phynomic C5

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex rubiflex
(narancssárga)

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex rubiflex S
(kék/zöld)

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex profastrong NF 33

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R2–R5)

IGEN

uvex u-fit

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R3–R5)

IGEN

uvex phynomic foam

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R5)

IGEN

uvex phynomic lite/
uvex phynomic lite w

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex unilite thermo

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

uvex u-fit strong N2000

IGEN

NEM

IGEN

IGEN (R3–R5)

IGEN

uvex u-fit lite

IGEN

NEM

IGEN

IGEN (R3–R5)

IGEN
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Védőkesztyűk
Mechanikai kockázatok
Precíziós munkák

212 – 221

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

uvex
rubiflex

uvex
compact

224

uvex unilite thermo
termékcsalád

Hővédelem

225

uvex phynomic termékcsalád

uvex nk

uvex rubipor uvex rubipor uvex unigrip uvex synexo uvex synexo
XS
ergo
termékcsalád Z200
M100

uvex unipur termékcsalád

uvex unilite termékcsalád

Általános védőkesztyűk

uvex contact ergo

206

uvex profi ergo

uvex k-basic extra

uvex profatherm

Vágás elleni védelem

uvex phynomic
termékcsalád

uvex synexo
impact 1

228 – 239

uvex synexo uvex D500
foam
M500

222– 223

uvex profi XG

uvex C500
termékcsalád

uvex unidur
uvex C300
termékcsalád termékcsalád

uvex protector
termékcsalád

Védőkesztyűk
Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk

244 – 248

Bevonat: Nitril

uvex rubiflex ESD

uvex rubiflex S XG

uvex rubiflex S

uvex rubiflex S

uvex rubiflex SZ

uvex u-chem 3000

uvex u-chem 3100

Bevonat: HPV

uvex profatrol

uvex profagrip

Pamutbélés nélküli védőkesztyűk

Nitril –
uvex profastrong

Kloroprén–
uvex profapren

249 – 250

Butil –
uvex profabutyl

Butil/Viton® –
uvex profaviton

Egyszer használatos védőkesztyűk

uvex u-fit strong

uvex u-fit strong N2000

252 – 253

uvex u-fit

uvex u-fit lite
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Segédlet az uvex védőkesztyűkhöz
A megfelelő védőkesztyűk gyors megkeresése

A megfelelő védőkesztyű kiválasztásakor sok szempontot
figyelembe kell venni. Az uvex átlátható, hasznos ábrákkal
segíti Önt a kívánt tevékenységekhez megfelelő védőkesztyű megtalálásában.

1. Veszélyforrások azonosítása és osztályozása
Mi a felhasználókat érő fő kockázat a munkahelyen?
A szimbólumok kezdeti segítséget nyújtanak, hogy a
helyes kategóriát válassza ki a megfelelő védőkesztyűkhöz.

Mechanikai védelem
Munka vegyszerekkel
Vágás elleni védelem
Különleges
kockázatok
(pl. hővédelem)

2. A védőkesztyűvel szemben támasztott egyéni követelmények meghatározása
Elsődlegesen milyen tevékenységeket végeznek a
szóban forgó munkahelyen?
A munka természete nagy pontosságot kíván, egymással helyettesíthető, általános tevékenységeket von
maga után, vagy jelentősen igénybe veszi a
védőkesztyűt és viselőjét?

Precíziós védőkesztyűk
Általános védőkesztyűk
Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Nedves/olajos

Enyhén nedves/olajos

Határozza meg a munkahely általános körülményeit.
A tevékenységeket nedves/olajos, nyirkos vagy száraz
körülmények között végzik? Minden védőkesztyűnk a
3 környezet valamelyikéhez ajánlott. A kesztyű alkalmasságát a munkahelyi környezet összesített jellege
határozza meg.

Száraz

3. Az alkalmazási környezet meghatározása

A védőkesztyűk az Oeko-Tex® Standard 100
szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek.
ek.

A védőkesztyűket
fejlesztették és gyártották.
védő
dőkes
keszty
kes
ztyűke
kett Németországban
Né

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex pure standard előírásainak.
Nem tartalmaznak az egészségre káros anyagot, oldószer- és katalizátormentesek, optimális termékvédelmet nyújtanak.

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex climazone
szabványnak. Mérhetően jobb szellőzés és
kevesebb izzadság a jobb közérzetért a védőkesztyűk viselése közben.

A dermatológiai tesztek során a kesztyűk bőrbarátnak bizonyultak. A
kesztyű klinikai tesztelését a proDERM® Institute for Applied
Dermatological Research (Hamburg, Németország) végezte/
(proDERM tanulmány: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02,
15.0188-02,15.0219-11).

A védőkesztyűk alkalmasak érintőképernyős ipari monitorokkal való
használathoz.

Az OEKO-TEX®, proDERM és Top100 hitelesítőszervezetek által meghatározott kritériumokról további információkat találhat a
következő oldalon: uvex-safety.com/certificates
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

száraz

Precíziós védőkesztyűk

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Általános védőkesztyűk

Nagy precíziót és finom érzékelést
igénylő tevékenységekhez.

Általános tevékenységekhez, ahol maszszív, strapabíró védőkesztyűre van szükség.

Rendkívül masszív, kopásálló védőkesztyűket igénylő nehéz munkákhoz.

Például: precíziós szerelés, kisméretű
alkatrészekkel (pl. csavarokkal) való
munkavégzés, vezérlés, termékellenőrzés.

Például: szervizelés, szállítás, könnyű
fémfeldolgozás, normál szerelési munkák,
karbantartás.

Például: nehéz szállítási munkák
(pl. raklapszállítás), építkezés, szervizelés.

uvex
phynomic
lite/lite w

uvex
unipur
termékcsalád

uvex rubipor
termékcsalád

uvex phynomic
foam

uvex synexo
M100

enyhén nedves/olajos

uvex phynomic
allround

uvex phynomic XG

uvex phynomic
pro

uvex phynomic wet plus

nedves/olajos

uvex unilite
thermo

uvex synexo
Z200
uvex phynomic wet

uvex
contact ergo

uvex
profi ergo

uvex
profi XG

uvex
compact

uvex unilite
thermo HD

Száraz munkákhoz, ahol nincs jelen nedvesség (víz, olaj, zsír, hűtőfolyadék stb.).
Ezek a védőkesztyűk rendkívül jól szellőznek.
Például: minőség-ellenőrzés, összeszerelés, elosztás, végfeldolgozás.
Enyhén nedves munkákhoz. Ezek a védőkesztyűk kevésbé jól szellőznek. Itt a víz-/olajtaszító bevonat létfontosságú, ez
garantálja a csúszásmentességet is.
Például: olajbevonatú alkatrészek, száraz és nedves munkakörülmények közötti váltás.
Olyan munkákhoz, ahol a kezet meg kell óvni a folyadékoktól (nem vegyszerektől). Rendkívül csúszásmentes,
szigetelt védőkesztyűk használata szükséges.
Például: olajos/nedves alkatrészek eltávolítása, kültéri tevékenységek (időjáráshoz kötődő nedvesség).
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uvex phynomic
Tökéletesség
3 dimenzióban
1. Tökéletes illeszkedés

2. Optimális funkcionalitás

3. Abszolút tisztaság

Precízió egészen az ujjvégekig a forradalmi
3D ergo technológiának köszönhetően.

A különböző bevonatok tökéletesen alkalmazhatók az adott alkalmazási területen
• Száraz területek:
aqua-polimer vízhatlan bevonat
• Száraz és enyhén nyirkos területek:
aqua-polimer hab bevonat
• Párás és olajos területek:
aqua-polimer xtra grip hab bevonat
• Nedves és olajos területek:
aqua-polimer pro bevonat

Kiemelkedő bőrbarát tulajdonság és termékvédelem

Ergonomikus megoldás mindenkinek:
akár 8 féle, tökéletesen illeszkedő méret
A kesztyű nyújtotta előnyök:
• A kesztyű második bőrként illeszkedik a
kézre
• Természetes tapintásérzet
• A maximális rugalmasság miatt nem fárasztó
a munkavégzés

Egészségvédelem
• Nem irritálja a bőrt
• Bőrgyógyászok által jóváhagyva*
• Az Oeko-Tex® Standard 100 szabvány szerinti
tanúsítvánnyal rendelkezik
• Káros oldószerektől mentes (DMF, TEA)
• Allergén anyagoktól mentes
Termékvédelem
• Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint
• Érzékeny felületekhez alkalmas
• Nem hagy nyomot vagy lenyomatot
• Élelmiszer-feldolgozáshoz alkalmas**

*Az uvex phynomic termékcsalád klinikai tesztelését a proDERM® Institute for Applied Dermatological Research
(Hamburg, Németország) végezte. Az uvex phynomic védőkesztyűk dermatológiai vizsgálatok szerint bőrbarátnak
minősülnek (proDERM® tanulmányok: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).
Az OEKO-TEX®, proDERM és Top100 hitelesítőszervezetek által meghatározott kritériumokról további információkat
találhat a következő oldalon: uvex-safety.com/certificates
**uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 and phynomic C5 modellek
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

3121

3121

60040

60041

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• Kategóriájában a legkönnyebb védőkesztyű, csökkenti az elfáradást
• A nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül ellenálló aqua-polimer
impregnálás jó mechanikus kopásállóságot nyújt
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• A porózus bevonat kiemelkedő szellőzést és kevesebb izzadságot
eredményez
• Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek kezeléséhez

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex phynomic lite
60040
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 2 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer impregnálás
száraz és enyhén nyirkos munkakörülmények
szürke, szürke
5–12

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Élelmiszeripar

uvex phynomic lite w
60041
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 2 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer impregnálás
száraz és enyhén nyirkos munkakörülmények
fehér, fehér
5–12

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

3131

EN 388

3131

60050

31X1

60049

60054

uvex phynomic foam

uvex phynomic allround

uvex phynomic x-foam HV

• Jó kézügyességet biztosító védőkesztyű
precíziós mechanikus munkákhoz
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak
köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek
szereléséhez

• Könnyű és szennyeződéstaszító védőkesztyű, amely számos mechanikus tevékenységi
körben alkalmazható
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak
köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek
szereléséhez

• Egyedi védőkesztyű szakadási pontokkal
• A varrás nélküli szakadási pontnak köszönhetően az ujj környéki szakítószilárdságot jelentősen csökkentettük, ami a kézsérülések
kockázatát is csökkenti kéziszerszámokkal
való munkánál
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak
köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek
szereléséhez

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Élelmiszeripar
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex phynomic foam
60050
köttött mandzsetta
EN 388 (3 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
fehér, szürke
5–12

Alkalmazási területek:
• Karbantartás
• Szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Szállítási/csomagolási munkák
• Javítási munkák

uvex phynomic allround
60049
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
szürke, fekete
5–12

Alkalmazási területek:
• Részben alkalmas mozgó gépalkatrészekkel
történő munkákra
• Használat előtt kiemelten szükséges egy
alapos veszélyfelmérés az uvex kézvédelmi
szakértőnkkel.

uvex phynomic x-foam HV
60054
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 X 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
narancssárga, szürke
6–12
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

4131

60070

EN 388

4131

60061

EN 388

4131

60060

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

uvex phynomic XG

• Védőkesztyű víztaszító aqua-polimer
habbevonattal kültéri használatra
• Az ellenálló bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves területeken
• Kiváló szellőzés a bevonatnak köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet az apró
alkatrészek szereléséhez

• Rugalmas és rendkívül ellenálló, szerelésre alkalmas
kesztyű; kategóriájának legjobb olajos fogásbiztonságával
• Az aqua-polimer Xtra Grip bevonat kiemelkedő
mechanikus kopásállóságot nyújt
• Kimagasló fogásbiztonság olajos területeken
• Kiváló szellőzés a porózus habbevonatnak
köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet az apró (olajos) alkatrészek
szereléséhez

Alkalmazási területek:
• Precíziós munkák
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Javítási munkák

Alkalmazási területek:
• Precíziós munkák
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Javítási munkák
• Fémfeldolgozási munkák
• Betonozás/építkezés
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex phynomic wet
60060
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid, elasztán
aqua-polimer habbevonat
a tenyéren és ujjvégeken
nyirkos és olajos munkakörülmények
kék, antracit
6–12

uvex phynomic wet plus
60061
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és a kézhát ¾-én
aqua-polimer habbevonat
nyirkos és olajos munkakörülmények
kék, antracit
6–12

uvex phynomic XG
60070
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer xtra grip habbevonat
nyirkos és olajos munkakörülmények
fekete, fekete
6–12

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

uvex phynomic pro:
kényelem az uvextől

A szerelési tevékenységekhez használt védőkesztyűknek a védelmi funkció mellett a viselő további
fontos igényeinek is meg kell felelniük. Ilyenek az
érzékenység, a kellemes hőmérséklet a védőkesztyűben és a rugalmas, strapabíró bevonat, amely
nem nehezíti meg a kesztyűben végzett munkákat.
Ezen igényeknek sok, jelenleg is elérhető védőkesztyű eleget tesz. Azonban gyakran előfordulnak
kombinált felhasználói tevékenységek, amelyek
során erős szennyeződések és némi nedvesség is
előfordulhat, a felhasználónak viszont nagyon jó
érzékenységre van szüksége. Ha ezekben az esetekben is nyitott cellás bevonatot alkalmazunk, az
egyrészt koszos, nedves vagy olajos kezet eredményez, másrészt pedig a kesztyű élettartamát is
lerövidíti, amelyet így gyakran cserélni kell.

EN 388

2121

60062

Pontosan ebben a helyzetben válik indokolttá az
uvex új termékkoncepciója.
A bevonat: a teljesen új fejlesztésű aqua-polimer
pro bevonat szennyeződés- és nedvességtaszító
tulajdonságokkal rendelkezik. A kesztyű különleges kialakítása az ujjízületeket is fedi. Emellett
rendkívül rugalmas marad, és kiemelkedő fogásbiztonságot nyújt szárazon és nedvesen (vizes és
olajos környezetben is).
A bélés: a szabadalmaztatott Bamboo-Twinflex®
technológiával a vágásvédelemben már új szabványt hoztunk létre. Most az uvex phynomic pro az
1-es vágásvédelmi szegmensben is áttörést hozott.
Az újonnan kifejlesztett bélés bambusz és poliamid/elasztán kombinációjából készül. A szennyeződés- és nedvességtaszító bevonatnál különösen
fontos, hogy olyan szálkombinációt használjunk,
amely a nedvességet felszívja és elvezeti a bőrről.
Emellett a természetes szálak selymes érzése kellemes a bőrnek.
Tisztaság – „Made in Germany“: Az uvex phynomic termékcsalád ezen termékét is a proDerm® intézmény vizsgálta meg több átfogó tapaszteszttel
és felhasználói tanulmánnyal, a dermatológiai tesztek során pedig bőrbarátnak nyilvánította.

uvex phynomic pro
• Érzékeny és szennyeződés- és
nedvességtaszító védőkesztyű
• Jó mechanikus kopásállóság az ellenálló
aqua-polimer Pro bevonatnak
köszönhetően
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos,
nedves és olajos területeken
• A kesztyű anyagában található természetes szálak kiváló szellőzést és
nagyon jó vízgőzfelvételt nyújtanak
• Nagyon jó tapintásérzet az alkatrészek
kezeléséhez
• A bambusz-poliamid-elasztán bélés
kimagaslóan kényelmes viseletet
eredményez

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Javítási munkák
• Betonozás/építkezés
• Kültéri tevékenységek

uvex phynomic pro
60062
kötött mandzsetta
EN 388 (2 1 2 1)
bambusz, poliamid, elasztán
a tenyéren és a kézhát ¾-én aqua-polimer pro bevonat
nyirkos és olajos munkakörülmények
kék, antracit
6–12
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uvex synexo
A kényelem és a védelem tökéletes elegye
Az uvex synexo egyesíti a varrás nélküli védőkesztyűk és a
különlegesen megtervezett védelmi zónák nyújtotta előnyöket. Az uvex synexo új mércét állít fel a funkcionalitás és a
viselő védelmének tekintetében: célirányos védelmet biztosít, amikor arra a legnagyobb szükség van; legyen szó finom,
precíziós munkáról, vagy kiváló fogásbiztonságot igénylő
feladatokról.

uvex synexo Z200
A vágási sérülések javarészt a hüvelyk- és
mutatóujjat érik.
Az uvex synexo Z200 ezeken a területeken meg lett erősítve, hogy csökkentse a
kockázatot és a kopást.

HP

PE

vé d

elm

i zó

na

+

+

A fehér HPPE védelmi zóna, amely
az aqua-polimer XtraGrip bevonat
alatt helyezkedik el, hatékonyan
növeli a szakítószilárdságot és a
vágás elleni védelmet a kényelem
ésa kéz mozgásszabadságának
csökkentése nélkül.

+
Éles tárgyakkal való érintkezés okozta
kézsérülések
Vágási sérülés

Felszíni
bőrsérülés

4210

15141

Mutatóujj

556

19716

Középső ujj

268

9060

Gyűrűs ujj

119

4135

Kisujj

106

4390

Kézközép

314

5783

Egész kéz

824

4391

Hüvelykujj

+

Forrás: A német munkavédelmi intézet (DGUV) 2014-es
jelentésének statisztikai adatai

A speciális aqua-polimer XtraGrip
bevonat a kategóriáján belül a
legjobb fogásbiztonságot nyújtja.

Tökéletes védelem minden alkalmazási területen
Legyen szó a hüvelyk- és mutatóujj közötti rész megerősítéséről, a tenyéren található ütéscsillapításról vagy a kézhát
védelméről, az uvex synexo termékcsalád minden kesztyűje
specifikus kialakítású jellemzőkkel bír, amelyek optimális
védelmet nyújtanak számos alkalmazási területen.
uvex synexo M100:
Megerősített rész a hüvelyk- és mutatóujj
között
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uvex synexo impact 1:
Protektorok a kézháton és az ujjakon

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

EN 388

EN 388

4X31B

3131

60020

60021

uvex synexo Z200
• Rugalmas és rendkívül ellenálló,
szerelésre alkalmas kesztyű;
kategóriájának legjobb olajos
fogásbiztonságával
• Az aqua-polimer XtraGrip
bevonat kiemelkedő mechanikus
kopásállóságot nyújt
• Kimagasló fogásbiztonság olajos
területeken
• Kiváló szellőzés a porózus
habbevonatnak köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet az apró
(olajos) alkatrészek szereléséhez
• A részben megerősített védelmi
zóna a hüvelyk- és mutatóujjak
körül megnöveli a szakítószilárdságot és a vágás elleni védelem
szintjét (B szint)

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex synexo M100
Alkalmazási területek:
• Precíziós munkák
• Szerelési munkák
• Javítási munkák
• Karbantartás
• Kézi feldolgozási munkák

uvex synexo Z200
60020
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 3 1 B)
poliamid, elasztán, HPPE
A tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer XtraGrip habbevonat
nyirkos és olajos munkakörülmények
fekete, fehér, fekete
6–12

• Varrás nélküli szerelőkesztyű
megerősített hüvelykujj-ízülettel
a nagy igénybevételű munkákhoz
• Jó fogásbiztonság száraz és
nyirkos területeken
• Jó védelem az ütközések és
ütések ellen a tenyérrészen
található extra párnázottságnak
köszönhetően
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet
• Rugalmas, tépőzáras rögzítés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Nagy mechanikai terhelés
melletti munka
• Építkezés
• Bányászat
• Javítási munkák

uvex synexo M100
60021
tépőzáras rögzítés, párnázás a tenyéren, kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 3 1)
poliamid
a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
piros, fekete
7–11
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

0121

0121

60276

EN 388

0121

60316

uvex rubipor XS
• Elasztikus és pillekönnyű
védőkesztyű sztreccspamut
alapanyaggal
• Jó fogásbiztonság száraz
területeken
• Kimagasló szellőzés a vékony
NBR impregnálásnak köszönhetően
• Az elasztános, rugalmas
sztreccspamut nagyon jó
tapintásérzetet biztosít
• Ergonomikus illeszkedés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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EN 388

0121

60201

60234

uvex rubipor ergo
Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Termékvédelem

uvex rubipor XS2001
60276
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 2 1)
pamut interlock, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
szellőző speciális NBR impregnálás
száraz munkakörülmények
fehér, fehér
6–10

uvex rubipor XS5001B
60316
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 2 1)
pamut interlock, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
szellőző speciális NBR impregnálás
száraz munkakörülmények
fehér, kék
6–10

• Elasztikus, könnyű védőkesztyű
• Jó fogásbiztonság száraz
területeken
• Kimagasló szellőzés a vékony
NBR impregnálásnak köszönhetően
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex rubipor ergo E5001B
60201
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és ujjakon szellőző
speciális NBR impregnálás
száraz munkakörülmények
fehér, kék
6–10

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Termékvédelem

uvex rubipor ergo E2001
60234
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és ujjakon szellőző
speciális NBR impregnálás
száraz munkakörülmények
fehér, narancssárga
6–10

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

Kapható a tenyéren lévő
mikropöttyözés nélkül is
(cikkszám: 60587).
EN 388

EN 388

0131

EN 388

60135

60513

4241

214X

60556

EN 388

324X

60238

uvex unipur carbon

uvex unigrip

• Érzékeny és antisztatikus védőkesztyű elektronikus
alkatrészekkel történő precíziós munkákhoz
• Nagyon jó fogásbiztonság
• Megfelel a DINEN16350:2014 szabványnak
• Rendkívül jó szellőzés
• Kimagasló tapintásérzet

• Kötött védőkesztyű 13-as fonálsűrűséggel (uvex unigrip PA és uvex unigrip 6620) precíz mechanikai munkákhoz és 10-es fonálsűrűséggel (uvex unigrip 6624) a durvább
mechanikai tevékenységekhez
• Jó fogásbiztonság száraz területeken a vékony PVC pöttyözésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:
• Érintőképernyővel használható
• Villamosipar
• Antisztatikus munkaterületek
• Elektromos alkatrészek szerelési munkálatai

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unipur carbon
60556
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 3 1)
EN 16350:2014
poliamid, szén
tenyéren szén
mikropöttyözés, az
ujjvégeken vékony
elasztomer bevonat
száraz munkakörülmények
szürke, fekete, fehér
6–10

uvex unipur carbon FT
60587
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 3 1)
EN 16350:2014
poliamid, szén
ujjvégeken
elasztomer bevonat

száraz munkakörülmények
szürke, fehér
6–10

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Válogatási munkák
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unigrip PA
60513
kötött mandzsetta,
13-as fonálsűrűség
EN 388 (4 2 4 1)
poliamid
a tenyéren és ujjakon
PVC mikropöttyözés
száraz munkakörülmények
fehér, kék
7–10

uvex unigrip 6624
60238
kötött mandzsetta,
10-es fonálsűrűség
EN 388 (3 2 4 X)
poliamid, pamut
a tenyéren és ujjakon
PVC mikropöttyözés
száraz munkakörülmények
szürke, piros
7–10

uvex unigrip 6620
60135
kötött mandzsetta,
13-as fonálsűrűség
EN 388 (2 1 4 X)
poliamid, pamut
a tenyéren és ujjakon
PVC mikropöttyözés
száraz munkakörülmények
fehér, kék
7–10
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

EN 388

4141

4141

4131

60943

60944

60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

uvex unipur 6639

• Könnyű és nagyon érzékeny PU védőkesztyű precíziós mechanikai
munkákhoz
• Jó mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

• Könnyű, jó ujjmozgású és szennyeződéstaszító PU védőkesztyű
precíziós mechanikai munkákhoz
• Jó mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex unipur 6630
60943
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 4 1)
poliamid
a tenyéren és ujjvégeken
poliuretán bevonattal
száraz és enyhén
nyirkos területeken
fehér, fehér
6–11

uvex unipur 6631
60944
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 4 1)
poliamid
a tenyéren és ujjvégeken
poliuretán bevonattal
száraz és enyhén
nyirkos területeken
szürke, szürke
6–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unipur 6639
60248
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid
tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos
fekete, fekete
6–11

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

EN 388

4131

4122

4133

60585

60573

60321

uvex unilite 7700

uvex unilite 6605

uvex unipur 6634

• Könnyű és ellenálló PU védőkesztyű precíziós
mechanikai munkákhoz
• A poliamid-elasztán bélés és az NBR poliuretán bevonat jó mechanika kopásállóságot
eredményez
• Jó fogásbiztonság enyhén nyirkos és enyhén
olajos területeken
• Jó tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

• Könnyű kötött védőkesztyű NBR habbevonattal precíziós mechanikai munkákhoz
• A poliamidbélés és -bevonat jó mechanika
kopásállóságot eredményez
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• Szellőző
• Jó tapintásérzet
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

• Nedvességtaszító NBR védőkesztyű kültéri
mechanikai munkákhoz
• A poliamidbélés és az NBR bevonat nagyon
jó mechanika kopásállóságot eredményez
• Jó fogásbiztonság nyirkos területeken
• Jó tapintásérzet
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unilite 7700
60585
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken NBR/
poliuretán bevonattal
száraz és nyirkos, olajos
munkakörülményekhez
szürke, fekete
7–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unilite 6605
60573
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 2 2)
poliamid
a tenyéren és ujjvégeken Nitrilhabbevonat
száraz és enyhén nyirkos
fekete, fekete
6–11

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Általános javítási munkák
• Karbantartás

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unipur 6634
60321
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 3)
poliamid
tenyéren és ujjvégeken NBR bevonattal
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülményekhez
szürke, fekete
7–10
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

Száraz

Precíziós védőkesztyűk

uvex
phynomic
lite/lite w

uvex
unipur
termékcsalád

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Általános védőkesztyűk

uvex
rubipor
termékcsalád

uvex phynomic
foam

Enyhén nedves/
olajos

uvex phynomic
allround

uvex phynomic wet

uvex synexo
M100

uvex unilite
thermo

uvex phynomic XG
uvex synexo
Z200

uvex phynomic pro

Nedves/olajos

uvex
u
ex phynomic wet plus

uvex
contact ergo

uvex
profi ergo

uvex
profi XG

uvex
compact

uvex contact ergo
• Vastag, nehezen kopó pamut
interlock védőkesztyű NBR
bevonattal
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet a kiemelkedő
párafelvevő képességű pamutbélésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Javítási munkák
• Szállítás/logisztika
• Csomagolási munkák

EN 388

2121

60150

222

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex contact ergo ENB20C
60150
kötött mandzsetta
EN 388 (2 1 2 1)
pamut interlock
tenyéren és ujjakon speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
olajos és zsíros munkakörülményekhez
fehér, narancssárga
6–10

uvex unilite
thermo HD

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák
uvex profi ergo

EN 388

EN 388

2121

2121

60147

• Pamut interlock védőkesztyű
NBR bevonattal általános
használatra
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• Kimagasló rugalmasság
• Nagyon kényelmes viselet a
kiemelkedő párafelvevő képességű pamutbélésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Karbantartás
• Könnyű/közepesen nehéz
fémfeldolgozás

uvex profi ergo ENB20A
60147
kötött mandzsetta
EN 388 (2 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és a kézhát 3/4-én
speciális NBR bevonattal
(nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkaterületekhez
fehér, narancssárga
6–11

uvex profi ergo ENB20
60148
kötött mandzsetta
EN 388 (2 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és a teljes kézháton
speciális NBR bevonattal
(nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkaterületekhez
fehér, narancssárga
6–10

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság
60148

Szín
Méretek

Rendkívül jó fogásbiztonság

uvex profi ergo XG

EN 388

EN 388

3121

3121

60558

• uvex Xtra Grip technológiával
készült védőkesztyű
• Nagyon jó mechanikai kopásállóság a többrétegű kivitelezésnek
köszönhetően, ami megnyújtja a
kesztyű élettartamát
• Kiemelkedő fogásbiztonság
nyirkos, nedves és olajos területeken
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas
• Nagyon kényelmes viselet a
kiemelkedő párafelvevő képességű pamutbélésnek köszönhetően

60208

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex profi ergo XG20A
60558
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és a kézhát ¾-én
speciális NBR bevonattal és
Xtra Grip bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülmények
fehér, narancssárga, fekete
6–11

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Karbantartás
• Könnyű/közepesen nehéz
fémfeldolgozás
• Betonozás/építkezés
• Kültéri tevékenységek

uvex profi ergo XG20
60208
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és a teljes kézháton
speciális NBR bevonattal és
Xtra Grip bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülmények
fehér, narancssárga, fekete
6–11
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: Nagy igénybevételű munkák/termikus kockázatok
uvex rubiflex
• Teljes felületén bevonatozott pamut interlock védőkesztyű mechanikus tevékenységekhez
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés

Alkalmazási területek:
• Ellenőrzési munkák
• Karbantartás
• Javítási munkák
• Könnyű/közepesen nehéz
fémfeldolgozás
• Lakkozási munkák

EN 388

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

3111

89636

uvex rubiflex NB27
uvex rubiflex NB35
89636
60235
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (3 1 1 1)
EN 388 (3 1 1 1)
pamut interlock
pamut interlock
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
narancssárga
narancssárga
7–11
7–11

uvex compact
• Rendkívül ellenálló NBR védőkesztyű durva igénybevételhez és
nyersanyagokkal végzett kézi
feladatokhoz
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően

EN 388

4221

60946

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

EN 388

Ellenállóság
Szín
Méretek

4221

60945

Alkalmazási területek:
• Betonozás/építkezés
• Vas- és acélipar
• Fafeldolgozás
• Szállítás/logisztika

uvex compact NB27E
uvex compact NB27H
60946
60945
hosszú szárú vászonkesztyű
hosszú szárú vászonkesztyű
EN 388 (4 2 2 1)
EN 388 (4 2 2 1)
jersey pamut
jersey pamut
a tenyéren és a kézhát ¾-én
a tenyéren és a teljes kézháton
NBR bevonattal (nitrilgumi)
NBR bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
fehér, kék
fehér, kék
9–10
10

uvex unilite thermo
• Téli védőkesztyű kétrétegű
kialakítással
• Kiváló mechanikai kopásállóság az
alacsony hőmérsékleten is rugalmas polimerbevonatnak köszönhetően
• Kiváló termikus szigetelés hideg
tárgyak kezeléséhez
• Jó illeszkedés
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány

60593
EN 388

EN 511

60592
EN 388

3231

Anyag

EN 511

010

60942
3231

EN 388

EN 511

3231

12X

Bevonat

010

Ellenállóság
Szín
Méretek

224

uvex unilite thermo
60593
kötött mandzsetta
EN 388 (3 2 3 1),
EN 511 (0 1 0)
akril és új gyapjú keveréke
(bélés), poliamid és
elasztán (külső)
a tenyéren és ujjvégeken
hidegben is rugalmas
polimer bevonattal
száraz és enyhén nyirkos
munkakörülményekhez
fekete, fekete
7–11

Alkalmazási területek:
• Munkavégzés hidegben
• Betonozás/építkezés
• Hűtött raktárak
• Villástargoncák

uvex unilite thermo plus
uvex unilite thermo HD
60592
60942
kötött mandzsetta
kötött mandzsetta
EN 388 (3 2 3 1),
EN 388 (3 2 3 1),
EN 511 (0 1 0)
EN 511 (1 2 X)
akril és új gyapjú keveréke pamutfrottír
(bélés), poliamid és
alapanyag és akril
elasztán (külső)
(bélés), nejlon (külső)
a tenyéren és a kézhát ¾-én tenyéren és a teljes
hidegben is
kézháton PVC bevonattal,
rugalmas polimerbevonattal ¾-ében grip bevonattal
száraz és enyhén nyirkos nyirkos, olajos
munkakörülményekhez
munkakörülményekhez
fekete, fekete
piros, fekete
7–11
8–11

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: Termikus kockázatok
uvex nk

EN 388

EN 407

3243

X1XXXX

• Védőkesztyű termikus kockázattal járó tevékenységekhez
• Jó mechanikai kopásállóság
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz, nyirkos és
olajos területeken a durva felületnek köszönhetően
• Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró
tárgyak kezeléséhez
• Akár +100 °C-os kontakthő ellen is véd
(EN407)

Alkalmazási területek:
• Nagy teljesítményű szerszámok kezelése
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Gép- és szerszámipar
• Hideg vagy forró tárgyak kezelése

60213

Többrétegű bélés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex NK2722
60213
Hosszú szárú, kb. 27cm
EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)
pamut interlock, kötött aramid
teljes felületén speciális NBR bevonattal
(nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
narancssárga
9–10

uvex NK4022
60202
Hosszú szárú, kb. 40 cm
EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)
pamut interlock, kötött aramid
teljes felületén speciális NBR bevonattal
(nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
narancssárga
9–10

uvex k-basic extra
• Kevlar® anyagból készült, durva kötésű
kesztyű mechanikai és termikus tevékenységekhez
• Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró
tárgyak kezeléséhez
• Akár +250 °C-os kontakthő ellen is véd
• Jó vágásvédelem
• Kényelmes viselet a pamutbélésnek köszönhetően
• Szellőző

EN 388

134X

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex k-basic extra 6658
60179
kötött mandzsetta, 7-es fonálsűrűség
EN 388 (1 3 4 X)
100% Kevlar®, pamutbélés (belül)
nincs
vágás- és hőálló
sárga
8, 10, 12

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex profatherm XB40
60595
Hosszú szárú, kb. 40 cm
EN 388 (1 2 4 1), EN 407 (X 2 X X X X)
pamutfrottír
nincs
hideg és meleg elleni szigetelés
fehér
11

60179

Alkalmazási területek:
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Üvegipar
• Autóipar

Pamut védőburkolat

uvex profatherm
• Védőkesztyű termikus kockázattal járó tevékenységekhez
• Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró
tárgyak kezeléséhez
• Akár +250 °C-os kontakthő ellen is véd
• Kényelmes viselet a pamutfrottír bélésnek
köszönhetően

EN 388

EN 407

1241

X2XXXX

Alkalmazási területek:
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Vas- és acélipar
• Műanyagipar

60595
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Mechanikai kockázatok
Innovatív termékek a hatékony védelemért
A hatékony kézvédelem eléréshez
meg kell találni a tökéletes egyensúlyt a megbízható védelem és a
kényelmes viselet között – csak
azok a védőkesztyűk teljesíthetik
jól a feladatukat, amelyeket viselnek. Az uvex folyamatosan új, innovatív szál- és bevonattechnológiákat fejleszt ki, mint például a
szabadalmaztatott Bamboo
TwinFlex® technológiát.
A mindennapos használatban a
vágásvédelem és a szakítószilárdság közötti kapcsolat kritikus
fontosságú. A szükséges vágásvédelmi szint üvegszálak magas
koncentrációjával érhető el; a szakítószilárdság így azonban lehet,
hogy romlik.
Az üveg- és fémszálak és hasonló
anyagok kombinálására alkalmazott technológiák kulcsfontosságúak a kényelmes viselet
és a kesztyűviselés
elfogadásának
tekintetében.

A vágásvédelmi kesztyűk új kategorizálása az EN388:2016/
ISO13997 szabvány szerint
Poliamid

Üveg

Szilárd konstrukció. Mag – héj – fonal.

A bőrnek kizárólag nem irritáló
szálakkal szabad érintkeznie; az
illeszkedés, az ujjak mozgékonysága és az ezekhez hasonló jellemzők ismételten befolyásolják a
bevonatok alkalmazhatóságát. A
bevonatoknak ugyanakkor rendkívül tartósnak kell lenniük, hogy a
költséghatékonyság biztosítva
legyen.

A DINEN388:2016/ISO 13997
szabványban történt módosítások
különösen relevánsak az olyan
anyagokból készült vágásvédelmi
kesztyűk esetében, amelyek kicsorbítják a pengéket (pl. az üvegés fémszálak).

A vágásvédelmi termékek vezető
gyártójaként a legmodernebb mérőtechnológiákba fektettünk be,
amelyeket saját laboratóriumainkban használunk mindkét teszt elvégzése közben, és bármely
pillanatban felkészülten várjuk
ügyfeleink kérdéseit ezekkel kapcsolatban.

Különbségek

EN 388:2003

EN 388:2016/ISO 13997

Penge típusa

körkörös

egyenes

Vágás módja

forgó,
ismételt érintkezéssel

hosszanti,
egyetlen érintkezéssel

Alkalmazott erő

állandó: 5N

változó: 2–30N

A vágások teljesítményszintjeinek kategorizálása
EN 388:2003
Mutató

EN 388:2016/
ISO 13997
Érték newtonban

1

2

3

4

5

≥ 1,2

≥ 2,5

≥5

≥ 10

≥ 20

A

B

C

D

E

F

≥2

≥5

≥ 10

≥ 15

≥ 22

≥ 30

A védőkesztyűk jelölése
A teljesítményszintek az EN388:2016/
ISO 13997 szabvány piktogramjában
olvashatók:

EN 388

4X32D
Vágással szembeni ellenállás az ISO (A–F) szerint
Szúrással szembeni ellenállás (0–4)
Szakítószilárdság (0–4)
Coup-teszten mért vágással szembeni
ellenállás (0–5, X = nem tesztelt vagy nem
alkalmazható)
Kopásállóság (0–4)
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Mechanikai kockázatok
Vágásvédelmi termékek áttekintése
ISOszint
13997

Precíziós védőkesztyűk

uvex D500
foam

D

uvex
C500

uvex
C500 dry

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Általános védőkesztyűk

uvex unidur
6679 foam

uvex
C300 dry

uvex
phynomic C5

uvex
uvex
C300 foam C500 foam

uvex unidur
6659 foam

uvex C500 M
foam

C
uvex C300
wet

uvex synexo
M500

uvex C500
wet

uvex synexo
impact 1
uvex C500 uvex C500
wet plus
XG

B

uvex unidur
6642

uvex phynomic
C3

uvex unidur
6641

uvex unidur
6648

uvex unidur
6649

uvex unidur
6643

Száraz

Párás/enyhén olajos

Nedves/olajos

Ha az E vágásvédelmi szintnél magasabb szinttel rendelkező
kesztyűre van szükség, az uvex a HexArmor® termékeket ajánlja.
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

OND TE
CH
DIAM
NO
L

4343

4X43B

4X42C

60080

uvex phynomic C3
• Könnyű és érzékeny vágásvédelmi kesztyű mechanikai
tevékenységekhez
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító
aqua-polimer habbevonatnak köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és
enyhén nyirkos területeken
• Jó vágásvédelem és kimagasló
szakítószilárdság

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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60081

uvex phynomic C5
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró
alkatrészek szereléséhez
Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Élelmiszeripar

uvex phynomic C3
60080
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 3)
poliamid, elasztán, HPPE, üveg
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
égkék, szürke
6–12

• Könnyű és érzékeny általános
vágásvédelmi kesztyű mechanikai
tevékenységekhez
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító
aqua-polimer habbevonatnak
köszönhetően
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz
és enyhén nyirkos területeken
• Nagyon jó vágásvédelem (C
szintű) és kimagasló szakítószilárdság
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró
alkatrészek szereléséhez
• Kiváló védelem a viselő és a
termék számára is

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Élelmiszeripar

uvex phynomic C5
60081
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C)
Dyneema® Diamond technológia, poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
kék, szürke
6–12

DY
N

GY
O

OND TE
CH
DIAM
NO
L

GY
O

DY
N

®

A
M
EE

®

EN 388:2016

A
M
EE

EN 388:2003 EN 388:2016

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási területek: vágás- és ütésvédelem
Nagy mechanikai terhelés melletti munkákhoz az uvex kínálatában találhatók
kesztyűk a HexArmor® márkából is. További információ: www.hexarmor.eu

EN 388:2003

EN 388:2016

4543

4X43C

EN 388:2016

4X42C

60598

60022

uvex synexo impact 1

uvex synexo M500

• Varrás nélküli vágásvédelmi kesztyű ütésvédőkkel a nagy igénybevételű munkákhoz, különösen az olaj- és gáziparban
• Nagyon magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak
kombinációjának köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és nyirkos területeken
• Jó védelem az ütközések és ütések ellen a tenyérrészen található
extra párnázottságnak köszönhetően
• A kéz hátulján található védőszerkezet és az ujjízületeknél található
megerősítések további védelmet nyújtanak az ütések és beékelődések
okozta sérülések ellen
• Jó illeszkedés
• Kimagasló rugalmasság
• Kényelmes viselet

• Varrás nélküli szerelőkesztyű kiemelkedő vágásvédelemmel és megerősített hüvelykujj-ízülettel a nagy igénybevételű munkákhoz
• Nagyon magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak kombinációjának köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és nyirkos területeken
• Jó védelem az ütközések és ütések ellen a tenyérrészen található
extra párnázottságnak köszönhetően
• Jó illeszkedés
• Kimagasló rugalmasság
• Kényelmes viselet
• Rugalmas, tépőzáras rögzítés

Alkalmazási területek:
• Nagy mechanikai terhelés melletti munka
• Bányászat
• Olaj- és gázipar
• Nagy igénybevételű építkezési munka
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex synexo impact 1
60598
védőszerkezet a kézháton, tépőzáras rögzítés, párnázás a tenyérrészen
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 3 C)
HPPE, üveg, nejlon
a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
sárga, fekete
7–11

Alkalmazási területek:
• Nagy mechanikai terhelés melletti munka
• Építkezés
• Bányászat
• Javítási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex synexo M500
60022
tépőzáras rögzítés, párnázás a tenyéren, kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C)
HPPE, üveg, nejlon
a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
sárga, fekete
7–11
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A komfortosztály a vágásvédelemben
A Bamboo TwinFlex® technológia legújabb generációja

A szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológiával készült
vágásvédelmi kesztyűk új szintet jelentenek a védelem, a kényelem, a
rugalmasság, a jó érzékelés és a gazdaságosság terén. A robusztus
vágásvédelmi kesztyűk között a kényelem segít elfogadtatni a felhasználóval a kesztyű viselését – kiváltképpen a nagy igénybevételű tevé-

kenységek közben. A természetes bambusz és a modern védőszálak
egyedi kombinációja kiváló kényelmet és kimagasló klímakontrollt biztosít, miközben hatékonyan véd is. Hiszen egy védőkesztyű csak akkor
segít megelőzni a baleseteket, ha viselik.

C és D vágásvédelmi szint
Szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® védelem
A vágásoknak ellenálló üvegszálak és a kopásálló poliamid garantálják
az optimális mechanikai védelmet. A poliamiddal együtt alkalmazott
fémszálak a vágásvédelmi szintet akár D szintre is emelhetik.

Bamboo TwinFlex® technológia –
csúcstechnológia a kényelmesebb viseletért
• Robusztus és kényelmes
• Bambusz – környezetbarát, megújuló nyersanyag
• Hűtő hatás
• Normál szabás

Szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® kényelem
A puhaság érzetét keltő, kényelmes bambuszszálak és a tökéletes
klímakontroll az ellenálló HPPE-szálakkal együttesen adják a kimagasló
szakítószilárdságot. A bambuszszálak és az innovatív DSM Dyneema®
gyémántszálak kombinálásával a szakítószilárdság és vágásvédelem
jelentősen megnövekedett.

Bamboo TwinFlex® technológia1
D vágásvédelmi szint

Kétoldalas elv

C vágásvédelmi szint

Poliamid
(kopásállóság)

Bambusz
(kényelmes viselet)

Poliamid
(kopásállóság)

Bambusz
(kényelmes viselet)

Üvegszálak
(vágásvédelem)

Magas minőségű HPPE-szálak
(szakítószilárdság)

Fémszálak
(vágásvédelem)

DSM Dyneema® Diamond szál2
(vágásvédelem/szakítószilárdság)

pl. uvex C500 M, uvex C500 és uvex C300
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pl. uvex D500 foam

1 A Bamboo TwinFlex® technológia az UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germany bejegyzett védjegye.
2 A DSM Dyneema® Diamond a Royal DSM N.V. bejegyzett védjegye.

uvex D500 foam
Rendíthetetlenül robusztus,
ugyanakkor kényelmes is

SoftGrip
bevonat

D vágásvédelmi szint

3D Ergo technológia

Normál szabás
OEKO®-TEX Standard 100

Első osztályú klímakontroll
uvex climazone – mérhetően kényelmesebb
• Kevesebb izzadás
• Kiváló szellőzés
• Jelentősen magasabb vízgőzfelvétel más szálakhoz képest
A kényelmes viselet és a tökéletesített mikroklíma a védőkesztyű-fejlesztés csúcsai. Az uvex
climazone kesztyűklíma-vezérlő rendszert ezért folyamatosan fejlesztjük piacvezető partnereinkkel és hírneves vizsgáló- és kutatóközpontokkal, pl. a Hohenstein Intézettel és a Primasens
Intézettel (PFI) együtt. Az egyedi mérőlétesítmények, pl. a PFI klímavizsgáló központja részletes
betekintést nyújtanak a viselő kényelemérzetének termofiziológiai és a bőrérzékelési tényezőibe.
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

Megerősített rész a hüvelyk- és
mutatóujj között

EN 388:2016

4X42D

EN 388:2003

EN 388:2016

4542

4X42C

60604

60498
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®
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N
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O
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O
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L
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®

A
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DIAM
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L

uvex D500 foam
• Kiváló ujjmozgás
• Magas kopásállóság az innovatív
Soft Grip bevonatnak köszönhetően
• Nagyon jó fogásbiztonság az
enyhén nyirkos területeken
• Az uvex Bamboo TwinFlex®nagyon magas szintű vágásvédelmet nyújt
• Kimagasló rugalmasság
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo öntvénytechnológia
tökéletes illeszkedést biztosít

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex C500 M foam
Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Építkezés
• Sörfőzés/italgyártás
• Üvegipar
• Karbantartás, szervizelés
• Fémfeldolgozási munkák

uvex D500 foam
60604
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 D)
bambusz műselyem, Dyneema® Diamond, acél, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű elasztomer (HPE)
és SoftGrip habbevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
lime, antracit
7–11

• Kimagaslóan kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
• Az innovatív Soft Grip bevonat
kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz
és enyhén nyirkos területeken
• A szabadalmaztatott Bamboo
TwinFlex®technológia nagyon
magas szintű vágásvédelmet
nyújt
• Akár +100 °C-os kontakthő ellen
is véd (EN 407)
• Megerősített hüvelykujj nyereg
• Kimagasló rugalmasság
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo öntvénytechnológia
tökéletes illeszkedést biztosít
• Szilikonmentes a lenyomatteszt
szerint

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Építkezés
• Sörfőzés/italgyártás
• Üvegipar
• Javítási munkák
• Fémfeldolgozási munkák

uvex C500 M foam
60498
megerősített rész a hüvelyk- és mutatóujj között, kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
nagy teljesítményű elasztomer (HPE), SoftGrip hab
száraz és enyhén olajos/nyirkos területeken
lime, fekete, antracit
7–11

A Dyneema® Diamond a Royal DSM N.V. bejegyzett védjegye.

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 388:2003 EN 388:2016

254X

EN 388:2003 EN 388:2016

2 X 4 XC

254X

60491

EN 388:2003 EN 388:2016

1 X 4 XC

4542

EN 388:2003 EN 388:2016

4X42C

60497

4542

4X42C

60496

60600

uvex C500
• Rendkívül kényelmes vágásvédelmi kesztyűk és alkarvédő (uvex C500 sleeve)
• Az innovatív Soft Grip bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden modell) és enyhén nyirkos (uvex C500 foam és C500
pure) környezetben
• A szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex®technológia nagyon magas szintű vágásvédelmet
nyújt
• Akár +100 °C-os kontakthő ellen is véd az EN 407 szabványnak megfelelően (uvex C500 foam
és C500 wet)
• Kiemelkedően rugalmas
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést biztosít
• Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint

Szabvány
Anyag

uvex C500 sleeve
60491-07
60491-10
alkarvédő tépőzáras rögzítéssel,
34 cm (M), 40 cm (L)
EN 388 (2 X 4 X C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid

Bevonat

nincs

EN 388 (1 X 4 X C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg,
poliamid
nincs

Ellenállóság

száraz munkakörülmények

száraz munkakörülmények

Szín
Méretek

lime
M

Cikkszám
Kialakítás

L

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Fémfeldolgozási munkák
• Szállítás/logisztika
• Válogatási munkák
• Üvegipar
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Karbantartás
• Papíripar
• Építőipar
• Vas- és acélipar

uvex C500
60497
kötött mandzsetta

uvex C500 wet plus
60496
kötött mandzsetta

uvex C500 XG
60600
kötött mandzsetta

EN 388 (4 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg,
poliamid
a tenyéren és a kézhát ¾-én
nagy teljesítményű elasztomer
(HPE) bevonattal
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülmények
lime, antracit
7–11

EN 388 (4 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg,
poliamid
a tenyéren és a teljes kézháton
nagy teljesítményű elasztomer
(HPE) és Xtra Grip bevonattal
nyirkos, nedves, olajos és zsíros
munkaterületekhez
lime, antracit
7–11

lime
7–11
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 407

EN 407

X1XXXX
EN 388:2003

EN 388:2016

254X

X X 4 XC

X1XXXX

EN 388:2003

EN 388:2016

4542

4X42C

60499

60494

EN 388:2003

EN 388:2016

4542

4X42C

60492

uvex C500
• Kimagaslóan kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
• Kimagasló mechanikai kopásállóság az
innovatív SoftGrip bevonatnak köszönhetően
(uvex C500 foam és uvex C500 wet)
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden
modell), enyhén nyirkos (uvex C500 foam) és
nedves (uvex C500 wet) környezetben
• A szabadalmaztatott uvex Bamboo
TwinFlex®technológia nagyon magas szintű
vágásvédelmet nyújt

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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• Az EN 407 szabványnak megfelelően akár
+100 °C kontakthő ellen is véd (uvex C500
foam és C500 sleeve)
• Kiemelkedően rugalmas
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést
biztosít
• Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint

uvex C500 dry
60499
kötött mandzsetta
EN 388 (X X 4 X C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjakon nagy teljesítményű vinil (HPV)
tapadó pöttyözés
száraz munkakörülmények
lime, antracit
7–11

uvex C500 foam
60494
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű
elasztomer (HPE) és Soft Grip habbevonat
száraz munkakörülmények
lime, antracit
7–11

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Fémfeldolgozási munkák
• Szállítás/logisztika
• Válogatási munkák
• Üvegipar
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Karbantartás
• Papíripar
• Építőipar
• Vas- és acélipar

uvex C500 wet
60492
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű
elasztomer (HPE) bevonattal
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
lime, antracit
7–11

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 388:2003

EN 388:2016

234X

X X 4 XC

60549

EN 388:2003

EN 388:2016

4342

3X42C

60544

EN 388:2003

EN 388:2016

4342

4X42C

60542

uvex C300
• Rendkívül kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
• Kimagasló mechanikai kopásállóság az innovatív SoftGrip bevonatnak köszönhetően
(uvex C300 foam és uvex C300 wet)
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden
modell), enyhén nyirkos (uvex C300 foam) és
nedves (uvex C300 wet) környezetben

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex C300 dry
60549
kötött mandzsetta
EN 388 (X X 4 X C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjakon nagy teljesítményű
vinil (HPV) tapadó pöttyözés
száraz munkakörülmények
antracit
7–11

• A szabadalmaztatott uvex Bamboo
TwinFlex®technológia jó vágásvédelmet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést
biztosít
• Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint

uvex C300 foam
60544
kötött mandzsetta
EN 388 (3 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű
elasztomer (HPE) és Soft Grip habbevonat
száraz munkakörülmények
antracit
7–11

A Bamboo TwinFlex® technológia az UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germany bejegyzett védjegye.

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Fémfeldolgozási munkák
• Szállítás/logisztika
• Válogatási munkák
• Üvegipar
• Fémlemez-feldolgozási munkák

uvex C300 wet
60542
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű elasztomer
(HPE) bevonattal
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
antracit
7–11
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Alkalmazási terület: vágásvédelem

4343

4343B

EN 388:2003

EN 388:2016

3331

3X31B

60210

EN 388:2003

EN 388:2016

4344

4344B

60939

60314
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EN 388:2016

A
M
EE

EN 388:2003
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uvex unidur 6641

uvex unidur 6642

uvex unidur 6643

• PU vágásvédelmi kesztyű kiváló minőségű,
speciális vágásteljesítményű PE-szálakkal
• Kiemelkedő mechanikai kopásállóság a
szálak és a bevonat kombinációjának köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• A jó minőségű speciális vágásteljesítményű
PE-szálak kiváló vágásvédelmet nyújtanak
• Nagyon jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Rendkívül kényelmes

• Könnyű, érzékeny 18-as fonalsűrűségű,
szerelésre alkalmas kesztyű vágásvédelemmel
• Jó mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• A Dyneema® Diamond technológia jó
vágásvédelmet biztosít
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

• NBR vágásvédelmi kesztyű kiváló minőségű,
speciális vágásteljesítményű PE-szálakkal
• Kiváló mechanikus kopásállóság az NBR
bevonatnak köszönhetően
• Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
• A jó minőségű speciális vágásteljesítményű
PE-szálak kiváló vágásvédelmet nyújtanak
• Jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Szerelési munkák
• Csomagolási munkák

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Karbantartás
• Szerelési munkák
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Javítási munkák

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Karbantartás
• Szerelési munkák
• Fémfeldolgozási munkák
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex unidur 6641
60210
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 3 B)
HPPE, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
fehér, szürke
6–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6642
60939
kötött mandzsetta
EN 388 (3 X 3 1 B)
Dyneema® Diamond technológia,
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
szürke, szürke
6–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6643
60314
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 4 B)
HPPE, poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
NBR bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülményekhez
márványos szürke, fekete
7–10

A Dyneema® Diamond a Royal DSM N.V. bejegyzett védjegye.

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 388:2003

EN 388:2016

4342

4342B

EN 388:2003

EN 388:2016

4342

4342B

60932

60516

uvex unidur 6648

uvex unidur 6649

• PU vágásvédelmi kesztyű HPPE-szálakkal
• Kiváló mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
• A HPPE-szálak jó vágásvédelmet nyújtanak
• Jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet

• PU vágásvédelmi kesztyű HPPE-szálakkal
• Kiváló mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
• A HPPE-szálak jó vágásvédelmet nyújtanak
• Jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Javítási munkák
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Csomagolási munkák

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Javítási munkák
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6648
60932
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 2 B)
HPPE, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
fehér, fekete
6–11

HPPE = nagy teljesítményű polietilén

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6649
60516
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 2 B)
HPPE, poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
márványos kék, szürke
7–11
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Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 388:2003

EN 388:2016

4543

4X43C

EN 388:2016

4X44D

60938

60969

uvex unidur 6659 foam

uvex unidur 6679 foam

• vágásvédelmi kesztyű NBR habbevonattal és HPPE-/üvegszálakkal
• Kiváló mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• Magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak kombinációjának
köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Rendkívül kényelmes

• vágásvédelmi kesztyű NBR habbevonattal és HPPE-/fémszálakkal
• Kimagasló mechanikai ellenálló-képesség és megnövekedett élettartam
a rendkívül ellenálló NBR habbevonatnak köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• Nagyon jó vágásvédelem (D szintű) a HPPE-/fémszál-kombinációnak
köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet
• Kimagasló rugalmasság
• Nagyon kényelmes viselet

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Fémfeldolgozási munkák
• Szállítás/logisztika

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex unidur 6659 foam
60938
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 3 C)
HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nitrilhabbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
márványos szürke, fekete
6–11

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Fémipar
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6679 foam
60969
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 4 D)
HPPE, acél, nejlon, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken nitrilhabbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
szürke, fekete
6–11

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT
EN 388:2003

EN 388:2016

4544

4X44C

60536

60535

uvex protector chemical
• Egy nagyon robusztus védőkesztyű, amelynek többrétegű technológiájában egyesül az áthatolhatatlanság és az optimális vágásvédelem
• Nagyon magas szintű vágásvédelem a kesztyű anyagában található
pamutból, HPPE-ből és üvegből álló, többrétegű kivitelezésnek
köszönhetően
• Jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
• Az uvex protector chemical modell vegyi védelmet is nyújt
• Kényelmes viselet

NBR impregnálás a jobb
fogásbiztonságért
Jó vágásálló HPPE/
üveg/poliamid
Nitrilbevonat
a vegyi védelemért
Pamutbélés
a tökéletes kényelemért
Bőrfelület

Alkalmazási területek:
• Vegyszerrel végzett és nagy vágásveszéllyel járó munkák
• Nagy teljesítményű szerszámok kezelése
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Gép- és szerszámipar

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex protector chemical NK2725B
60535
Hosszú szárú, kb. 27cm
EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
dupla bélés: pamut interlock, HPPE, üveg, PA
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
jó ellenállóság olajjal, zsírral és sok vegyszerrel szemben
kék
9–10

uvex protector chemical NK4025B
60536
Hosszú szárú, kb. 40 cm
EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
dupla bélés: pamut interlock, HPPE, üveg, PA
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
jó ellenállóság olajjal, zsírral és sok vegyszerrel szemben
kék
9–10
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Vegyi kockázatok
A megfelelő kézvédelem kiválasztása
Különösen a vegyszerekkel végzett munkáknál elengedhetetlen a megfelelő védőkesztyű kiválasztása. A
vegyszerek ellen védő kesztyűknek visszafordíthatatlan
vagy halálos sérülésektől kell megvédeniük a viselőt.
Az uvex aktív partnerként gyakorlatban bizonyított
problémamegoldásokat kínál, valamint kompetens
szaktanácsadást, akár a helyszínen is. A lüneburgi
(Németország) szakértőink rendelkezésre állnak a
használatot érintő problémákra egy közös megoldás
megtalálása érdekében. Tesztlaboratóriumunkban arra
is van lehetőség, hogy az ügyfélspecifikus átbocsátási
táblázatokat a szabványoknak megfelelően kivitelezhessük.

Örömmel adunk egyéni tanácsot a
munkahelyelemzéssel és az ellenállósági táblázattal kapcsolatban.
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Vegyi kockázatok
A megfelelő kézvédelem kiválasztása

Chemical Expert System:
Az uvex online vegyszeradatbázisa
A vegyszerek ellen védő kesztyűk kiválasztása és viselési
időtartama döntően a kézvédő anyagok alkalmazott vegyszerekkel szembeni ellenállásától függ.
Gyártóként gyors és egyszerű segítségnyújtást kínálunk
Önnek átfogó online vegyszeradatbázisunkkal. Néhány
lépésben információkat kaphat a védőkesztyűink vegyszerekkel szembeni ellenállóságáról.

• Az online adatbázis mindig elérhető (napi 24 órában, a hét
minden napján)
• Egyszerű kezelés, több nyelven - köztük magyarul is
-elérhető
• Regisztrált felhasználóként teljes hozzáférést kap a felsorolt
vegyszerek mérési eredményeihez
• Személyes fiók kiemelt funkciókkal
• Vegyszeráthatolási táblázatok és kesztyűtervek egyedi
készítése

Az előnyök áttekintése:

https://ces.uvex.de

1

2

A vegyszeradatbázis belépési oldala

3
Többféle keresési lehetőség

4

Az eredmények érthető áttekintése

Lehetséges az eredmények egyéni mentése
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Vegyi kockázatok
A megfelelő kézvédelem kiválasztása
A védőkesztyűk megfelelő
védelmi funkciója mellett a
kényelmes viselet is nagy
jelentőséggel bír.

Az alábbi mátrix segít Önnek
egyszerűen megtalálni a
munkahelyi kockázathoz tartozó megfelelő vegyvédelmi
kesztyűt.

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Varrás nélkül

NBR

ESD

uvex rubiflex S
(kék)

uvex rubiflex ESD

uvex u-chem 3000

uvex rubiflex XG

uvex rubiflex S

uvex u-chem 3100

HPV

Ezért az uvex az új vegyszerek ellen védő kesztyűk
fejlesztésénél nagy gondot
fordít a terméket érintő
lehetséges felhasználói
területek felé támasztott
igényekre.

Általános
védőkesztyűk

Védőkesztyűk pamutbéléssel a kiváló kényelemért

uvex profatrol

uvex profagrip

Védőkesztyűk pamutbélés nélkül, enyhén bolyhos záróréteggel
Bolyhos

NBR

A vegyvédelmi kesztyűket a
legkülönfélébb területeken
alkalmazzák, és lehetővé
kell tenniük a felhasználónak
tevékenységei optimális elvégzését.

Precíziós
védőkesztyűk

uvex profastrong

Kloroprén

Bolyhos

Különleges
anyagok

uvex profapren

uvex profabutyl

uvex profaviton

Egyszer használatos védőkesztyűk rövid idejű használatra

NBR

Megerősített

uvex u-fit lite

uvex u-fit

uvex u-fit strong N2000

Kloroprén

Megerősített

uvex u-fit strong
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Vegyi kockázatok
„Made in Germany” termékmegoldások
uvex rubiflex (kék)
• A legkönnyebb és legrugalmasabb
vegyvédelmi kesztyű
• Ergonomikus illeszkedés: garantáltan
kényelmes viselet
• Kiváló érzékenység
• Nagyon kényelmes pamut interlock alapkesztyű a nagy párafelvevő képességért
(csökkentett izzadás az olyan műszálakhoz
viszonyítva, mint az akril vagy a poliészter)

Továbbfejlesztés

a

uvex rubiflex ESD

uvex rubiflex XG

Elektromosan vezetőképes: megfelel az EN16350 szabványnak.

Grip bevonat az optimális
fogásért olajos környezetben

Az ideális megoldás robbanásveszélyes területekre
A védőkesztyűket érintő szigorú követelmények robbanásveszélyes
területeken az EN16350 szabványban vannak meghatározva.
A védőkesztyű csak nagyon csekély átmeneti ellenállással rendelkezhet.

A jó tapadási tulajdonságok sok területen nélkülözhetetlenek. Ez a
kézvédelemben is érvényes, hiszen a rossz fogásbiztonság szükségtelen erőbefektetéshez, bizonytalansághoz, valamint nagyobb
sérülésveszélyhez vezet a munka során. Az innovatív uvex Xtra
Grip technológiával ezekkel biztosan nem lesz gondja:

Az innovatív béléskoncepció innovatív vezetőképes bevonattal
lehetővé teszi a robbanásvédelem mellett a vegyi védelmet is.

Hatékony fogásbiztonság – nagy rugalmasság –
kényelmes viselet

Mechanikai szilárdság
A különleges felületi struktúra a többrétegű szerkezettel együtt hosszú
élettartamot biztosít.

Használat olajos és nedves
környezetben
A folyadékokat az uvex Xtra Grip technológia csatornarendszere elnyeli,
ezzel segítve az alkatrészek biztos
fogását.

Bélés és bevonat funkcionális kombinációja

Biztonság és fogásbiztonság a többrétegű szerkezetnek
köszönhetően

Vezetőképes
NBR bevonat

Különleges bevonat a
nagyobb fogásbiztonságért
Robusztus nitrilbevonat

Pamutbélés szénrésszel
a kényelmes viseletért és
a kiemelkedő vezetőképességért

Pamutbélés
a tökéletes kényelemért

Bőrfelület

Bőrfelület

243

Vegyi kockázatok
Védőkesztyűk pamutbéléssel

Az ideális megoldás
robbanásveszélyes
területekre
Az új EN16350:2014 szabvány (védőkesztyűk – elektrosztatikus
tulajdonságok) életbe lépése óta első alkalommal beszélhetünk
egy szabványról, amely a védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságait, valamint ezek vizsgálati módszereit határozza meg tűz- és
robbanásveszélyes körülmények között.

EN ISO 374-1:2016/Type A

• A vizsgálati feltételeket és minimumkövetelményeket az
EN16350:2014 szabvány a következőképpen határozza meg:
• Az átmeneti ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint 1,0 × 108 Ω
(Rv < 1,0 × 108 Ω).
• Az Rv átmeneti ellenállást az EN1149-2:1997 szabvány szerint
vizsgáljuk.
• Tesztkörnyezet: 23 ± 1°C levegő-hőmérséklet, 25 ± 5 % relatív
páratartalom.

JKLOPT
EN 388:2016

2111X

60954

Az uvex rubiflex ESD megfelel az új EN16350:2014 szabvány
követelményeinek.

uvex rubiflex ESD
• Könnyű, béléses, antisztatikus NBR vegyvédelemmel ellátott védőkesztyű robbanásveszélyes munkakörnyezetekhez
• Az NBR bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
• Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
• Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
• Megfelel az EN16350:2014 szabványnak
• Kimagasló tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock/szén bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
• Rendkívül rugalmas

Bélés és bevonat funkcionális kombinációja

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Festőüzem
• Finomítók
• Műanyagipar
• Antisztatikus munkaterületek

Vezetőképes NBR bevonat
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány

Pamutbélés szénrésszel
a kényelmes viseletért és
a kiemelkedő vezetőképességért

Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Bőrfelület
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uvex rubiflex ESD NB35A
60954
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T),
DIN EN 16350:2014
pamut interlock/szén
teljes felületén speciális vezetőképes NBR bevonattal (nitrilgumi),
kb. 0,40 mm
Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
fekete
6–11

Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal

Rendkívül jó fogásbiztonság

Könnyű és rugalmas

EN ISO 374-1:2016/Type A
EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT
JKNOPT
EN 388:2016
EN 388:2016

2111X
3121X

60557

uvex rubiflex S XG
• Könnyű, béléses, NBR vegyvédelemmel ellátott kesztyű optimális
fogásbiztonsággal
• Nagyon jó mechanikai kopásállóság és élettartam a többrétegű
szerkezetnek köszönhetően
• Kiemelkedő fogásbiztonság nedves és olajos területeken az uvex
Xtra Grip technológia segítségével
• Jó ellenállóság zsírral, ásványi
olajokkal és sok vegyszerrel
szemben
• Nagyon jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock
bélés kiemelkedő kényelmet
nyújt
• Rendkívül rugalmas
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság

Szín
Méretek

60224

uvex rubiflex S
Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Laboratóriumok
• Karbantartás
• Feldolgozási munkák

uvex rubiflex S XG27B
uvex rubiflex S XG35B
60560
60557
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (3 1 2 1 X)
EN 388 (3 1 2 1 X)
EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
pamut interlock
pamut interlock
teljes felületén speciális NBR
teljes felületén speciális NBR
bevonattal (nitrilgumi) és
bevonattal (nitrilgumi) és
XG Grip bevonattal, kb. 0,40 mm
XG Grip bevonattal, kb. 0,40 mm
nagyon jó ellenálló-képesség zsírral,
nagyon jó ellenálló-képesség zsírral,
ásványi olajokkal és sok vegyszerrel
ásványi olajokkal és sok vegyszerrel
szemben
szemben
kék, fekete
kék, fekete
7–11
7–11

• Nagyon könnyű, béléses, NBR
vegyvédelemmel ellátott kesztyű,
amely sokféle vegyszer kezelésére alkalmas
• Az NBR bevonat jó mechanikus
kopásállóságot nyújt
• Jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves területeken
• Jó ellenállóság zsírral, ásványi
olajokkal és sok vegyszerrel
szemben
• Kimagasló tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock
bélés kiemelkedő kényelmet
nyújt
• Rendkívül rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság

Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Laboratóriumok
• Lakkozási munkák
• Élelmiszeripar

uvex rubiflex S NB27B
uvex rubiflex S NB35B
60271
60224
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (2 1 1 1 X)
EN 388 (2 1 1 1 X)
EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
pamut interlock
pamut interlock
teljes felületén speciális NBR
teljes felületén speciális NBR
bevonattal (nitrilgumi),
bevonattal (nitrilgumi),
kb. 0,40 mm
kb. 0,40 mm
jó ellenálló-képesség zsírral,
jó ellenálló-képesség zsírral,
ásványi olajokkal és sok vegyszerrel
ásványi olajokkal és sok vegyszerrel
szemben
szemben
kék
kék
7–11
6–11
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal

Megerősített szerkezet

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKNOPT

J KO P T

EN 388:2016

EN 388:2016

2121X

2121X

89646

uvex rubiflex S
• NBR vegyvédelmi kesztyű megerősített pamut interlock béléssel
• Az NBR bevonat jó mechanikus
kopásállóságot nyújt
• Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel, savval, lúggal, ásványi
olajjal és oldószerrel szemben
• Jó hőszigetelés a megerősített
bélésnek köszönhetően
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock
bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas

uvex rubiflex S
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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89647

89651

uvex rubiflex S (hosszú kivitel)
Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Gép- és szerszámipar
• Fémfeldolgozási munkák
• Homokfúvás
• Élelmiszeripar

NB27S
NB35S
NB40S
89646
98891
98902
Hosszú szárú, kb. 27cm Hosszú szárú, kb. 35 cm Hosszú szárú, kb. 40 cm
EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
pamut interlock,
pamut interlock,
pamut interlock,
megerősített
megerősített
megerősített
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,50 mm
Nagyon jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
zöld
zöld
zöld
8–11
8–11
8–11

• Hosszú NBR vegyvédelmi kesztyű megerősített pamut interlock
béléssel
• Hozzáadott gumiszalag az alkarvédő végén (NB60SZ/NB80SZ)
• Az NBR bevonat jó mechanikus
kopásállóságot nyújt
• Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel, savval, lúggal, ásványi
olajjal és oldószerrel szemben
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock
bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas

uvex rubiflex S NB60S
Cikkszám
89647
Kialakítás
hosszú szárú,
kb. 60 cm
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Csatornaépítési munkák
• Közterület-fenntartás
• Homokfúvás

NB80S
60190
hosszú szárú,
kb. 80 cm

NB60SZ
NB80SZ
89651
60191
gumiszalaggal
gumiszalaggal
az alkarvédő végén,az alkarvédő végén,
kb. 60 cm
kb. 80 cm
EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ B (J K O P T)
pamut interlock,
pamut interlock,
pamut interlock,
pamut interlock,
megerősített
megerősített
megerősített
megerősített
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,50 mm
Nagyon jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
zöld
zöld
zöld
zöld
9–11
9–11
9–11
9–11

Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal

EN 407

X1XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

AJKLMO

EN 388:2016

EN 388:2016

4131X

4121X

60961

uvex u-chem 3000
• Teljes vegyvédelmi kesztyű, az
EN374 (AJKLOT) szabványnak
megfelelően
• Jó mechanikai védelem
• Jó vegyi védelem
• Jó mechanikai ellenálló-képesség
• Hosszú élettartam

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

60968

uvex u-chem 3100
Alkalmazási területek:
• Javítási munkák
• Fémfeldolgozás
• Tisztítás
• Vegyipar
• Nyomtatóipar

uvex u-chem 3000
60961
mandzsetta, teljesen bevont
EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
EN 407 (X 1 X X X X)
pamut interlock
NBR (nitril-butadién gumi), kb. 0,50mm
Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
zöld
7–11

• A vegyvédelem és a biztos fogás
tökéletes kombinációja
• Nagyon jó mechanikai védelem
• Kényelmes viselet a varrás
nélküli pamutbélésnek köszönhetően
• Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
• Nagyon jó fogásbiztonság nedves és olajos körülmények között
• Kiemelkedően rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Autóipar
• Fémfeldolgozás
• Mechanikus iparágak,
homokfúvás

uvex u-chem 3100
60968
mandzsetta, teljesen bevont
EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L M O)
pamut (varrás nélkül)
NBR (nitril-butadién gumi), kb. 0,50mm
Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
fekete
8–10
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: HPV* bevonattal

Granulált

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

KLNOPT

KLNOPT

EN 388:2016

EN 388:2016

3121X

3121X

98897

uvex profatrol
• HPV vegyvédelmi kesztyű, amely
rugalmas marad hidegben is és
sokoldalúan bevethető
• Az ellenálló HPV bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
• Jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves területeken
• Jó ellenálló-képesség ásványi
olajokkal, zsírral, savakkal és
lúgokkal szemben
• Jó védelem ásványi olajok, zsír,
savak és lúgok ellen
• Ergonomikus illeszkedés

uvex profatrol
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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89675

uvex profagrip
• A pamut interlock bélés kényelmes viseletet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas
Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Ásványiolaj-ipar
• Szállítás/logisztika
• Petrolkémia

PB27M
PB35M
98897
60192
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (3 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (K L N O P T)
pamut interlock
pamut interlock
Teljes felületén nagy teljesítményű vinil (HPV), kb. 0,50 mm
Nagyon jó ellenálló-képesség ásványi olajokkal, zsírral,
savakkal és lúgokkal szemben
fekete
fekete
9–11
9–11

• HPV vegyvédelmi kesztyű
csúszásakadályozó granulációval,
amely rugalmas marad hidegben
is és sokoldalúan bevethető
• Az ellenálló HPV bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
a hozzáadott granulációnak
köszönhetően
• Jó ellenálló-képesség ásványi
olajokkal, zsírral, savakkal és
lúgokkal szemben
• Ergonomikus illeszkedés
uvex profagrip
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

• A pamut interlock bélés kényelmes viseletet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas
Alkalmazási területek:
• Építőipar
• Csatornázás
• Vegyipar
• Hulladékkezelés
• Fémfeldolgozó-ipar
• Petrolkémia

PB27MG
PB35MG
89675
60193
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (3 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (K L N O P T)
pamut interlock
pamut interlock
Teljes felületén nagy teljesítményű vinil (HPV) és granulálás, kb. 0,50 mm
Nagyon jó ellenálló-képesség ásványi olajokkal, zsírral,
savakkal és lúgokkal szemben
fekete
fekete
9–11
9–11

*HPV = nagy teljesítményű vinil

Vegyi kockázatok
Bolyhos pamutbéléses védőkesztyűk: NBR/kloroprén

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

AKLMNO

EN 388:2016

EN 388:2016

4101X

3131X

60122

uvex profastrong
• Érzékeny NBR vegyvédelmi
kesztyű bolyhos pamuttal
• Kiváló mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves körülmények között a
tenyérrész szerkezetének
köszönhetően
• Jó ellenálló-képesség olajokkal,
zsírral, savakkal és lúgokkal
szemben
• Jó tapintásérzet
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

60119

uvex profapren
Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Nyomtatóipar
• Laboratóriumok
• Élelmiszeripar

uvex profastrong NF33
60122
hosszú szárú, bordázott tenyérfelülettel, kb. 33 cm
EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
bolyhos pamut
teljes felületén NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,38 mm
Jó ellenálló-képesség olajokkal, zsírral, savakkal és oldószerekkel szemben
zöld
7–10

• Rugalmas kloroprén vegyvédelmi
kesztyű bolyhos pamuttal
• Jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves körülmények között a tenyérrész szerkezetének köszönhetően
• Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel és oldószerrel szemben
• Jó tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Nyomtatóipar
• Fémfeldolgozási munkák
(tisztítás)
• Tisztítás

uvex profapren CF33
60119
hosszú szárú, bordázott tenyér, kb. 33 cm
EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
bolyhos pamut
teljes felületén polikloroprén bevonattal (latex belső), kb. 0,71 mm
Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
sötétkék
7–10
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Vegyi kockázatok
Bélés nélküli védőkesztyűk

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

ABIKLP

AFKLMN

EN 388:2016

EN 388:2016

2010X

2120X

60949

60957

uvex profabutyl

uvex profaviton

• Butilgumiból készült, belső bélés nélküli vegyvédelmi kesztyű
• Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
• Jó ellenálló-képesség a poláris anyagokkal, pl. észterekkel, ketonokkal,
aldehidekkel, aminokkal és telített sóoldatokkal, valamint savakkal és
lúgokkal szemben
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas
• Megfelel a DINEN16350:2014 szabványnak

• Butilgumiból készült vegyvédelmi kesztyű, külső Viton® réteggel
• Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
• Jó ellenálló-képesség az alifás és aromás szénhidrogénekkel
(pl.hexán, benzol, toluol, xilol stb.), a halogénezett szénhidrogénekkel
(pl. triklóretilén, perklóretilén, diklór-metán stb.), a szerves és szervetlen savakkal (oldott vagy koncentrált) és telített sóoldatokkal szemben
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Antisztatikus munkaterületek

Alkalmazási területek:
• Vegyipar

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex profabutyl B-05R
60949
hosszú szárú, feltekert szél, kb. 35 cm
EN 388 (2 0 1 0 X), EN 374-1:2016/typ A (A B I K L P)
bélés nélkül
hézagmentes bromobutil bevonat (kb. 0,50 mm)
jó ellenálló-képesség a poláris savakkal és lúgokkal szemben
fekete
7–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex profaviton BV-06
60957
hosszú szárú, feltekert szél, kb. 35 cm
EN 388 (2 1 2 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
bélés nélkül
hézagmentes bromobutil bevonat (kb. 0,40 mm)
és Viton® külső réteg (kb. 0,20 mm)
jó ellenálló-képesség az alifás és aromás szénhidrogénekkel,
halogénezett szénhidrátokkal szemben
fekete
8–11

A VITON® az E.I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett védjegye.

Vegyi kockázatok
Egyszer használatos védőkesztyűk
Az uvex u-fit termékcsaláddal az uvex minőségi, egyszer
használatos védőkesztyűket kínál, amelyek nagyfokú biztonságot és jó használhatóságot garantálnak.

Az uvex egyszer használatos védőkesztyűi négyféle anyagban kaphatók, ami a széles körű felhasználás lehetőségét
biztosítja:

Az uvex u-fit kesztyűi megbízható védelmet nyújtanak
számos iparágban, többek között a vegyiparban, a gyógyászatban és az élelmiszeriparban, és lehetővé teszik a
kényelmes és pontos munkát.

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong
uvex u-fit strong N2000

Anyag

uvex u-fit lite

uvex u-fit

uvex u-fit strong

uvex u-fit strong N2000

Gyorsítómentes NBR (nitrilgumi)

NBR (nitrilgumi)

Kloroprén

NBR (nitrilgumi)

Anyagvastagság: 0,08 mm

Anyagvastagság: 0,10 mm

Anyagvastagság: 0,21 mm

Anyagvastagság: 0,20 mm

szilikonmentes

szilikonmentes

szilikonmentes

szilikonmentes

Púdermentes

Púdermentes

Púdermentes

Púdermentes

Nem tartalmaz latexproteineket

Nem tartalmaz latexproteineket

Nem tartalmaz latexproteineket

Nem tartalmaz latexproteineket

EN 374

EN 374

EN ISO 374

EN ISO 374

Élelmiszerek kezelése

Élelmiszerek kezelése

–

Élelmiszerek kezelése

Jó mechanikai kopásállóság

Optimális illeszkedés, hosszú
szárú

Kiváló kopásállóság

Hipoallergén

Jó ellenálló-képesség
vegyszerekkel szemben
(fröccsenés)

Megnövelt ellenálló-képesség
vegyszerekkel szemben
(fröccsenés)

Megnövelt ellenálló-képesség
vegyszerekkel szemben
(fröccsenés)

Megerősített feltekert szél –
könnyen felhúzható

Megerősített feltekert szél –
könnyen felhúzható

Nagyon rugalmas alapanyag –
könnyen felhúzható

Megerősített feltekert szél –
könnyen felhúzható

Tanúsítvány

Tulajdonságok

Kezelése

Kiemelkedő érzékenység

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha szeretne egy példányt a teljes ellenállósági listánkból.
Részletes információkat találhat az uvex Chemical Expert System online adatbázisban a
https://ces.uvex.de oldalon.
Alkalmazási terület
Precíziós szerelési munkák, száraz/olajos

uvex u-fit lite

uvex u-fit

uvex u-fit strong

uvex u-fit strong N2000

++

+

–

–

+

+

++

++

Termékvédelem

++

++

+

+

Óvatos tisztítás

+

+

++

++

Vizsgálatok

++

++

+

+

Szerelési munkák, száraz/olajos

Élelmiszer

+

+

–

+

Vegyszerek

Rövid idejű munka, az
ellenállósági listával
összhangban

Rövid idejű munka, az
ellenállósági listával
összhangban

Az ellenállósági
listával összhangban

Az ellenállósági
listával összhangban

Festőüzem

Mint fröccsenés elleni
védelem

Mint fröccsenés elleni
védelem

Teljes érintkezés,
az ellenállósági listával
összhangban

Teljes érintkezés,
az ellenállósági listával
összhangban
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Vegyi kockázatok
Egyszer használatos védőkesztyűk

EN ISO 374-1:2016 / Type A
EN ISO 374-1:2016 / Type A

KLMNPT
JKLOPST

60953

60962

uvex u-fit strong
• Megerősített és kifejezetten
rugalmas, egyszer használatos
kesztyű kloroprénből (0,21 mm)
• Az ENISO374 szabványnak
megfelelő vegyvédelem
• Jó mechanikai ellenálló-képesség
• Kimagasló tapintásérzet
• Extrém módon rugalmas a
formálható anyagának köszönhetően
• Nagyon jó illeszkedés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
Tartalom
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uvex u-fit strong N2000
Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
• Óvatos tisztítás
• Termékvédelem

uvex u-fit strong
60953
bordázott ujjvégek, kb. 29 cm
EN ISO 374-1:2016/Type A (K L M N P T)
bélés nélkül
kloroprén
Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
zöld
XS–XL
50 darabos doboz

• Megerősített egyszer használatos kesztyű nitrilgumiból
(0,20mm)
• Számos vegyszer ellen véd
• Jó fogásbiztonság
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon magas mechanikai erősség
• Szilikonmentes a lenyomatteszt
szerint

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
Tartalom

Alkalmazási területek:
• Laboratóriumok
• Vegyipar
• Precíziós szerelési munkák
• Festési munkák
• Tisztítás
• Élelmiszeripar

uvex u-fit strong N2000
60962
bordázott ujjvégek, kb. 28 cm
EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
bélés nélkül
NBR (nitril-butadién gumi)
Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
kék
S–XXL
45 darabos doboz

Vegyi kockázatok
Egyszer használatos védőkesztyűk

Gyorsítómentes

60597

uvex u-fit lite
• Nagyon könnyű és vékony NBR
egyszer használatos kesztyű
(0,08 mm)
• Jó fogásbiztonság az érdes
ujjvégeknek köszönhetően
• Jó mechanikai ellenálló-képesség
• Megbízható védelem a fröccsenő vegyszerek, pl. savak, lúgok,
szilárd anyagok vagy vizes sóoldatok ellen
• Szilikonmentes a lenyomatteszt
szerint
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Rendkívül rugalmas
• Gyorsítómentes
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
Tartalom

60596

uvex u-fit
Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
• Festőüzem (mint fröccsenés
elleni védelem)
• Élelmiszeripar
• Óvatos tisztítás
• Termékvédelem

uvex u-fit lite
60597
érdesített ujjvégek, kb. 24 cm
EN 374
bélés nélkül
NBR (nitrilgumi), kb. 0,08 mm
nagyfokú ellenálló-képesség zsírokkal és olajokkal szemben
indigókék
S–XL
100 darabos doboz

• Vékony és megbízható NBR egyszer használatos kesztyű
(0,10mm)
• Jó fogásbiztonság az érdes felületnek köszönhetően
• Kiváló kopásállóság
• Megbízható védelem a fröccsenő vegyszerek, pl. savak, lúgok,
szilárd anyagok vagy vizes sóoldatok ellen
• Szilikonmentes a lenyomatteszt
szerint
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Rendkívül rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
Tartalom

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
• Festőüzem (mint fröccsenés
elleni védelem)
• Élelmiszeripar
• Óvatos tisztítás
• Termékvédelem

uvex u-fit
60596
érdesített felület, kb. 24 cm
EN 374
bélés nélkül
NBR (nitrilgumi), kb. 0,10 mm
nagyfokú ellenálló-képesség zsírokkal és olajokkal szemben
kék
S–XL
100 darabos doboz
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Védőkesztyűk
Áttekintés
Cikkszám Név

Méretek

Szín

60020

uvex synexo Z200

6–12

fekete, fehér

60021

uvex synexo M100

7–11

60022

uvex synexo M500

7–11

60040

uvex phynomic lite

5–12

60041

uvex phynomic lite w

5–12

60049

uvex phynomic allround

5–12

60050

uvex phynomic foam

5–12

60054

uvex phynomic x-foam HV

60060

uvex phynomic wet

60061

uvex phynomic wet plus

6–12

60062

uvex phynomic pro

6–12

60070

uvex phynomic XG

6–12

60080

uvex phynomic C3

6–12

égkék

60081

uvex phynomic C5

6–12

60119

uvex profapren CF33

7–10

60122

uvex profastrong NF33

60135
60147
60148

Oldal

Cikkszám Név

Méretek

217

60516

uvex unidur 6649

7–11

Szín
márványos szürke,
szürke

Oldal

piros, fekete

217

60535

uvex protector chemical NK2145B

9–10

kék

sárga, fekete

229

60536

uvex protector chemical NK4025B

9–10

kék

239

szürke, szürke

212

60542

uvex C300 wet

7–11

antracit

235

fehér, fehér

212

60544

uvex C300 foam

7–11

antracit

235

szürke, fekete

213

60549

uvex C300 dry

7–11

antracit

235

fehér, szürke

213

60556

uvex unipur carbon

6–10

szürke

219

6–12

narancssárga, szürke

213

60557

uvex rubiflex S XG35B

7–11

kék, fekete

245

6–12

kék, antracit

214

60558

uvex profi ergo XG20A

6–11

fehér, narancssárga,
fekete

223

kék, antracit

214

60560

uvex rubiflex S XG27B

7–11

kék, fekete

245

kék, antracit

215

60573

uvex unilite 6605

6–11

fekete, fekete

221

fekete, fekete

214

60585

uvex unilite 7700

7–11

szürke, fekete

221

228

60587

uvex unipur carbon FT

6–10

szürke

219

kék, szürke

228

60592

uvex unilite thermo plus

7–11

fekete

224

sötétkék

249

60593

uvex unilite thermo

7–11

fekete

224

7–10

zöld

249

60595

uvex profatherm XB40

11

fehér

225

uvex unigrip 6620

7–10

fehér, kék

219

60596

uvex u-fit

S–XL

kék

253

uvex profi ergo ENB20A

6–11

fehér, narancssárga

223

60597

uvex u-fit lite

S–XL

indigókék

253

uvex profi ergo ENB20

6–10

fehér, narancssárga

223

60598

uvex synexo impact

7–11

sárga, fekete

229
233

237
239

60150

uvex contact ergo

6–10

fehér, narancssárga

222

60600

uvex C500 XG

7–11

lime, antracit

60179

uvex k-basic extra 6658

8, 10, 12

sárga

225

60604

uvex D500 foam

7–11

lime, antracit

232

60190

uvex rubiflex S NB80S

9–11

zöld

246

60932

uvex unidur 6648

6–11

fehér, fekete

237

60191

uvex rubiflex S NB80SZ

9–11

zöld

246

60938

uvex unidur 6659 foam

6–11

márványos szürke,
fekete

238

60192

uvex profatrol PB35M

9–11

fekete

248

60939

uvex unidur 6642

6–11

szürke, szürke

236

60193

uvex profagrip PB35MG

9–11

fekete

248

60942

uvex unilite thermo HD

8–11

narancssárga, fekete

224

60201

uvex rubipor ergo E5001B

6–10

fehér, kék

218

60943

uvex unipur 6630

6–11

fehér

220

60202

uvex NK4022

9–10

narancssárga

225

60944

uvex unipur 6631

6–11

szürke

220

60208

uvex profi ergo XG20

6–11

fehér, narancssárga,
fekete

223

60945

uvex compact NB27H

10

fehér, kék

224

60210

uvex unidur 6641

6–11

fehér, szürke

236

60946

uvex compact NB27E

9–10

fehér, kék

224

60213

uvex NK2142

9–10

narancssárga

225

60949

uvex profabutyl B-05R

7–11

fekete

250

60224

uvex rubiflex S NB35B

7–11

kék

245

60953

uvex u-fit strong

XS–XL

zöld

252

60234

uvex rubipor ergo E2001

6–10

fehér, narancssárga

218

60954

uvex rubiflex ESD

6–11

fekete

244

60235

uvex rubiflex NB35

7–11

narancssárga

224

60957

uvex profaviton BV-06

8–11

fekete

250

60238

uvex unigrip 6624

7–10

szürke, piros

219

60961

uvex u-chem 3000

7–11

zöld

247

60248

uvex unipur 6639

6–11

fekete, fekete

220

60962

uvex u-strong N2000

S–XXL

kék

252

60271

uvex rubiflex S NB27B

7–11

kék

245

60968

uvex u-chem 3100

8–10

fekete

247

60276

uvex rubipor XS2001

6–10

fehér, fehér

218

60969

uvex unidur 6679 foam

6–11

szürke, fekete

238

60314

uvex unidur 6643

7–10

márványos szürke,
fekete

236

89636

uvex rubiflex NB27

7–11

narancssárga

224

60316

uvex rubipor XS5001B

6–10

fehér, kék

218

89646

uvex rubiflex S NB27S

8–11

zöld

246

60321

uvex unipur 6634

7–10

szürke, fekete

221

89647

uvex rubiflex S NB60S

9–11

zöld

246
246

60491

uvex C500 sleeve

M, L

lime

233

89651

uvex rubiflex S NB60SZ

9–11

zöld

60492

uvex C500 wet

7–11

lime, antracit

234

89675

uvex profagrip PB27MG

9–11

fekete

248

60494

uvex C500 foam

7–11

lime, antracit

234

98891

uvex rubiflex S NB35S

8–11

zöld

246

60496

uvex C500 wet plus

7–11

lime, antracit

233

98897

uvex profatrol PB27M

9–11

fekete

248

60497

uvex C500

7–11

lime

233

98902

uvex rubiflex S NB40S

8–11

zöld

246

60498

uvex C500 M foam

7–11

lime, fekete, antracit

232

60499

uvex C500 dry

7–11

lime, antracit

234

60513

uvex unigrip PA

7–10

fehér, kék

219
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Munkavédelmi lábbelik

uvex i-gonomics
Innovatív lábvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen
alkalmazkodik az ember külső megjelenéséhez. Kiválóan vezeti el a nedvességet, könnyű, és optimális klímaszabályozás
jellemzi. A munkavédelmi cipőben észrevehetően kényelmesebb az állás és a séta – egész nap.

uvex 1 sport

Sportos külső – észrevehetően kényelmesebb talp alatti rész
A modern uvex 1 sport munkavédelmi cipő nemcsak jól néz ki, de első osztályú
kényelem is jellemzi. Mindezt többek között az újonnan kifejlesztett kaptafa és a
rendkívül jól szellőző, modern alapanyag biztosítja – teljesen új, laza és kényelmes viselet.
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Relief Index

4,30

erő 4,1
Kisebb feszülés, kényelmesebb
talp alatti rész
• Vizsgálati módszer: Hajlítási merevség a talppárna környékén
• Vizsgálati eredmény:
Erőkifejtés = 11 N

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly
és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz)
és 5 (= kitűnő) között lehet.

0
30 N

5
7N

súly 4,2
A könnyed érzésnek köszönhetően később fárad el
• Vizsgálati módszer:
A cipő tömegének lemérése a talpbetéttel együtt
• Vizsgálati eredmény:
Tömeg = 475 g
0
650 g

5
440 g

klíma 4,6
Kevesebb izzadás a kiváló
cipőklímáért
• Vizsgálati módszer:
Vízgőzáteresztés a szárrésznél
• Vizsgálati eredmény:
Szellőzés = 11,00 mg/(cm²h)
0
0 mg/(cm2h)

5
12 mg/(cm2h)
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Munkavédelmi lábbelik
Piktogramok áttekintése
Az uvex climazone innovatív hőmérséklet-szabályozása tetőtől talpig terjed. A
termékek fejlesztésénél alkalmazott, kutatásokon nyugvó szaktudás és az intelligens anyagok és technológiák alkalmazása eredményezi ezt az egyedülálló, klímaoptimalizált termékcsaládot, amelyben munkavédelmi cipők is megtalálhatók.
Részletek: 259. oldal.

Az ESD az elektrosztatikus energia kontrollált kisülését jelöli, amely kárt tehet az
elektronikus alkatrészekben, ha az energia szabadon sül ki, vagy robbanáshoz
vezethet. Az ESD-szimbólummal ellátott munkavédelmi cipők megfelelnek az ESDelőírásoknak, és kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállással rendelkeznek.
Részletes magyarázatért lásd: 262. oldal.

Bizonyos anyagok, pl. a szilikon, a lágyítószerek és hasonló vegyi anyagok gátolhatják a lakkok tapadását a felületekre. Az ezzel a szimbólummal jelölt lábbelik
talpának anyaga az autóiparban elfogadott vizsgálatokon esett át és megfelelőnek bizonyult.

uvex xenova® rendszer
Az uvex xenova® rendszer egy átfogó, teljesen fémmentes lábvédelmi rendszer a
munkavédelmi cipőkben.
Az uvex xenova® orrmerevítő legújabb generációja: a fémmentes kapli tökéletesen illeszkedik, nyomáspontok nélkül. Ez megnöveli a kényelmet térdelés és akadályokon való átkelés esetén.
uvex xenova® szúrásálló középtalp: a fémmentes, rugalmas, szúrásoknak ellenálló xenova® középtalp pontosan illeszkedik a talpbetét méreteihez. A talprész
100%-át befedi és véd a hideg ellen, ami növeli a komfortérzetet.

uvex medicare
Az uvex medicare jelzés a minősített ortopéd kialakítású cipőket jelöli a német
munkavédelmi intézet (DGUV) 112-191-es előírásának és/vagy az osztrák
ÖNORM Z 1259-nek megfelelően.

uvex férfi és női kaptafák
Hogy a férfiaknak és a nőknek is megfelelő illeszkedést tudjunk nyújtani, a
nemeknek megfelelő kaptafákat használunk. Az ilyen szimbólumokkal ellátott
munkavédelmi cipőket 35–40-es méretben gyártjuk, a női láb kontúrját követő
kaptafát alapul véve.
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uvex climazone
Innovatív hőmérséklet-szabályozás
A munkavédelmi termékek hőmérséklet-szabályozásának
javítása érdekében minden releváns tényezőt elemezni kell,
majd hatásukat meg kell vizsgálni és meg kell érteni.

Melege van, vagy fázik a lába? Kellemetlen az erős izzadás?
A munkavédelmi cipőknél különösen fontos a hatékony hőmérséklet-szabályozás.

Az uvex már régóta kutatja a hőmérséklet-szabályozást. A
neves intézményekkel folytatott együttműködés – mint a PFI
(Pirmasens Kutató- és minősítő intézet), a kaiserslauterni
műszaki főiskola vagy a Hohenstein intézet – olyan vizsgálati
módszerek és eszközök kifejlesztését eredményezte,
amelyek lehetővé tették a hőmérséklet-szabályozás jellemzőinek átfogó és bizonyítottan bevált mérését.

Érezhető kényelem az uvex climazone-nal:
• Az egyéni testhőmérséklet szabályozása
• Hosszan tartó jó közérzettel végzett munka
• Tartósabb teljesítmény
• Optimális kényelem minden helyzetben

TERMÉKKONCEPCIÓK

ANYAGOK

KUTATÁS ÉS
FEJLESZTÉS

Kutatási és technológiai
partnereink

TERMELÉS

TANÁCSADÁS

Az uvex climazone innovatív hőmérséklet-szabályozása tetőtől talpig terjed. A termékek fejlesztésénél alkalmazott, kutatásokon nyugvó
szaktudás és az intelligens anyagok és technológiák alkalmazása eredményezi ezt az
egyedülálló, klímaoptimalizált termékcsaládot.

A katalógusban minden olyan terméket az uvex
climazone szimbólummal jelölünk, amely rendelkezik
az innovatív klímaszabályozási jellemzőkkel.

Intenzív fizikai tevékenység esetén lábunk egy teljes
pohárnyi izzadságot is megtermelhet egy nap.
Az uvex climazone segítségével ez a mennyiség távozik,
így csökken a vízhólyagok, gombás fertőzések vagy enyhe
kihűlés okozta kényelmetlenség, és a lábbeli és a zokni
megsérülésének esélye.
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Munkavédelmi lábbelik
Szabványok · Jelölések
Jelölések
CE-szimbólum

Gyártó azonosítója

Gyártó típusmegjelölése

Európai szabvány száma
Védelmi szint jelölése

58

Méret

6930.2 42

Cikkszám

EN ISO 20345:2011
S3 HRO SRC
07/16

Gyártás dátuma

country of origin: ITALY

Ipari felhasználásra készített cipők jelölése
Alapvető és kiegészítő követelmények és kategóriák, pl. bőrcipők esetén

Munkavédelmi lábbelik
EN ISO 20345

Munkacipők
EN ISO 20347

SB
200 joule

OB
Nincs követelmény

Kiegészítő követelmények:
Zárt sarok
Antisztatikus
Energiaelnyelő sarokrész
Üzemanyag-állóság

S1

O1
(üzemanyag-állóság nélkül)

Kiegészítő követelmények: lásd mint fent, plusz vízáteresztés és vízelvezetés

S2

O2

Kiegészítő követelmények: lásd mint fent, plusz
Áthatolással szembeni ellenállás*
Bordázott járótalp

S3

O3

SB
200 joule

OB
Nincs követelmény

S5

O5

A cipők alapvető követelményei és az orrmerevítő ütésállósága

Alapvető és kiegészítő követelmények és kategóriák, pl. PVC-ből vagy PU-ból készült cipők esetén
A cipők alapvető követelményei és az orrmerevítő ütésállósága
Kiegészítő követelmények:
Antisztatikus
Energiaelnyelő sarokrész
Üzemanyag-állóság
Áthatolással szembeni ellenállás*
Bordázott járótalp

Az adott cipő kiválasztása a foglalkozási kockázat típusától függ. Mint minden lábbeli esetén, további követelmények is fennállhatnak (pl. hő vagy
hideg elleni szigetelés, átszúrás elleni védelem vagy ESD-n keresztüli elektromos ellenállás). Ezeket a cipőket azután ennek megfelelően jelöljük.
Az összes alapvető kiegészítő követelmény tesztelésére vonatkozó alapelveket az ENISO20344 szabvány határozza meg.

Az alábbi három követelmény közül egynek teljesülni kell, és a cipőn jelezni kell.
Címke

Vizsgált jellemzők

Vizsgálati körülmények

Súrlódási együttható

SRA

Csúszásgátló képesség kerámiacsempés padlón nátriumlauril-szulfát (SLS) oldattal

Sarok előrecsúszása
Előrecsúszás egyenes felületen

Legalább 0,28
Legalább 0,32

SRB

Csúszásgátlás acélpadlón glicerinnel

Sarok előrecsúszása
Előrecsúszás egyenes felületen

SRC

Csúszásgátló képesség kerámiacsempés padlón nátriumlauril-szulfát (SLS) oldattal és acélpadlón glicerinnel

Magában foglalja az a. és b. pont alatti
vizsgálati feltételeket
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Legalább 0,13
Legalább 0,18

Munkavédelmi lábbelik
Szabványok · Jelölések
Kiegészítő követelmények különleges alkalmazási területekre,
a megfelelő szimbólumokkal
JELZÉS

EN ISO 20345

LEFEDETT KOCKÁZAT
SB

–

Alapvető

P

Áthatolással szembeni ellenállás*

A

Antisztatikus lábbeli

E

A sarok energiaelnyelése

HI

Meleggel szembeni szigetelés

CI

Hideggel szembeni szigetelés

WRU

Vízálló felsőrész

HRO

Járótalp hőellenállása (+300 °C/min)

WR

Vízálló lábbeli

M

Lábfejvédelem

FO

Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás

Teljesíti a megadott követelményeket

S1

S2

S3

EN ISO 20347
S5

OB

O1

O2

O3

A követelmény teljesülhet, de nincs előírva

*Áthatolással szembeni ellenállás
Figyelem: Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a lábbeli szúrásállóságát laboratóriumban teszteltük egy 4,5 mm átmérőjű szög használatával, 1100 N
erővel. Nagyobb erőhatás vagy kisebb átmérőjű tárgy növeli az átszúrás
kockázatát. Ilyen körülmények között alternatív megelőző intézkedésekre lehet szükség.
Jelenleg két szúrásálló betét érhető el a munkavédelmi lábbelikhez.
Ezek fémből készült vagy fémmentes anyagok. Mindkét anyag eleget
tesz a cipőn jelölt átszúrás elleni szabványoknak, de mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai, melyek a következők:

Fém: Kevésbé lényeges, hogy milyen alakú éles tárgy/veszély (pl.: átmérő, alak, élesség) érinti. A cipőgyártás korlátai miatt nem az egész talpfelület fedett.
Fémmentes: Könnyebb, rugalmasabb, nagyobb talpfelületet fed le, de
jobban befolyásolja, hogy milyen alakú éles tárgy/veszély (pl.: átmérő,
alak, élesség) érinti.
A szúrásálló betétekkel kapcsolatos információkért forduljon a gyártóhoz vagy a beszállítóhoz az útmutatóban megadottak szerint.
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Munkavédelmi lábbelik
ESD
Elektrosztatika
Az elektrosztatikus kisülés elleni védelem egyre fontosabb
szerepet játszik az iparban: egyre több munkavállaló dolgozik elektrosztatikus feltöltődésre érzékeny munkafolyamatokban, illetve feltöltődésre érzékeny anyagokkal, tárgyakkal. Ezeken a munkahelyeken gyakran felmerül az elektrosztatikus feltöltődés ellen védelmet nyújtó munkavédelmi lábbelik rendszeres használatának igénye.
A különböző mérési eljárásoktól függetlenül az átmeneti ellenállásnak 100 kiloohm (1,0 × 105 ohm) és 35 megaohm
(3,5 × 107 ohm) közötti tartományban kell mozognia ahhoz,
hogy a különböző vonatkozó szabványok (pl. ENISO20345,
EN61340) követelményei teljesüljenek.

Az ESD-tanúsítvánnyal rendelkező termékeink mindegyikét
ESD-szimbólummal jelöljük a katalógusban.

A termékek megfelelnek a veszélyes anyagokra vonatkozó
német műszaki szabályozás (TRGS) vezetőképes lábbelikkel kapcsolatos, 727. pontjának: „Elektrosztatikus töltések
által okozott begyulladás kockázatának elkerülése”.

Fajlagos ellenállás

Kis ellenállás (vezető)

Antisztatikus az ENISO20345 szerint

Nagy ellenállás (szigetelő)

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω
(100 kiloohm–1 gigaohm)
Elektrosztatikus feltöltődés ellen védelmet nyújtó
lábbelik az EN61340-4-3 szerint

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω
(100 kiloohm–100 megaohm)

ESD az EN61340-5-1 szerint

R < 1 × 10⁵ Ω (100 kiloohm)
105
R = elektromos ellenállás

262

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)

R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 megaohm)
3,5 × 107

108

109

Ohm

Munkavédelmi lábbelik
uvex többféle szélesség rendszer
uvex többféle szélesség rendszer
A többféle szélesség rendszer
részeként egy adott stílusú lábbeli
egymérete többféle szélességben is
kapható. A szélességet a láb
legszélesebb pontján mérjük. A nagyés a kislábujj ízülete által alkotott
körméretet mérjük le, de magának a
lábnak az e két pont között mért
konkrét szélessége is alapul vehető
(lásd a képen).

A lábfej anatómiai körmérete

A nagylábujj ízülete

A méretek beosztását és az ezekhez
tartozó értékeket az alábbi táblázatban
találja (a mért méretek mm-ben
értendők):

uvex cipőméret

Lábfejhossz

A kislábujj ízülete

10-es szélesség

11-es szélesség (standard)

12-es szélesség

14-es szélesség

Körméret

Körméret

Körméret

Körméret

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
299

48

315

275

281

287

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
Minden méret mm-ben értendő.

A lábhossz alapján kikereshető a megfelelő szélesség. A különféle szélességeket a következő uvex-cikkszámokhoz
rendeltük hozzá:

Esetleges kérdéseivel forduljon
az uvex ügyfélszolgálatához a
safety@uvex.de e-mail-címen.

uvex-cikkszám

Szélesség

XXXX.1

10

XXXX.2

11 (standard)

XXXX.3

12

XXXX.4

14

XXXX.7

10

XXXX.8

11 (standard)

XXXX.9

12

XXXX.0

14

Tanúsítvány

Méretintervallum

EN ISO 20345: 2011 S1
P vagy S3
Modell szerint
EN ISO 20345: 2011 S1
vagy S2
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uvex 1 sport
Formás. Atletikus.
A sportos megjelenés és a kifinomult
funkcionalitás találkozása: Az uvex 1 sport
fiatalos, stílusos és első osztályú kényelemmel van felszerelve könnyű kivitelezésének, klímaoptimalizált, modern anyagának és ergonomikus alakú járótalpának
köszönhetően.

SPORTY.
YOUTHFUL.

uvex 1 sport – ideális társ a munkában és
a mindennapokban.

Szellőző felsőrész
A szellőző, hálós felsőrész optimális klímakontrollt nyújt. Az
uvex1 sport nevéhez hű sportos
megjelenése növeli a munkavédelmi lábbelik elfogadottságát.

uvex 1 sport talp
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp: dupla sűrűségű
poliuretán kis igénybevételű munkákhoz
• Rendkívül kényelmes talp alatti rész
• Általánosan használatra majdnem minden felületen
• Kiváló csúszásgátló tulajdonság (SRC)
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• Kopásálló
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
< 35 megaohm
• Mentes a festékek tapadását gátló anyagoktól

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 sport

6596.1
6596.2
6596.3
6596.4
6598.7
6598.8
6598.9
6598.0

uvex 1 sport · Cipő S1 SRC/S3 SRC
Általános jellemzők:
• Modern, ultrakönnyű és rugalmas S1 és S3 munkavédelmi cipők
• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus anyagokból készült
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos
átmeneti ellenállás
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp: csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretán
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja (S3 cipő)

uvex 1 sport
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 SRC
6596.1
6596.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6596.3
12

6596.4
14

35–52

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern anyagokból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Cipő S1 SRC
6598.7
6598.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
textil
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6598.9
12

6598.0
14

35–52

35–52
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uvex 1 – a teljesítmény újraértelmezése

Next
Level
Equipment
Ideális formatervezés az ízületeknél Öntisztító, csúszásgátlásra optiaz optimális torzió és rugalmasság malizált talpminta (SRC-jelölés).
érdekében.

Kiemelkedő rugalmasság.
Optimális kényelem.
A járótalp ergonomikus kialakítása
segíti a talp természetes gördülését
és a láb rugalmasságát.

A rendkívül kopásálló TPU részek gondoskodnak a biztonságos lépésről és a
talp gördüléséről, ami segít megelőzni
a baleseteket.

Szegmentált illesztés,
hogy a létrán is biztonságban legyen.

A rotációs kör tehermentesíti az
ízületeket gyors forduláskor.

1
2
3

Könnyű szerkezet.
Kisebb megterhelés.

100%-kal jobb ütéselnyelés.
Kényelem 3 dimenzióban.

Kiemelkedő stabilitás.
Megbízható tartás és biztonság.

Lemondás nélkül. A kisebb tömeg
csökkenti a terhelést és az azzal
együtt járó kopást, valamint a sérülésveszélyt. Ez egyértelműen
látszik az uvex 1 munkavédelmi cipőnél alkalmazott könnyű szerkezetből. Kategóriáján belül a legkönnyebb uvex cipőként az uvex 1
kb. 100 grammal könnyebb, mint a
nagy sikerű uvex motion style.

Az uvex 1 többrétegű energiaelnyelő rendszer kétrétegű uvex 1
PU járótalppal és kényelmes talpbetéttel garantálja az optimális
ütéselnyelést a talp elülső részén
és a saroknál, ezzel is kímélve a
csont- és izomrendszert. Az energiaelnyelés 100%-kal több a saroknál, mint amit az ENISO20345
szabvány előír. Tiszta kényelem járás közben.

A folyamatos stabilitás alapvető a
biztonságos, balesetmentes munkavégzéshez. A kívülről látható,
talpba integrált sarokmerevítő
gondoskodik a stabilitásról és az
oldalirányú ütésvédelemről. Az
„x-tended” support modell még
nagyobb oldalirányú stabilitást és
védelmet nyújt a boka kibicsaklása, valamint az ütések ellen. Mindkét talpváltozat gondoskodik a
megfelelő stabilitásról, a rugalmasság korlátozása nélkül.

266

uvex monoskin felsőrész.
Nyomásmentes, kényelmes
illeszkedés.
A teljesen fémmentes uvex monoskin felsőrész csúcstechnológiás
mikroszálas szövetből készült, ami
a nyomáspontok elkerülésével
rendkívüli kényelmet nyújt; a gyakorlatilag varratmentes kialakításnak köszönhetően a termék élettartama is növekszik.

Az uvex 1 munkavédelmi lábbelik segítik az emberi
testet természetes mozgása közben, csökkentve
a terhelést és feszülést, ugyanakkor növelve a
kényelmet.
A legújabb fiziológiai kutatási eredmények és a
modern technológia segítségével folyamatosan
fejlesztjük termékeinket, ezzel biztosítva a maximális teljesítményt és a mérhető előnyöket.

100%-ig fémmentes

Ortopédiai megoldások
a német DGUV 112-191
és az osztrák ÖNORM
Z1259 szerint.

***

10

11

12

14

Anatómiai kialakítás az optimális
kényelem és illeszkedés érdekében.

uvex climazone standard.
Tökéletes hőmérséklet.

• Rugalmas, többféle szélességű
rendszer a megbízható tartásért
és kényelemért
• A rugalmas uvex többféle szélességű rendszer 10–14-es** szélességekkel optimális illeszkedést nyújt
• Egyénileg állítható gyorsfűzőrendszer (IAS)**
• Anatómiai kialakítású orrmerevítő
a teljes biztonságért
• Az uvex 1 modelleket 35–40-es
méretben kifejezetten a női láb
kontúrját követő, speciális kaptafa
alapján készítettük

A nagyobb szellőzőnyílások, a
rendkívül jól szellőző, modern
mikrovelúr felsőrész és a distance mesh hálós bélés, valamint
az izzadságelvezető, kényelmes
talpbetét megakadályozza a
cipő túlzott felmelegedését és
csökkenti az izzadás mértékét.

*korábban BGR 191

**a kiválasztott modelleknél

***textil felsőrész esetén

Az OEKO-TEX® Standard 100 vizsgálati feltételeiről a következő oldalon találhat részletes tájékoztatást: uvex-safety.com/certificates.
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

8553.1
8553.2
8553.3
8553.4

uvex 1 · Cipő S3 SRC
Általános jellemzők:
• Pehelykönnyű, sokoldalú S3 munkavédelmi cipő
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű
poliuretánból készült

uvex 1 Cipő S3 SRC
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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8553.1
10
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
vízálló, puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marhabőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

8553.2
11

8553.3
12

8553.4
14

35–52

35–52

35–52

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

8554.1
8554.2
8554.3
8554.4

uvex 1 · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• pehelykönnyű, sokoldalú S3 munkavédelmi bakancs
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak
megfelelően; a bakancs rugalmasságát nem rontja
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű
poliuretánból készült

uvex 1 Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám
8554.1
Szélesség
10
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrész
vízálló, puha teljes barkás bőr
Bélés
distance mesh hálós bélés
Méretek
35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marhabőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

8554.2
11

8554.3
12

8554.4
14

35–52

35–52

35–52
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

8543.7
8543.8
8543.9
8543.0

8542.7
8542.8
8542.9
8542.0

uvex 1 · Szandál S1 SRC · Cipő, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi szandál és perforált munkavédelmi cipő
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
• Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus cipőfűző a gyors, egyéni
igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű
poliuretánból készült

uvex 1 Szandál S1 SRC
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

8542.7
10
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52

uvex 1 Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám
8543.7
Szélesség
10
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
mikrovelúr
Bélés
distance mesh hálós bélés
Méretek
35–52
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Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból
készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es mérete k női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

8542.8
11

8542.9
12

8542.0
14

35–52

35–52

35–52

8543.8
11

8543.9
12

8543.0
14

35–52

35–52

35–52

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

8544.7
8544.8
8544.9
8544.0
8545.7
8545.8
8545.9
8545.0

uvex 1 · Cipő S2 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú S2 munkavédelmi cipő/bakancs
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű
poliuretánból készült

uvex 1 Cipő S2 SRC
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

8544.7
10
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52

uvex 1 Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám
8545.7
Szélesség
10
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész
mikrovelúr
Bélés
distance mesh hálós bélés
Méretek
35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból
készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

8544.8
11

8544.9
12

8544.0
14

35–52

35–52

35–52

8545.8
11

8545.9
12

8545.0
14

35–52

35–52

35–52
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

8534.7
8534.8
8534.9
8534.0

8530.7
8530.8
8530.9

uvex 1 · Szandál S1 SRC · Cipő S2 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi szandál vagy S2 munkavédelmi cipő
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
• Két állítható tépőzár (szandál)
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű
poliuretánból készült

uvex 1 Szandál S1 SRC
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

8530.7
10
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52

uvex 1 Cipő S2 SRC
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

8534.7
10
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
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Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált szellőző anyagnak köszönhetően (csak szandál)
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból
készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a nyelvrész (szandál) vagy a szár és a porvédő nyelvrész
(cipő) puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

8530.8
11

8530.9
12

35–52

35–52

8534.8
11

8534.9
12

8534.0
14

35–52

35–52

35–52

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0

uvex 1 · Cipő, perforált S1 SRC · Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő vagy bakancs
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű
poliuretánból készült

uvex 1 Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám
8531.7
Szélesség
10
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
mikrovelúr
Bélés
distance mesh hálós bélés
Méretek
35–52
uvex 1 Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Cikkszám
8532.7
Szélesség
10
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
mikrovelúr
Bélés
distance mesh hálós bélés
Méretek
35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból
készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

8531.8
11

8531.9
12

8531.0
14

35–52

35–52

35–52

8532.8
11

8532.9
12

8532.0
14

35–52

35–52

35–52
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

8547.7
8547.8
8547.9

8546.7
8546.8
8546.9

uvex 1 · Cipő, perforált S1 SRC · Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő vagy bakancs
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű
poliuretánból készült

uvex 1
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Cipő, perforált S1 SRC
8546.7
8546.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

8546.9
12

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból
készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
8547.7
8547.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

8547.9
12

35–52

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 x-tended support

8512.7
8512.8
8512.9
8511.7
8511.8
8511.9

uvex 1 x-tended support · Cipő S1 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű
poliuretánból készült
• Középső és oldalsó sarokmerevítés egy speciális x-tended support
segítségével: további védelmet biztosít a boka kibicsaklása ellen, stabilizálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is védelmet nyújt

uvex 1 x-tended support
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S1 SRC
8512.7
8512.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

8512.9
12

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból
készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső
része körül
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Cipő S1 SRC
8511.7
8511.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

8511.9
12

35–52
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 x-tended support

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
8519.2
8519.3

uvex 1 x-tended support · Cipő S1 P SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 P munkavédelmi cipő
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól
mentes
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a
felsőrész élettartamát
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve

uvex 1 x-tended support
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Cipő S1 P SRC
8514.1
8514.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely
csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból
készült
• „x-tended” support: középső és oldalsó sarokmerevítés egy speciális kivitelezésű oldalsó keret segítségével, amely további védelmet biztosít a boka kibicsaklása ellen, stabilizálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is
védelmet nyújt
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

8514.3
12

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált,
szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Cipő S1 P SRC
8519.1
8519.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

8519.3
12

35–52

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 x-tended support

8536.1
8536.2
8536.3

8517.1
8517.2
8517.3
8516.1
8516.2
8516.3

uvex 1 x-tended support · Szandál S1 P SRC · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú S1 P munkavédelmi
szandál vagy S3 munkavédelmi cipő/bakancs
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól
mentes
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a
felsőrész élettartamát
• Két állítható tépőzár (szandál)
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

uvex 1 x-tended support
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Szandál S1 P SRC
8536.1
8536.2
10
11
EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely
csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból
készült
• „x-tended” support: középső és oldalsó sarokmerevítés egy speciális kivitelezésű oldalsó keret segítségével, amely további védelmet biztosít a boka kibicsaklása ellen, stabilizálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is
védelmet nyújt (cipő és bakancs)
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

8536.3
12

35–52

Cipő S3 SRC
8516.1
8516.2
10
11
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

8516.3
12

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált
szellőző anyagnak köszönhetően (csak szandál)
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Fűzős bakancs S3 SRC
8517.1
8517.2
10
11
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

8517.3
12

35–52
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 ladies

8562.7
8562.8
8560.7
8560.8

uvex 1 ladies · Szandál S1 SRC · Cipő S2 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi
szandál és S2 munkavédelmi cipő
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól
mentes
• Két állítható tépőzár (szandál)
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

uvex 1 ladies
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Szandál S1 SRC
8560.7
8560.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–43
35–43

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely
csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból
készült

Cipő S2 SRC
8562.7
8562.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–43
35–43

Az uvex 1 sorozat minden más modellje is elérhető női változatban (35-ös mérettől).
Termékleírások: 268–277. oldal.
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Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált
szellőző anyagnak köszönhetően (csak szandál)
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a nyelvrész (szandál) vagy a szár
és a porvédő nyelvrész (cipő) puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 ladies

8561.7
8561.8

8563.7
8563.8

uvex 1 ladies · Cipő, perforált S1 SRC · Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő/bakancs
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól
mentes
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

uvex 1 ladies
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő, perforált S1 SRC
8561.7
8561.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–43
35–43

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely
csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból
készült

Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
8563.7
8563.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–43
35–43

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált,
szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák
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Winners at Work – uvex 2

Pushing
the Limits!

Kimagasló teljesítmény minden szakmában
Az S3 és S1 P védelmi osztályokban elérhető, innovatív uvex
2 munkavédelmi lábbeli termékcsalád nem fél a kihívásoktól:
optimális ütéselnyelés, ergonomikus illeszkedés, kis súly és
kiváló klímakontroll jellemzi, ami maximális teljesítményt biztosít és újraértelmezi a munkavédelmi lábbelik határait.

Energiatakarékos és könnyű.
Kevésbé fárasztó benne a munka.
Ütéselnyelő rendszer profiknak.
Megkönnyebbülés minden lépéssel.
Megbízható stabilitás.
Maximális mozgásszabadsággal.
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Nyomásmentes, kényelmes illeszkedés.
Az uvex monoskin felsőrész-kivitelezésnek köszönhetően.
Anatómiai kialakítás az optimális
kényelem és illeszkedés érdekében.
Kényelmes és klímakontrollált
talp alatti rész.
Az uvex climazone kiváló szellőzőképességet nyújt.

*

*csak a 6502 és 6503 modelleken

*
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Winners at Work – uvex 2

Az elvártnál 100%-kal jobb
Akár 40 joule energiaelnyelő képesség a
sarokrésznél: az uvex 2 tehermentesíti a
testet.
Az energiaelnyelés a szúrásálló középtalp
ellenére is 100%-kal több a saroknál, mint
amit az ENISO20345 szabvány előír.
Ultrakönnyű
Az uvex 2 termékcsalád kategóriáján belül egyike a legkönnyebb
S3 és S1 P munkavédelmi lábbeliknek a nagy igénybevételű munkákhoz. 1

1 Kényelmes talpbetét
2 PU
középtalp
3 PU vagy gumi járótalp

1
2
3

Az uvex 2 többrétegű energiaelnyelő
rendszere és kényelmes antisztatikus
talpbetéte, illetve a sarok és az elülső rész
további energiaelnyelő elemei megóvják a
csont- és izomrendszert kemény és érdes
talajon.

uvex 2 PU/PU talp – optimális
tapadás minden lépésnél
• Kültéri talp kiváló tapadással és optimális energiaelnyelő képességgel
• Kopásálló TPU részek gondoskodnak a biztos állásról és segítenek
megelőzni a baleseteket
• Érdes, öntisztító talp a maximális
tapadásért még megerőltető, egyenetlen vagy szennyezett talajkörülmények mellett is (SRC-jelölés)
• Hatékony bokavédelem gondoskodik a biztonságról létrán végzett
munka közben is

282

• Káros, nedvesítőszerek működését
gátló anyagoktól mentes
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás < 35 megaohm
• Rövid ideig akár +120 °C
kontakthő ellen is véd
• Ortopéd kialakítás a német DGUV
112-191-es előírásának és az osztrák
ÖNORM Z1259-nek megfelelően
1 A mérési adatok a perforált, 42-es lábméretű cipőre vonatkoznak.

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

Kiemelkedően rugalmas
Élvezze a határtalan mozgásszabadságot térdelés közben is a rugalmas
és szúrásálló, fémmentes középtalpnak köszönhetően.
Az uvex gyorsfűzős cipőfűzőit nem kell megkötni: könnyen megigazíthatók a nap folyamán, hogy kényelmesen tartsák a lábat2.

Kiváló stabilitás
A formaöntött PU orrvédő megbízhatóan védi a felsőrészt, és csökkenti
a térdelés közbeni kopást. A kívülről látható, talpba integrált sarokmerevítő gondoskodik a biztos állásról, és további bokavédelmet nyújt a kényelem akadályozása nélkül.

uvex VIBRAM® gumitalp3 – hegymászók által inspirálva
A kizárólag az uvexnek kifejlesztett gumivegyület a megerőltető talajkörülmények
mellett végzett, mérsékelten nagy igénybevételű munkákhoz készült és további
jellemzőket is tartalmaz az uvex 2 PU/PU talp alapjellemzőin felül:
• Könnyű, mint egy PU talp
• Rövid ideig akár +300 °C kontakthő
ellen is védő járótalp (HRO-jelölés)
• Jobb vágásvédelem
• Jobb vegyvédelem a PU talpakhoz
képest
• Hidegben is rendkívül rugalmas

• Hőszigetelő (HI-jelölés,
+150 °C-on tesztelve)
• Ortopéd kialakítás a német DGUV 112-191-es
előírásának és az osztrák
ÖNORM Z1259-nek
megfelelően

2 A jellemzők a modelltől függnek. Normál cipőfűzők is használhatók (mellékelve).
3 A VIBRAM® gumi járótalp nem mentes a festékek tapadását gátló vegyi anyagoktól.

A VIBRAM® a VIBRAM S.P.A. bejegyzett védjegye.
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uvex 2 GTX VIBRAM®
100%-ig vízálló. 100%-os kényelem.
Megbízható, többféle módon alkalmazható védelem egyesül a kiváló kényelemérzettel: a GORE-TEX® szövetből
készült, sportos uvex 2 GTX VIBRAM®
vízhatlan és jól szellőzik – még magas
hőmérsékleten, a nyári hónapok alatt,
valamint a fizikailag kimerítő munkák
során is.

Felsőrész
Védelmező szövet
GORE-TEX® membrán
Bélés

uvex VIBRAM® gumitalp1 – hegymászók által inspirálva
• Könnyű, mint a PU
• Hőszigetelő (HI-jelölés, +150 °C-on tesztelve)
• Rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is
• Jobb vegyvédelem a PU talpakhoz képest
véd (HRO-jelölés)
• Lehetséges az ortopéd kialakítás a német
• Jobb vágásvédelem
munkavédelmi intézet (DGUV) 112-191-es
• Nagyobb rugalmasság alacsony hőmérsékelőírásának és az ÖNORM Z1259-nek megleten
felelően.
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GORE-TEX® megnövelt kényelmű lábbelik2
• Időtlen vízhatlanság és kiváló szellőzés
• Maximális hőelvezető képesség
Száraz és kényelmes magas hőmérsékleten is.

1 A VIBRAM® gumi járótalp nem mentes a festékek tapadását gátló anyagoktól. A VIBRAM® a VIBRAM S.P.A. bejegyzett védjegye.
2 A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 GTX VIBRAM®

6526.1
6526.2
6526.3

6527.1
6527.2
6527.3

uvex 2 GTX VIBRAM® · Cipő S3 WR HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 WR HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű, rugalmas és vízhatlan S3 WR munkavédelmi cipő/bakancs
• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus
anyagokból készült
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a
felsőrész élettartamát
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve
(cipő)

uvex 2 GTX VIBRAM®
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 WR HI HRO SRC
6526.1
6526.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
mikrovelúr
GORE-TEX® réteg
35–52
35–52

Védelmi jellemzők:
• 100%-ig vízálló a GORE-TEX® bélésnek köszönhetően (WR-jelölés)
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint
35 megaohmos átmeneti ellenállás
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő poliuretán középtalpból és
a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú
VIBRAM® gumi járótalpból áll
• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °Con vizsgálva a szabványnak megfelelően)
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd
• Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

6526.3
12

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Szellőző, mégis vízhatlan
• Rendkívül kényelmes a GORE-TEX® bélésnek,
az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékleten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Fűzős bakancs S3 WR HI HRO SRC
6527.1
6527.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
mikrovelúr
GORE-TEX® réteg
35–52
35–52

6527.3
12

35–52

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye. | A VIBRAM® a VIBRAM S.P.A. bejegyzett védjegye.
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 VIBRAM®

6520.1
6520.2
6520.3
6520.4

6521.1
6521.2
6521.3
6521.4

uvex 2 VIBRAM® · Szandál S1 P HRO SRC · Cipő, perforált S1 P HRO SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S1 P munkavédelmi
szandál/perforált munkavédelmi cipő
• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus
anyagokból készült
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a
felsőrész élettartamát
• Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus
cipőfűző a gyors, egyéni igazíthatóságért;
normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

uvex 2 VIBRAM®
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Szandál S1 P HRO SRC
6520.1
6520.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint
35 megaohmos átmeneti ellenállás
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő poliuretán középtalpból és
a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú
VIBRAM® gumi járótalpból áll
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely
rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is
véd
• Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

6520.3
12

6520.4
14

35–52

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző,
perforált anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékleten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Cipő, perforált S1 P HRO SRC
6521.1
6521.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6521.3
12

6521.4
14

35–52

35–52

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 VIBRAM®

6528.1
6528.2
6528.3
6528.4

6529.1
6529.2
6529.3
6529.4

uvex 2 VIBRAM® · Cipő S3 HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/
bakancs
• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus
anyagokból készült
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a
felsőrész élettartamát
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve
(cipő)

uvex 2 VIBRAM®
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 HI HRO SRC
6528.1
6528.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint
35 megaohmos átmeneti ellenállás
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő poliuretán középtalpból és
a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú
VIBRAM® gumi járótalpból áll
• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on
vizsgálva a szabványnak megfelelően)
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd
• Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

6528.3
12

6528.4
14

35–52

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző
anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékleten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC
6529.1
6529.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6529.3
12

6529.4
14

35–52

35–52

A VIBRAM® a VIBRAM S.P.A. bejegyzett védjegye.
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 VIBRAM®

6522.1
6522.2
6522.3
6522.4

6523.1
6523.2
6523.3
6523.4

uvex 2 · Cipő S3 HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/bakancs
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti
ellenállás
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő középtalpból és a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú VIBRAM® gumi
járótalpból áll
• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak
megfelelően)
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C
kontakthő ellen is véd
• Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja
uvex 2
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Cipő S3 HI HRO SRC
6522.1
6522.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
vízálló, puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6522.3
12

6522.4
14

35–52

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marhabőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC
6523.1
6523.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
vízálló, puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6523.3
12

6523.4
14

35–52

35–52

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4

uvex 2 · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/
bakancs
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes
• A habosított poliuretán cipőfej segít megvédeni a felsőrészt, és megnöveli a termék
élettartamát
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely érdes, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla
sűrűségű poliuretánból készült
• Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző
anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
különösen puha marhabőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 SRC
6502.1
6502.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
vízálló, puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6502.3
12

6502.4
14

35–52

35–52

Fűzős bakancs S3 SRC
6503.1
6503.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
vízálló, puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6503.3
12

6503.4
14

35–52

35–52
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

6500.1
6500.2
6500.3
6500.4

6501.1
6501.2
6501.3
6501.4

uvex 2 · Cipő S1 P SRC · Cipő, perforált S1 P SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S1 P munkavédelmi
szandál/perforált munkavédelmi cipő
• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus
anyagokból készült
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a
felsőrész élettartamát
• Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus
cipőfűző a gyors, egyéni igazíthatóságért;
normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

uvex 2
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Szandál S1 P SRC
6500.1
6500.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint
35 megaohmos átmeneti ellenállás
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely érdes, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla
sűrűségű poliuretánból készült
• Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
• Szúrásálló, fémmentes talpbetét a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

6500.3
12

6500.4
14

35–52

35–52

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző,
perforált anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján
készültek
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Cipő, perforált S1 P SRC
6501.1
6501.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6501.3
12

6501.4
14

35–52

35–52

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4

uvex 2 · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/
bakancs
• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus
anyagokból készült
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a
felsőrész élettartamát
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb
mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely érdes, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla
sűrűségű poliuretánból készült
• Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző
anyagnak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp
elülső része körül
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 SRC
6508.1
6508.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6508.3
12

6508.4
14

35–52

35–52

Fűzős bakancs S3 SRC
6509.1
6509.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–52
35–52

6509.3
12

6509.4
14

35–52

35–52
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uvex sportsline

A step up in …
Functionality,
Comfort and
Design
Biztonság kompromisszumok nélkül

A munkavédelmi lábbeliknek funkciójukat teljesíteniük, ugyanakkor a megfelelő mértékű védelmet is biztosítaniuk kell.
Szeretjük, ha a lábunk kényelemben van,
de a stílus is fontos. Ne legyen megalkuvó, csak mert éppen munkában van.
Az uvex sportsline egyesíti mindezeket a jellemzőket egy könnyű, vékony
és rugalmas kivitelezéssel.
Ideális a kis igénybevételű iparágakban, logisztikában vagy kereskedelemben végzett munkákhoz. Ideális a
munkában és a mindennapokban is.

Puha, párnázott
szár és nyelvrész

Egyénileg és gyorsan igazítható rögzítés
Puha, szellőző textil felsőrész

Kiválóan szellőző
bélésanyag

A talpboltozat optimális
stabilitást biztosít létrákon
DUO PU-talp és kivehető
betét az optimális elnyelésért

TPU orrvédő
Fémmentes orrmerevítő

292

Fémmentes, szúrásálló
középtalp

Munkavédelmi lábbelik
uvex sportsline

8470.3

8472.3

8473.3

uvex sportsline · Cipő S1 P SRC
Általános jellemzők:
• Sportos és könnyű S1 munkavédelmi cipő
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A cipőfej gondoskodik a felsőrész védelméről, és megnöveli a termék élettartamát
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti
ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes orrmerevítő
• Öntisztító felületű, csúszásgátló DUO
poliuretánból készült járótalp
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Kényelmes viselet a klímaoptimalizált, szellőző
anyagoknak köszönhetően
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
textilanyagokból készült a nyomáspontok
elkerülésének céljából
• Kivehető antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex sportsline cipő S1 P SRC
Cikkszám
8470.3
Szélesség
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőrész
textil
Bélés
distance mesh hálós bélés
Méretek
35–48

8472.3
11

8473.3
11

35–48

35–48
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uvex business casual
Tökéletes stílus, kiváló védelem

A klasszikus-elegáns stílustól a laza-sportosig: az uvex business casual termékcsaládban minden ruhához talál megfelelő cipőt. Mindegy, hogy irodában vagy
az üzemben dolgozik – egész napra biztosítva van az optimális védelem.

9510
Optimális hőmérséklet
Ultraszellőző bőr felsőrész és textilbélés kontrollálja a láb hőmérsékletét, fenntartva az optimális
környezetet a cipő belsejében. Az
uvex „klímakomfort” talpbetét felveszi a termelődött izzadságot és
éjszaka teljesen kiszárad.

9511

9512

Kényelmes illeszkedés
Az új, anatómiailag kialakított kaptafa megnövekedett stabilitást
nyújt, támogatva a láb természetes mozgását a rugalmasság korlátozása nélkül.

Ütéselnyelés
A könnyű, dupla sűrűségű PU
(poliuretán) járótalp és a kivehető,
kényelmes talpbetét kimagasló
energiaelnyelő képességgel
rendelkezik, ami segít csökkenteni
a kifáradást és a csont- és
izomrendszert érintő kórképek
kialakulásának kockázatát.

Védelem minden lépésnél
Az ergonomikus talpkialakítás és
SRC-érték garantálja a kiváló
csúszásgátló képességet.

9510

9511

9512

A puha, kiváló minőségű bőr és a
prémium textilek tartós, modern
megjelenést adnak, ugyanakkor
rendkívül kényelmesek és higiénikusak a láb számára.

A puha, sima és a „hímzéses”
velúr bőrök és a csúcsminőségű,
funkcionális textilbélés kombinációja egy laza, könnyű
cipőt eredményezett, amelyben
lába jól érzi magát.

A puha bőrből készült, klasszikus
„wingtip derby brogue” fazonú felsőrész és a csúcsminőségű textilek kombinációja kényelmes és
elegáns stílusú cipőt eredményezett, amely egészséges körülményeket teremt a lábának.

PU járótalp
• Ergonomikus kialakítású talpminta
• Rendkívül rugalmas, ugyanakkor kiváló energiaelnyelő képességgel
rendelkezik
• Nagyon könnyű az egyedi PU járótalpnak köszönhetően
• Kétrétegű rendszer kopásálló és szúrásálló járótalppal
• Észrevehetően jobb csúszásgátlás
• Öntisztító talpminta
• Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás
• Nem hagy nyomot a padlón
• Rövid ideig akár +120 °C kontakthő ellen is véd
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Munkavédelmi lábbelik
uvex business casual

9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8

uvex business casual · Cipő S1 SRC és S1 P SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű S1 és S1 P munkavédelmi cipők, amelyek tökéletesek az irodai
környezetben a klasszikus-elegáns stílustól a laza-sportosig
• Wingtip Derby brogue fazon (9512.2 és 9512.8)
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékekkel történő
érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

uvex business casual
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S1 P SRC
9510.2
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
bőr
textilbélés
38–48

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• Tartós acél orrmerevítő
• Szúrásálló acél középtalp (S1 P modellek: 9510.2, 9511.2 és 9512.2)
• Öntisztító, könnyű DUO poliuretán járótalp optimális kopásállósággal és
energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel

uvex business casual
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S1 P SRC
9511.2
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
bőr, velúr
textilbélés
38–48

uvex business casual
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S1 P SRC
9512.2
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
bőr
textilbélés
38–48

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: nedvességelnyelő textilbélés, szellőző bőr felsőrész és
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét energiaelnyelő kialakítással a saroknál és a talp elülső részében
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Cipő S1 SRC
9510.8
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
bőr
textilbélés
38–48

Cipő S1 SRC
9512.8
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
bőr
textilbélés
38–48

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion sport
Az uvex motion sport munkavédelmi cipők
megjelenése egyszerre stílusos és sportos.
A sajátos, túracipő-jellegű uvex motion sport
könnyűségével és kiváló hőszabályozó tulajdonságával tűnik ki. Mindezt az ultrakönnyű
PU járótalp és a kivehető uvex 3D hydroflex®
foam komfort klíma talpbetét biztosítja.
A jó láthatóságot a felsőrészen és a fűzőknél
található fényvisszaverők garantálják.

6954.7
6954.8
6954.9
6957.7
6957.8
6957.9

uvex motion sport · Szandál S1 SRC
Általános jellemzők:
• Sportos S1 munkavédelmi szandál túracipőre emlékeztető külsővel és
lábérzettel, amely széles változatban is elérhető
• Az illeszkedése igazítható a két állítható tépőzár segítségével
(6957.7–6957.9)
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért (6954.7–6954.9)
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
Kényelmi jellemzők:
• Kimondottan kis súly és kiváló energiaelnyelő képesség – optimális
ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam
komfort klíma talpbetét segítségével
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen
gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében. A bőséges perforáció további szellőzést biztosít.
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
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uvex motion sport Szandál S1 SRC
Cikkszám
6954.7
6954.8
Szélesség
10*
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
nubuk és velúr
Bélés
textilbélés
Méretek
36–50
36–50
uvex motion sport Szandál S1 SRC
Cikkszám
6957.7
6957.8
Szélesség
10*
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
nubuk és velúr
Bélés
textilbélés
Méretek
36–50
36–50

6954.9
12*

36–50

6957.9
12*

36–50

*A 10-es és 12-es méretek komfort klíma talpbetéttel rendelkeznek (lásd: 322. oldal).

Munkavédelmi lábbelik
uvex motion sport

6958.7
6958.8
6958.9

6955.7
6955.8
6955.9

6956.7
6956.8
6956.9

uvex motion sport · Cipő, perforált S1 SRC · Cipő S2 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC
Általános jellemzők:
• Sportos, perforált S1 munkavédelmi cipő és S2 munkavédelmi cipő és
bakancs, túracipőre emlékeztető külsővel és lábérzettel, széles változatban is
• Fűzős kivitelezés fényvisszaverő textilcsíkokkal
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
Kényelmi jellemzők:
• Kimondottan kis súly kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális
ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam
talpbetét segítségével
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen
gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
• A bőséges perforáció további szellőzést biztosít (6958.7–6958.9)
• A szár és a nyelvrész (cipő, perforált) vagy a szár és a porvédő nyelvrész (S2 modellek) puha, párnázott

uvex motion sport Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám
6958.7
6958.8
Szélesség
10*
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
nubuk és velúr
Bélés
textilbélés
Méretek
36–50
36–50
uvex motion sport Cipő S2 SRC
Cikkszám
6955.7
6955.8
Szélesség
10*
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész
nubuk és velúr
Bélés
textilbélés
Méretek
36–50
36–50
uvex motion sport Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám
6956.7
6956.8
Szélesség
10*
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész
nubuk és velúr
Bélés
textilbélés
Méretek
36–50
36–50

6958.9
12*

36–50

6955.9
12*

36–50

6956.9
12*

36–50

*A 10-es és 12-es méretek komfort klíma talpbetéttel rendelkeznek (lásd: 322. oldal).

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion style

6975.2
6975.8

6967.8

uvex motion style · Szandál S1 P SRC/S1 SRC · Fűzős bakancs S1 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű S1 P és S1 munkavédelmi szandál és
perforált S1 munkavédelmi bakancs, sportos
kivitelezéssel
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól
mentes
• Az illeszkedése igazítható a két állítható tépőzár segítségével (szandálok)

uvex motion style
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Szandál S1 P SRC
6975.2
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
modern mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
36–50

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális
kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel
és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a
boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a
stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja (csak Szandál
S1 P modell)

Szandál S1 SRC
6975.8
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
modern mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
36–48

Fűzős bakancs S1 SRC
6967.8
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
modern mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
36–48

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az
uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés, perforált felsőrész és
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel
• Kényelmes, puha és javarészt varratmentes
kivitelezés, nyomáspontok nélkül – a szár és
nyelvrész puha, párnázott
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál
és a láb elülső részénél
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Munkavédelmi lábbelik
uvex motion style

6999.2
6999.8

6998.8
6989.8

uvex motion style · Cipő S1 SRC/S1 P SRC

uvex motion style · Cipő S1 SRC

Általános jellemzők:
• Könnyű S1 P és S1 munkavédelmi cipő, sportos kivitelezéssel
• Textilből készült, ezért krómallergiások is hordhatják (nem tűzálló)
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festétek tapadását
gátló anyagoktól mentes

Általános jellemzők:
• Könnyű, perforált S1 munkavédelmi cipő, sportos kivitelezéssel és perforált O1 irodai cipő, orrmerevítő nélkül
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festétek tapadását
gátló anyagoktól mentes
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és az uvex topshield orrvédővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex
anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja (csak Cipő S1 P modell)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel (kivéve 6997.8), a boka
kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Kényelmes, puha és javarészt varratmentes kivitelezés, nyomáspontok
nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés, perforált felsőrész és
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Kényelmes, puha és javarészt varratmentes kivitelezés, nyomáspontok
nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motion style
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S1 P SRC
6999.2
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
textil
distance mesh hálós bélés
36–48

Cipő S1 SRC
6999.8
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
textil
distance mesh hálós bélés
36–48

uvex motion style
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő, perforált S1 SRC
6989.8
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
modern mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
36–50

Cipő, perforált S1 SRC
6998.8
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
modern mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
36–50
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion style

6978.8

6979.8

uvex motion style · Cipő S2 SRC ·
Fűzős bakancs S2 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű S2 munkavédelmi cipő és bakancs,
sportos kivitelezéssel
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól
mentes
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért (csak cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális
kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel
és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a
boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a
stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az
uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés, perforált felsőrész
és komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Modern mikrovelúr anyaggal
• Kényelmes, puha érzés és varratmentes kivitelezés, nyomáspontok nélkül – a szár és
nyelvrész puha, párnázott
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és
a láb elülső részénél
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motion style
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Cipő S2 SRC
6978.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
modern mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
36–50

Fűzős bakancs S2 SRC
6979.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
modern mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
36–50

Munkavédelmi lábbelik
uvex motion black

6968.2

6969.2

6977.8

uvex motion black · Cipő S1 P SRC ·
Fűzős bakancs S1 P SRC

uvex motion black ·
Cipő S2 SRC

Általános jellemzők:
• Modern S1 P munkavédelmi cipő és bakancs, amely sportcipők mintájára készült
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes

Általános jellemzők:
• Tartós S2 munkavédelmi cipő
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja
Kényelmi jellemzők:
• Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
Kényelmi jellemzők:
• Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét
segítségével
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma
talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem
érdekében
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz
uvex motion black
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S1 P SRC
6968.2
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
velúr textilbetétekkel
textilbélés
36–48

Fűzős bakancs S1 P SRC
6969.2
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
velúr textilbetétekkel
textilbélés
36–48

uvex motion black
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S2 SRC
6977.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
36–48
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion classic 2.0

6913.7
6913.8
6913.9
6919.7
6919.8
6919.9

uvex motion classic 2.0 · Szandál S1 SRC · Cipő, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S1 munkavédelmi szandál és perforált
S1 munkavédelmi cipő
• Egyénileg igazítható a tradicionális fémcsat
segítségével (szandál)
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól
mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális
kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel
és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a
boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a
stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Kimondottan kis tömeg kiváló energiaelnyelő
képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D
hydroflex® foam talpbetét segítségével
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és
kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
• A bőséges perforáció további szellőzést biztosít (6958.7–6958.9)
• A szár és a nyelvrész (cipő, perforált) vagy a
szár és a porvédő nyelvrész (S2 modellek)
puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion classic 2.0 Szandál S1 SRC
Cikkszám
6913.7
Szélesség
10
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
puha teljes barkás bőr
Bélés
distance mesh hálós bélés
Méretek
36–50
uvex motion classic 2.0 Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám
6919.7
Szélesség
10
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
puha teljes barkás bőr
Bélés
distance mesh hálós bélés
Méretek
36–50
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6913.8
11

6913.9
12

36–50

36–50

6919.8
11

6919.9
12

36–50

36–50

Munkavédelmi lábbelik
uvex motion classic 2.0

6914.1
6914.2
6914.3

6914.7
6914.8
6914.9

6917.1
6917.2
6917.3

6917.7
6917.8
6917.9

uvex motion classic 2.0 · Cipő S2 SRC/S3 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC/S3 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S2 és S3 munkavédelmi cipő/bakancs
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

uvex motion classic 2.0
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 SRC
6914.1
6914.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
36–50
36–50

uvex motion classic 2.0
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Fűzős bakancs S3 SRC
6917.1
6917.2
10
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
36–50
36–50

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális
kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel
és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel
és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3
modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• A felsőrész orrmerevítő feletti részének védelméről az uvex topshield orrvédő gondoskodik (csak S3 modellek)

6914.3
12

36–50

6917.3
12

36–50

Kényelmi jellemzők:
• Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál
és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam
talpbetét segítségével
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és
kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Cipő S2 SRC
6914.7
6914.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
36–50
36–50
Fűzős bakancs S2 SRC
6917.7
6917.8
10
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
puha teljes barkás bőr
distance mesh hálós bélés
36–50
36–50

6914.9
12

36–50

6917.9
12

36–50
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion light

6980.8

6981.8
6982.8

uvex motion light · Szandál S1 SRC ·
Cipő, perforált S1 SRC · Cipő S1 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S1 munkavédelmi szandál és cipő
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

uvex motion light · talp
• Ergonomikus kialakítású talpminta
• Rendkívül rugalmas
• Az egyedi PU járótalp teszi a cipőt ultrakönnyűvé
• Kiváló energiaelnyelő képesség
• Kétrétegű rendszer kopásálló és szúrásálló járótalppal
• Észrevehetően jobb csúszásgátlás
• Öntisztító talpminta
• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• Nem hagy nyomot a padlón
• Megfelel az ESD-szabvány szerinti követelményeknek
(átmeneti ellenállás < 35 megaohm)
• Rövid ideig akár +120 °C-os kontakthő ellen is véd
• Mentes a lakkok tapadását gátló anyagoktól, pl. szilikon,
ftalátok stb.

Kényelmi jellemzők:
• Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen
gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion light
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Szandál S1 SRC
6980.8
11
EN ISO 20345: 2011
S1 SRC
nubuk
textilbélés
38–48

Cipő, perforált S1 SRC
6981.8
11
EN ISO 20345: 2011
S1 SRC
nubuk
textilbélés
38–48

Cipő S1 SRC
6982.8
11
EN ISO 20345: 2011
S1 SRC
nubuk
textilbélés
38–48

Munkavédelmi lábbelik
uvex motion light

6983.8

6985.2
6985.8

6984.8

6986.2
6986.8

uvex motion light · Cipő S2 SRC ·
Fűzős bakancs S2 SRC

uvex motion light · Cipő S3 SRC/S2 SRC ·
Fűzős bakancs S3 SRC/S2 SRC

Általános jellemzők:
• Tartós S2 munkavédelmi cipő/bakancs
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Általános jellemzők:
• Tartós S2 és S3 munkavédelmi cipő/bakancs
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékekkel történő
érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35 megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő
gondoskodik

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35 megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő
képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél
középtalppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről
pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort
klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek
együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról
az optimális kényelem érdekében
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Kényelmi jellemzők:
• Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma
talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen
gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális
kényelem érdekében
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion light
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S2 SRC
6983.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
nubuk
textilbélés
38–48

Fűzős bakancs S2 SRC
6984.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
nubuk
textilbélés
38–48

uvex motion light Cipő S3 SRC
Cikkszám
6985.2
Szélesség
11
Szabvány
EN ISO 20345:
2011 S3 SRC
Felsőrész
teljes barkás bőr
Bélés
textilbélés
Méretek
38–48

Cipő S2 SRC
6985.8
11
EN ISO 20345:
2011 S2 SRC

38–48

Fűzős bakancs S3 SRC
6986.2
11
EN ISO 20345:
2011 S3 SRC
teljes barkás bőr
textilbélés
38–48

Fűzős bakancs S2 SRC
6986.8
11
EN ISO 20345:
2011 S2 SRC

38–48
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Munkavédelmi lábbelik
uvex xenova® hygiene

6927.8

6960.8

uvex xenova® hygiene · Cipő S1 SRC

uvex xenova® hygiene ·
Klumpa SB A E FO SRC

Általános jellemzők:
• Könnyű, fémmentes S1 munkavédelmi szandál
• A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen tisztítható mikroszálas
anyagból készült, teljesen körbeöleli a láb elülső részét, és véd a nedvesség behatolása ellen is
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• Egyénileg igazítható a gyors, állítható műanyag tépőzár segítségével

Általános jellemzők:
• Könnyű SB munkavédelmi cipő, klumpa kivitelben
• A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen tisztítható mikroszálas
anyagból készült, teljesen körbeöleli a láb elülső részét, és véd a nedvesség behatolása ellen is
• Minimális számú varrás a szennyeződés elkerülésének érdekében
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
Kényelmi jellemzők:
• Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés
a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: kimondottan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Az oldalsó nyílások a cipőt még szellőzőbbé teszik
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® hygiene Cipő S1 SRC
Cikkszám
6927.8
Szélesség
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész
mikroszálak
Bélés
textilbélés
Méretek
36–50
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Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint
35megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
Kényelmi jellemzők:
• Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés
a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: kimondottan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• A bokaszár vége puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® hygiene Klumpa SB A E FO SRC
Cikkszám
6960.8
Szélesség
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Felsőrész
mikroszálak
Bélés
textilbélés
Méretek
36–50

Munkavédelmi lábbelik
uvex xenova® hygiene

6962.8
6964.8

6965.8

uvex xenova® hygiene · Cipő S2 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű, fémmentes S2 munkavédelmi cipő
és bebújós cipő
• A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen
tisztítható mikroszálas anyagból készült
• Minimális számú varrás a szennyeződés elkerülésének érdekében
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól
mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő:
kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális
kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel
és kiváló csúszásgátló képességgel

Kényelmi jellemzők:
• Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel
– optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb
elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az
uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott (cipő)
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® hygiene
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S2 SRC
6962.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
mikroszálak
textilbélés
36–50

Cipő S2 SRC
6964.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
mikroszálak
textilbélés
36–50

Cipő S2 SRC
6965.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
mikroszálak
textilbélés
36–50
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uvex xenova® atc
A lábvédelemben új dimenziója
1

1
4

3D fűzőrendszer (elasztikus fűző
vagy safe-lock biztonsági fűző).

2

3

A 3D distance mesh hálós bélés
megnöveli a szellőzést (9500.2 és 9501.8),
GORE-TEX® bélés (9502.2 és 9503.2)

3D talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő képességgel a
saroknál és a láb elülső részénél

A 100%-ig fémmentes uvex
xenova® orrmerevítő legújabb
generációja.

2

4

3

Az uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik a jelentősen jobb stabilitásról,
és megnöveli a boka kibicsaklás elleni
védelmét.

Fémmentes talpbetét a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően.

uvex xenova® atc talp
Három komponensű talprendszer: gumi járótalp, ultrakönnyű,
olaj- és benzinálló EVA középtalp és stabilizáló boltozat.
• Ellenálló a legtöbb vegyszerrel szemben
• Kiemelten kopásálló
• Ergonomikus talpminta
• Rendkívül rugalmas
• Kimagasló energiaelnyelő képesség; csökkenti a kifáradást
• Kiváló csúszásgátlás
• Öntisztító talpminta
• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• Nem hagy nyomot a padlón
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Munkavédelmi lábbelik
uvex xenova® atc

9500.2
9502.2

9501.8
9503.2

uvex xenova® atc · Cipő S3 WR SRC · Cipő S3 SRC · Cipő S2 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrasportos, többfunkciós S2, S3 és S3 WR
munkavédelmi cipő (9502.2 és 9503.2)
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért

uvex xenova® atc
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 WR SRC
9502.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
mikrovelúr
GORE-TEX® réteg
35–50

Védelmi jellemzők:
• A 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő legújabb generációja
• Az uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik a nagyobb stabilitásról és a boka kibicsaklás elleni védelméről
• Szellőző és 100%-ig vízálló GORE-TEX® bélés
(csak 9502.2 és 9503.2)
• Az uvex topshield TPU cipőfej további védelmet biztosít a lábujjaknak
• Három komponensű talprendszer: gumi
járótalp, ultrakönnyű, olaj- és benzinálló EVA
középtalp és különálló, stabilizáló boltozat
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja (kivéve
9501.8)

Cipő S3 WR SRC
9503.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
mikrovelúr
GORE-TEX® réteg
35–50

Kényelmi jellemzők:
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; a dobozban uvex safelock cipőfűzők is mellékelve
• Szellőző, vízálló, modern mikrovelúr felsőrész
• Kivehető 3D komfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel: mindenkor fenntartja az
ideális hőmérsékletet, és optimális energiaelnyelő képességet nyújt a saroknál és a láb
elülső részénél
Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

Cipő S3 SRC
9500.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–50

Cipő S2 SRC
9501.8
11
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–50

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.
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uvex quatro GTX
Kiemelkedően masszív.
Nedves körülmények között is.
A láb száraz marad még extrém
körülmények között is:
Az uvex quatro GTX megbízhatóan véd a víz áthatolása ellen
a GORE-TEX® membrán segítségével, ugyanakkor ideális hőmérsékletet tart fenn a cipő
belsejében a magas fokú szellőzésen keresztül – a védelem és
a kényelem tökéletes kombinációja.

GORE-TEX® megnövelt
kényelmű lábbelik1
• Időtlen vízhatlanság és kiváló szellőzés
• Maximális hőelvezető képesség
Száraz és kényelmes magas
hőmérsékleten is.

Felsőrész
Védelmező szövet
GORE-TEX®
membrán
Bélés

uvex quatro GTX talp
• Kétkomponensű PU/gumitalp
kültéri használatra
• Kimagasló kényelemérzet a lábnak az ultrapuha, energiaelnyelő
középtalpnak és a csúszásgátló
gumi járótalpnak köszönhetően
• Rendkívül ellenálló vágásokkal
szemben
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• A járótalp rövid ideig akár
+300°C-os kontakthő ellen is véd
• Majdnem minden felületen általánosan használható, nagyon széles
hőmérséklet-tartományban:
–20 °C-tól akár +300 °C-ig
• Ellenálló a legtöbb vegyszerrel
szemben

• Kiváló csúszásgátlás még nyirkos és olajos felületeken is
• Antisztatikus
• HI, CI, HRO, SRC

1 | A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

Munkavédelmi lábbelik
uvex quatro GTX

8404.2

8404.2

uvex quatro GTX · Cipő S3 WR CI HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 WR CI HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Masszív, modern, vízhatlan S3 WR cipő/fűzős
bakancs, extra széles kivitelben
• Akadásmentes és a szennyeződéseknek ellenálló fűzőrendszer

uvex quatro GTX
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Védelmi jellemzők:
• Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és
műanyag hab cipőfej a felsőrész védelmének
érdekében
• 100%-ig vízálló a GORE-TEX® bélésnek köszönhetően (WR-jelölés)
• Kétkomponensű talp: energiaelnyelő PU középtalp és ellenálló, csúszásgátló gumi járótalp
• A járótalp nagy mértékben ellenálló vegyszerekkel szemben, kimondottan vágásálló, és optimális védelmet biztosít a hő és a hideg ellen
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel
és a szúrásálló acél középtalppal, a stabilizáló
sarokmerevítő pedig gondoskodik a boka kibicsaklás elleni védelméről
• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150°C-on
vizsgálva a szabványnak megfelelően)
• CI-jelölés: hideg ellen védő lábbeli
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300°C kontakthő ellen is véd

Cipő S3 WR CI HI HRO SRC
8404.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
tartós, vízhatlan nappabőr
GORE-TEX® réteg
38–48

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: kimondottan szellőző GORE-TEX® textilbélés és komfort klíma
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Szellőző, mégis vízhatlan a GORE-TEX® bélésnek köszönhetően
• Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párnázott
szár (cipő) és párnázott, porvédő nyelvrész
• Kivehető, antisztatikus talpbetét optimális
alátámasztással
Alkalmazási területek:
• Ipari munkákhoz

Fűzős bakancs S3 WR CI HI HRO SRC
8405.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
tartós, vízhatlan nappabőr
GORE-TEX® réteg
38–48
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Munkavédelmi lábbelik
uvex quatro pro

8400.2

uvex quatro pro talp
8401.2

uvex quatro pro · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC

uvex quatro pro · talp

Általános jellemzők:
• Tartós, modern cipő és fűzős bakancs, extra
széles kivitelben
• Akadásmentes és a szennyeződéseknek ellenálló fűzőrendszer

• Dupla rétegű PU kültéri talp
• Kifejezetten kényelmes alátámasztás a különösen puha középtalpnak és a stabil PU járótalpnak köszönhetően
• A speciális kivitelezésű talpminta fokozottan
hatékony csúszásgátló képességgel rendelkezik
• Mászás közben az ívrész megtámasztja a
lábboltozatot
• Beépített PU cipőfej és PU sarokmerevítő
a bőr felsőrész védelme érdekében
• Oldalsó stabilizátorok a boka kibicsaklása
elleni védelemért
• A járótalp akár +120 °C-os kontakthő ellen
is véd
• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• szilikonmentes
• Öntisztító talpminta

Védelmi jellemzők:
• Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és
műanyag hab cipőfej a felsőrész védelmének
érdekében
• A kültéri talp magas fokú stabilitást nyújt a
sarokmerevítővel, az ívrésznél megerősített
támasztással és az érdes, csúszásgátló és
öntisztító talpmintával
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel
és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3
modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz – pl. építkezések és építkezéssel kapcsolatos iparágak esetén – az
átszúrás ellen védő acél talplemezzel
felszerelt lábbeliket ajánlja.
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Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az
uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző
textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párnázott szár (cipő) és párnázott, porvédő nyelvrész
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és
a láb elülső részénél
Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

uvex quatro pro
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 SRC
8400.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
tartós, vízhatlan bőr
textilbélés
38–50

Fűzős bakancs S3 SRC
8401.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
tartós, vízhatlan bőr
textilbélés
38–50

Munkavédelmi lábbelik
uvex quatro pro

8402.2

8403.2

8403.9

uvex quatro pro · Fűzős téli bakancs S3 CI SRC ·
Cipzáras téli bakancs S3 CI SRC/S2 CI SRC
Általános jellemzők:
• Tartós, modern S2/S3 CI fűzős téli bakancs
és cipzáras bakancs, extra széles kivitelben
• Akadásmentes és a szennyeződéseknek ellenálló fűzőrendszer (8402.2)

Védelmi jellemzők:
• Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és
műanyag hab cipőfej a felsőrész védelme érdekében
• A kültéri talp magas fokú stabilitást nyújt a
sarokmerevítővel, az ívrésznél megerősített
támasztással és az érdes, csúszásgátló és
öntisztító talpmintával
• Megbízható védelem a viselő és a termék
számára: acél orrmerevítő és szúrásálló acél
középtalp (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló
uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• Hideggel szemben szigetelt (CI-jelölés az
ENISO20345 szabványnak megfelelően)

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az
uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző
textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott (8402.2)
• Könnyű fel- és levenni a belső cipzár segítségével (8403.2, 8403.9)
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és
a láb elülső részénél
Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz – pl. építkezések és építkezéssel kapcsolatos iparágak esetén –
az átszúrás ellen védő acél talplemezzel felszerelt lábbeliket ajánlja.
uvex quatro pro
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Fűzős téli bakancs S3 CI SRC
8402.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
tartós, vízhatlan bőr
polárbélés
38–50

Cipzáras téli bakancs S3 CI SRC
8403.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
tartós, vízhatlan bőr
polárbélés
38–50

Cipzáras téli bakancs S2 CI SRC
8403.9
11
EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
tartós, vízhatlan bőr
polárbélés
38–50
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Munkavédelmi lábbelik
uvex origin

8450.2

8450.9

8451.2

8451.9

uvex origin · Cipő S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC ·
Fűzős bakancs S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Robusztus S2CIHI HRO és S3 CI HI HRO cipő és fűzős bakancs,
gumi járótalppal és extra széles kivitelben
• Univerzális hagyományos fűzőrendszer
Védelmi jellemzők:
• Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész
• Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló
alakú és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben
• A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig
a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak
megfelelően)
• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C
kontakthő ellen is véd
• uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél
Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párnázott szár (cipő) és párnázott, porvédő nyelvrész
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél
Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák
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uvex origin
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
uvex origin
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 CI HI HRO SRC
8450.2
11
EN ISO 20345:2011
S3 CI HI HRO SRC
nappabőr
textilbélés
38–48

Cipő S2 CI HI HRO SRC
8450.9
11
EN ISO 20345:2011
S2 CI HI HRO SRC
nappabőr
textilbélés
38–48

Fűzős bakancs S3 CI HI HRO SRC
8451.2
11
EN ISO 20345:2011
S3 CI HI HRO SRC
nappabőr
textilbélés
38–48

Fűzős bakancs S2 CI HI HRO SRC
8451.9
11
EN ISO 20345:2011
S2 CI HI HRO SRC
nappabőr
textilbélés
38–48

Munkavédelmi lábbelik
uvex origin

8454.2

uvex origin · Fűzős téli bakancs S3 HI CI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Robusztus téli S3 CI HI HRO bakancs gumi
járótalppal és kombinált fűző- és cipzáras
rögzítőrendszerrel
Védelmi jellemzők:
• Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész
• Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi
járótalp – a járótalp kagyló alakú, és befedi,
illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel
szemben
• A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel
és a vágásokkal szemben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel
és a szúrásálló acél középtalppal, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló
uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• A felsőrész orrmerevítő feletti részének védelméről az uvex topshield orrvédő gondoskodik
• CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on
vizsgálva a szabványnak megfelelően)
• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °Con vizsgálva a szabványnak megfelelően)
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely
rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is
véd

uvex origin
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Kényelmi jellemzők:
• Ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző, hőmérséklet-kiegyenlítő uvex PTR textilbélés és felsőrész, valamint
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel
• A hagyományos fűzők és a belső cipzáras
rögzítés kombinációja teszi a bakancsot
könnyen fel- és levehetővé
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és
a láb elülső részénél
Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

uvex origin · talp
• Kétrétegű talp, ami egyrészt uvex softcell középtalpból áll a kiváló energiaelnyelés és kényelmes alátámasztás érdekében, másrészt
az újonnan kifejlesztett gumikeverékből készült uvex ultragrip járótalpból
• Az uvex ultragrip járótalp alakja egy kagylóra
emlékeztet, ami majdnem magába zárja a
softcell középtalpat, és optimális védelmet kínál a külső hő, hideg és vegyszerek ellen
• A járótalp akár +300 °C-os kontakthő ellen is
véd
• Majdnem minden felületen általánosan használható, nagyon széles hőmérséklet-tartományban: –20 °C-tól akár +300 °C-ig
• Ellenálló a legtöbb vegyszerrel szemben
• Nagyon jó csúszásgátlás még nyirkos és olajos felületeken is
• szilikonmentes
• Rendkívül ellenálló vágásokkal szemben
• nagyon lassú kopású
• Antisztatikus
• Öntisztító talpminta

Fűzős téli bakancs S3 CI HI HRO SRC
8454.2
11
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
nappabőr
textilbélés
38–48
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Munkavédelmi lábbelik
uvex origin

8463.9
8464.9
8465.0

uvex origin · Alacsony szárú bakancs
S2 CI HI HRO SRC

uvex origin · Bakancs S2 CI HI HRO SRC ·
Bebújós bakancs S2 CI HI HRO SRC

Általános jellemzők:
• Robusztus, alacsony szárú S2CIHI HRO bakancs, gumi járótalppal és
extra széles kivitelben

Általános jellemzők:
• Robusztus S2CIHI HRO bakancs, gumi járótalppal, gyorsan záró csattal és extra széles kivitelben
• Hőellenálló varratok a hosszabb élettartam érdekében

Védelmi jellemzők:
• Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész
• Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló
alakú, és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben
• A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• A felsőrész orrmerevítő feletti részének védelméről az uvex topshield
orrvédő gondoskodik
• CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak
megfelelően)
• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C
kontakthő ellen is véd
Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Hagyományos fűzőrendszer, amelyet bőrborítás véd a repkedő szikráktól
• Puha, párnázott szár
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Védelmi jellemzők:
• Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész
• Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló
alakú, és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben
• A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• A gyorsan záró csat segítségével a cipő gyorsan fel- és levehető veszélyes szituációkban
• CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak
megfelelően)
• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C
kontakthő ellen is véd
Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Puha, párnázott szár
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

uvex origin
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

uvex origin
Cikkszám
Szélesség
Szabvány

Alacsony szárú bakancs S2 CI HI HRO SRC
8463.9
11
EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
tartós, vízhatlan teljes barkás bőr
textilbélés
38–48

Felsőrész
Bélés
Méretek
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Alacsony szárú bakancs S2 CI HI HRO SRC
8464.9
11
EN ISO 20345:2011
S2 CI HI HRO SRC
vízhatlan,
tartós teljes barkás bőr
bőrbélés
38–48

Bebújós bakancs S2 CI HI HRO SRC
8465.0
11
EN ISO 20345:2011
S2 CI HI HRO SRC
vízhatlan,
tartós teljes barkás bőr
bőrbélés
38–48

Munkavédelmi lábbelik
uvex office

9541.9
9541.4
9542.2

uvex office · Cipő S1 SRA

uvex office · Cipő S1 P SRA

Általános jellemzők:
• Irodai S1 cipő, klasszikus angol stílusban, brogue kivitelben

Általános jellemzők:
• Irodai S1 P cipő, klasszikus angol stílusban, brogue kivitelben

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
kevesebb mint 35 megaohm (csak 9541.4)
• A nitrilgumi járótalp rövid ideig akár +300 °C-os kontakthő ellen is véd
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Védelmi jellemzők:
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal (az S1 P modellen), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a
stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Kényelmes illeszkedés
• Ideális hőmérséklet a szellőző bélésnek és a rugalmas, teljes barkás
bőr felsőrésznek köszönhetően
• Puha, párnázott szár
• Kényelmes talpbetét
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex office
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S1 SRA
9541.9
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRA
bőr
szintetikus bélés
38–47

Cipő S1 SRA
9541.4
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRA
bőr
szintetikus bélés
38–47

Kényelmi jellemzők:
• Kényelmes illeszkedés
• Ideális hőmérséklet a szellőző bélésnek és a rugalmas, teljes barkás
bőr felsőrésznek köszönhetően
• Puha, párnázott szár
• Energiaelnyelő poliuretán járótalp
• Kényelmes talpbetét
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex office
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S1 P SRA
9542.2
11
EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
bőr
szintetikus bélés
38–47

uvex office · nitrilgumi talp

uvex office · poliuretán talp

• Rendkívül kényelmes talp alatti
rész
• Csúszásgátló
• Kopásálló
• Kiemelten vágásálló
• A járótalp rövid ideig akár
+300°C-os kontakthő ellen is véd
• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel
szemben
• Kiváló ellenállás savakkal és
lúgokkal szemben

• Rendkívül kényelmes talp alatti
rész
• Csúszásgátló
• Kopásálló
• Kiemelten vágásálló
• A járótalp rövid ideig akár
+120°C-os kontakthő ellen is véd
• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel
szemben
• Acél középtalppal
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Munkavédelmi lábbelik
uvex performance

9581.9

9582.2
9582.9

uvex performance · Cipő S2 SRA ·
Fűzős bakancs S2/S3 SRA

uvex performance
természetes alakú monopoliuretán talp

Általános jellemzők:
• Széles, funkcionális, természetes alakú S2
vagy S3 cipő és fűzős bakancs

• Rendkívül kényelmes talp alatti rész
• Csúszásgátló
• Kopásálló
• A járótalp akár +120 °C-os kontakthő ellen is
véd
• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• Öntisztító talpminta

Védelmi jellemzők:
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel
és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3
modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
• Karcálló, szénnel megerősített orrvédő a
hosszabb élettartamért

Kényelmi jellemzők:
• Extra széles illeszkedés
• Ideális hőmérséklet a szellőző textilbélésnek
és a vízhatlan velúrnak köszönhetően
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
• Hurkolt fűzőrendszer, amellyel a cipő optimálisan a lábhoz igazítható
• Energiaelnyelő mono-poliuretán járótalp
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex performance
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek
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Cipő S2 SRA
9581.9
12
EN ISO 20345:2011 S2 SRA
bőr
textilbélés
38–48

Fűzős bakancs S3 SRA
9582.2
12
EN ISO 20345:2011 S3 SRA
bőr
textilbélés
38–47

Fűzős bakancs S2 SRA
9582.9
12
EN ISO 20345:2011 S2 SRA
bőr
textilbélés
38–48

Munkavédelmi lábbelik
uvex motion 3XL

6496.3

6496.5

uvex motion 3XL · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• Extrém széles, innovatív S3 cipő és fűzős bakancs
• Szintetikus textilekből készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• Variálható PU járótalp, amely különböző védelmi módosítások széles választékával az
egyénhez igazítható
• Elegendő hely speciális, cukorbetegek részére készített talpbetét számára

uvex motion 3XL
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő S3 SRC
6496.3
> 15
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–50

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• A 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő garantálja, hogy az egész cipő nem vezeti
sem a hőt, sem a mágnesességet
• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb
biztonsági szabványoknak megfelelően; a
cipő rugalmasságát nem rontja
• A kibővített uvex anti-twist sarokmerevítő
gondoskodik a jelentősen jobb stabilitásról,
és megnöveli a boka kibicsaklás elleni védelmét
• A magas szárrész stabilizálja a bokát, és védi
az ínszalagokat
• A boka körül található stabilizációs merevítők
egyénileg állíthatók

Kényelmi jellemzők:
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely
modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülésének céljából
• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért (6496.3)
• Egyénileg cserélhető, antisztatikus EVA talpbetét

Fűzős bakancs S3 SRC
6496.5
> 15
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
35–50
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motorsport

9496.9

9494.9

9495.9

9497.9

uvex motorsport · Cipő S1 SRA
Általános jellemzők:
• Modern S1 munkacipő, motorsportos megjelenéssel
• Rugalmas, kopásálló, csúszásgátló gumi járótalp
Védelmi jellemzők:
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Klímaoptimalizált az uvex climazone-nak köszönhetően: textilbélés,
nappabőr (a 9495.9 modellen velúr) felsőrész és kivehető komfort
klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• A kimondottan hosszú fűzőrész teszi a láb egyéni alakjához könnyebben hozzáigazíthatóvá
• Optimális energiaelnyelő képesség a saroknál az uvex hydroflex® GEL
rendszerrel és a belső energiaelnyelő sarokrésszel
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motorsport cipő S1 SRA
Cikkszám
9494.9
Szélesség
11
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Felsőrész
nappabőr és velúr
textilbélés
Méretek
38–48
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9495.9
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRA
velúr
textilbélés
38–48

9496.9
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRA
nappabőr és velúr
textilbélés
38–48

9497.9
11
EN ISO 20345:2011 S1 SRA
nappabőr
textilbélés
38–48

Munkacipők
Orrmerevítő nélküli cipők

6997.8

9496.1

uvex motion style · Cipő O1 FO SRC

uvex motorsport · Cipő O1 FO SRA

Általános jellemzők:
• Könnyű, perforált O1 munkacipő sportos megjelenéssel, orrmerevítő
nélkül
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását
gátló anyagoktól mentes
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért

Általános jellemzők:
• Modern, orrmerevítő nélküli O1 FO munkacipő, motorsportos megjelenéssel
• Rugalmas, kopásálló, csúszásgátló gumi járótalp

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
kevesebb mint 35 megaohm
• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel
• Megbízható védelem: a boka kibicsaklás elleni védelméről a stabilizáló
uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak
köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés és perforált felsőrész,
valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• Modern mikrovelúr anyaggal
• Kényelmes, puha érzés, nyomáspontok nélkül – a szár és nyelvrész
puha, párnázott
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Védelmi jellemzők:
• Megbízható védelem: a boka kibicsaklás elleni védelméről a stabilizáló
uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
Kényelmi jellemzők:
• Klímaoptimalizált az uvex climazone-nak köszönhetően: textilbélés,
nappabőr felsőrész és kivehető komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
• A kimondottan hosszú fűzőrész teszi a láb egyéni alakjához könnyebben hozzáigazíthatóvá
• Optimális energiaelnyelő képesség a saroknál az uvex hydroflex® GEL
rendszerrel és a belső energiaelnyelő sarokrésszel
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott.
Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motion style
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő, perforált O1 FO SRC
6997.8
11
EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
mikrovelúr
distance mesh hálós bélés
36–50

uvex motorsport
Cikkszám
Szélesség
Szabvány
Felsőrész
Bélés
Méretek

Cipő O1 FO SRA
9496.1
11
EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
nappabőr
textilbélés
38–48
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Munkavédelmi lábbelik
Kiegészítők · Talpbetétek

9534.9

9534.7

9534.0

9534.8

Komfort klíma talpbetét uvex 1 · uvex 2
• Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség
• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő
anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált
• Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex 1 és uvex 2
Cikkszám 9534.7
9534.8
Méretek
35–52
35–52
Változat
uvex 1 és uvex 2
uvex 1 és uvex 2
termékcsaládhoz
termékcsaládhoz
10-es szélesség
11-es szélesség

9593.7

9534.9
35–52
uvex 1 és uvex 2
termékcsaládhoz
12-es szélesség

9593.9

9534.0
35–52
uvex 1 és uvex 2 termékcsaládhoz,
14-es szélesség
utólagos módosításra
nem alkalmas, csak
14-es szélességű cipőkhöz

9595.4
9595.6

Komfort klíma talpbetét
uvex motion sport

Komfort klíma talpbetét
uvex 3D hydroflex® foam

• Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség
• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált
• Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

• Teljes energiaelnyelő hatás a láb számára: a sarok köré és a lábpárna alá
további energiaelnyelő elemek kerülnek, amelyek kényelmes viseletet biztosítanak a különösen terhelt területeken
• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált
• Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex motion sport
Cikkszám
9593.7
Méretek
36–50
Változat
uvex motion sport termékcsaládhoz,
10-es szélesség

Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam
Cikkszám
9595.4
Méretek
38–50
Változat
uvex origin és uvex quatro pro
termékcsaládhoz

9593.9
36–50
uvex motion sport termékcsaládhoz,
12-es szélesség

9595.6
35–50
uvex xenova® és uvex atc pro
termékcsaládhoz, uvex motion
termékcsaládhoz, 11-es szélesség

Az egyes cseretalpbetétek és munkavédelmi cipők kombinációinak tanúsítványairól pontos információkat az 326–329,
oldalakon található részletes áttekintésben olvashat.
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Munkavédelmi lábbelik
Kiegészítők · Talpbetétek

9595.5
9598.0

9538.8
9537.0

Komfort klíma talpbetét

Komfort klíma talpbetét

• Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség
• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált
• Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált (9595.5)
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot (9595.5)

Komfort klíma talpbetét
Cikkszám
9598.0
9538.8
Méretek
38–48
38–48
Változat
uvex naturform termékcsaládhoz uvex business casual termékcsaládhoz

Komfort klíma talpbetét
Cikkszám
9595.5
9537.0
Méretek
38–48
35–48
Változat
uvex motion light termékcsaládhoz uvex sportsline termékcsaládhoz

9595.7

9595.9

9595.0

Komfort klíma talpbetét
uvex hydroflex® GEL

Komfort klíma talpbetét
uvex hydroflex® GEL

• Magas nedvességelnyelő és -elvezető kapacitás gondoskodik a
kiegyensúlyozott klímáról a cipő belsejében
• A felülről is látható uvex hydroflex® GEL még hatékonyabbá teszi az
energiaelnyelést
• Energiaelnyelő rendszer közvetlenül a sarok alatt
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

• Magas nedvességelnyelő és -elvezető kapacitás gondoskodik a
kiegyensúlyozott klímáról a cipő belsejében
• A felülről is látható uvex hydroflex® GEL még hatékonyabbá teszi az
energiaelnyelést
• Energiaelnyelő rendszer közvetlenül a sarok alatt
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL
Cikkszám
9595.7
Méretek
35–50
Változat
uvex xenova® és uvex motion,
termékcsaládhoz, 10-es szélesség

Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL
Cikkszám
9595.0
Méretek
36–48
Változat
uvex motorsport termékcsaládhoz

9595.9
35–50
uvex xenova® és uvex motion,
termékcsaládhoz, 12-es szélesség
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Munkavédelmi lábbelik
uvex ápolórendszer
uvex nano shoe add on
A nedvesség áthatolása és a szennyeződésfoltok kialakulása ellen védő
impregnáló spray lábbelikhez
Elmélet
A vízbázisú uvex nano shoe „add
on” víz- és szennytaszító cipőimpregnáló színtelen, láthatatlan réteget képez a bőr- és textilfelületeken, ami megóvja a lábbelit a nedvesség beszivárgásától és a vízvagy olajfoltok megtapadásától.
Bár a jelenség felfedezése eredetileg a kémiai nanotechnológiának
köszönhető, a termék nem tartalmaz nanorészecskéket. Az uvex
nano shoe „add on” olyan simává
teszi a lábbeli felületét, hogy a víz
egyszerűen lefolyik róla. A termék
nem változtatja meg az impregnált
A nano shoe add on működési elve
Nedvesség és hő

O l a j t b.
s

V íz

anyag megjelenését vagy lélegzőképességét, legyen szó velúr-, bőrvagy textilcipőről. Nem tartalmaz a
cipő felületét károsító agresszív
összetevőket.
Működés
• Véd a nedvesség beszivárgása
ellen:
Jelentősen csökkenti a nedvesség beszivárgásának sebességét a kezelt textil- vagy bőrfelületekbe. A víz és az olaj egyszerűen lefolyik az anyagról.
• Nem csökkenti a lélegzőképességet:
Az uvex nano shoe „add on” cipőimpregnáló nem befolyásolja a
lábbeli felületi anyagának lélegzőképességét.
• Segít a tisztításban:
Az uvex nano shoe „add on” cipőimpregnáló jelentősen megkönynyíti a lábbeli tisztítását, mert a
vizet és olajat nem engedi mélyen az anyagba szivárogni.

nano shoe add on impregnáció
uvex nano shoe add on
Cikkszám 9698.100
Űrtartalom 100 ml

Cipőfelület

• Hosszan tartó szennytaszítás:
A termék rendszeres alkalmazása jelentősen csökkenti a víz- és
olajbázisú folyadékok által okozott szennyeződéseket.
• Nem változtatja meg az anyag
minőségét:
Az uvex shoe „add on” cipőimpregnáló nem változtatja meg a
lábbeli anyagának érzetét vagy
kinézetét.
Az uvex nano shoe „add on” nem
tartalmaz formaldehidet, fenolt
vagy nanorészecskéket.
Alkalmazás
• Az alkalmazás előtt alaposan
tisztítsa meg a bőr- és textilfelületeket
• Rázza fel az oldatot, majd fújjon
egy vékony réteget a cipőre
(ügyeljen rá, hogy ne keletkezzenek cseppek)
• Szükség esetén egy ruhával törölje le vagy oszlassa el egyenletesen a felesleges folyadékot
• Legalább 12 órán keresztül hagyja szobahőmérséklet száradni
• Szükség esetén ismételje meg a
kezelést a hatás fenntartásához

uvex nano shoe add in
Cipőfertőtlenítő a kellemetlen szagok és a gombás fertőzések megelőzése érdekében
Elmélet
Az uvex nano shoe „add in” speciális technológiája hosszan tartó
hatású aktív részecskéket bocsát
ki szabályozott adagokban:
Az uvex nano shoe „add in” cipőfertőtlenítő mikroba- és gombaölő
aktív összetevői elpusztítják a
baktériumokat és a gombákat. Bár
a jelenség felfedezése eredetileg
a kémiai nanotechnológiának köszönhető, a termék nem tartalmaz
nanorészecskéket: Formulája kizárólag olyan aktív összetevőket
A nano shoe add in működési elve
A kellemetlen szagokat és a fertőzéseket okozó gombákat
elpusztító germicidanyagok szabályozott kijuttatása
A cipőfertőtlenítő hatóanyaga
célzottan pusztítja el a
mikroorganizmusokat
(pl. az izzadságcseppekben).

nano shoe add in

Talpbetét vagy bélés
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tartalmaz, amelyek használata több
éve elfogadott a kozmetikumokban
is (formaldehid- és fenolmentes).
Működés
• Szagmegelőzés:
Az uvex nano shoe „add in” cipőfertőtlenítő rendszeres alkalmazása megakadályozza a lábbeli
kellemetlen szagát. A szagokat
csupán elfedő dezodorokkal
szemben az uvex nano shoe
„add in” megszünteti a mögöttes
okokat: a baktériumokat.
• Folyamatos szagsemlegesítés:
Az uvex nano shoe „add in” alkalmazásával a sokat hordott lábbeli is szagsemlegessé tehető.
• Gombaölő:
A láb bőrbetegségeit (pl. lábgombát) a leggyakrabban élesztőgombák okozzák. Az uvex
nano shoe „add in” cipőfertőtlenítő elpusztítja a gombákat, és
megakadályozza az újbóli megjelenésüket.
uvex nano shoe add in
Cikkszám 9698.300
Űrtartalom 125 ml

Alkalmazás
• Bármilyen lábbeliben alkalmazható
• Fújja az uvex nano shoe „add in”
cipőfertőtlenítőt (kb. 5–10 adagot) a cipőbe, szabad levegőn.
Hagyja 15 percig száradni, majd
a cipő már hordható is
• Erősen fertőzött lábbeli esetén
javasoljuk, hogy kezdetben heti
három alkalommal használja a
terméket
• A termék rendszeres használata
hosszú távon megakadályozza a
kellemetlen szagok kialakulását
és a gombák megjelenését

Munkavédelmi lábbelik
Polimercsizmák · Kiegészítők

9475.6

9476.6

9875.4

NORA munkavédelmi csizma S5 SRC

uvex trikókötésű betétzokni

Általános jellemzők:
• Hosszú szárú PVC munkavédelmi csizma

• Bőrbarát
• Rendkívül magas nedvességfelszívó
képesség
• Akár 30 °C-on is mosható
• Elasztikus

Védelmi jellemzők:
• A REACH-rendelet SVCH-jelöltlistáján szereplő lágyítószereket nem tartalmaz
• Ellenáll az olajnak, zsírnak, üzemanyagnak,
lúgoknak, savaknak és fertőtlenítőszereknek
• Acél orrmerevítő és középtalp
• Sarok- és orrmegerősítések, valamint bokavédelem
• Antisztatikus

NORA munkavédelmi csizma S5 SRC
Cikkszám
9475.6
Szabvány
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Felsőrész
PVC
Méretek
37–50

Kényelmi jellemzők:
• Anatómiailag kialakított kaptafa alapján készült, lassítja a kifáradást
• A szár hossza 33 cm, (42-es csizma esetén)
• A hosszú szár lerövidíthető
• Anatómiailag kialakított talpbetét
• Könnyű levétel

9476.6
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
PVC
36–47

uvex trikókötésű betétzokni
Cikkszám
9875.4
Méretek
39/40–47/48
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GORE-TEX®

ÖNorm Z 1259

uvex hydroflex® GEL

uvex medicare
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ESD

–
–
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9579.7
9579.8
9579.9
9579.0
9579.7
9579.8
9579.9
9579.0
9595.7
9595.6

uvex 3D hydroflex® foam

Cipő
Fűzős bakancs
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség
Szandál, 12-es szélesség
Szandál, 14-es szélesség
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 12-es szélesség
Cipő, perforált, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 14-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 14-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség
Szandál, 12-es szélesség
Szandál, 14-es szélesség
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 12-es szélesség
Cipő, perforált, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség

uvex xenova® orrmerevítő

35–50
35–50
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
36–50
36–50

uvex climazone

Méretek Termék

S3 SRC
S3 SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S1 P HRO SRC
S1 P HRO SRC
S1 P HRO SRC
S1 P HRO SRC
S1 P HRO SRC
S1 P HRO SRC
S1 P HRO SRC
S1 P HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 WR HI HRO SRC
S3 WR HI HRO SRC
S3 WR HI HRO SRC
S3 WR HI HRO SRC
S3 WR HI HRO SRC
S3 WR HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 HI HRO SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC

uvex xenova® középtalp

EN ISO 20345

uvex motion 3XL
uvex motion 3XL
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 GTX VIBRAM®
uvex 2 GTX VIBRAM®
uvex 2 GTX VIBRAM®
uvex 2 GTX VIBRAM®
uvex 2 GTX VIBRAM®
uvex 2 GTX VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 2 VIBRAM®
uvex 1 sport
uvex 1 sport
uvex 1 sport
uvex 1 sport
uvex 1 sport
uvex 1 sport
uvex 1 sport
uvex 1 sport
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0

acél középtalp

Cikkszám Kollekció
6496.3
6496.5
6500.1
6500.2
6500.3
6500.4
6501.1
6501.2
6501.3
6501.4
6502.1
6502.2
6502.3
6502.4
6503.1
6503.2
6503.3
6503.4
6508.1
6508.2
6508.3
6508.4
6509.1
6509.2
6509.3
6509.4
6520.1
6520.2
6520.3
6520.4
6521.1
6521.2
6521.3
6521.4
6522.1
6522.2
6522.3
6522.4
6523.1
6523.2
6523.3
6523.4
6526.1
6526.2
6526.3
6527.1
6527.2
6527.3
6528.1
6528.2
6528.3
6528.4
6529.1
6529.2
6529.3
6529.4
6596.1
6596.2
6596.3
6596.4
6598.7
6598.8
6598.9
6598.0
6913.7
6913.8

Cseretalpbetét

Áttekintés

■
■
■
■
■
■

Oldal
319
319
290
290
290
290
290
290
290
290
289
289
289
289
289
289
289
289
291
291
291
291
291
291
291
291
286
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286
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286
286
286
286
288
288
288
288
288
288
288
288
285
285
285
285
285
285
287
287
287
287
287
287
287
287
265
265
265
265
265
265
265
265
302
302

9595.4
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GORE-TEX®

ESD

uvex 3D hydroflex® foam

uvex hydroflex® GEL

uvex xenova® orrmerevítő

■
■

ÖNorm Z 1259

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
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■
■
■
■
■
■
■
■

uvex medicare

9595.9
9595.7
9595.6
9595.9
9595.7
9595.6
9595.9
9595.7
9595.6
9595.9
9595.7
9595.6
9595.9
9595.7
9595.6
9595.9
9595.6
9593.7
9595.6
9593.9
9593.7
9595.6
9593.9
9593.7
9595.6
9593.9
9593.7
9595.6
9593.9
9593.7
9595.6
9593.9
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.5
9595.5
9595.5
9595.5
9595.5
9595.5
9595.5
9595.5
9595.5
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.6
9595.4
9595.4
9595.4
9595.4
9595.4

lakksemleges

Szandál, 12-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 12-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség
Szandál, 12-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Bakancs, 10-es szélesség
Bakancs, 11-es szélesség
Bakancs, 12-es szélesség
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség
Szandál, 12-es szélesség
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 12-es szélesség
Klumpa
Bebújós cipő
Cipő
Cipő
Fűzős bakancs
Cipő
Bakancs
Szandál
Szandál
Cipő
Cipő
Fűzős bakancs
Szandál
Cipő, perforált
Cipő
Cipő
Fűzős bakancs
Cipő
Cipő
Fűzős bakancs
Fűzős bakancs
Cipő
Cipő (munkacipő)
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Fűzős bakancs
Fűzős téli bakancs
Cipzáras téli bakancs
Cipzáras téli bakancs
Cipő
Bakancs
Cipő

uvex climazone

36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
35–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
36–50
35–50
35–50
35–50
35–50
36–48
36–48
36–48
36–50
36–48
36–48
36–50
36–50
38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
36–50
36–50
36–50
36–48
36–48
38–50
38–50
38–50
38–50
38–50
38–48
38–48
38–48

uvex xenova® középtalp

Méretek Termék

S1 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
SB A E FO SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S1 SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S3 SRC
S2 SRC
S3 SRC
S2 SRC
S1 SRC
O1 FO SRC
S1 SRC
S1 P SRC
S1 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 CI SRC
S3 CI SRC
S2 CI SRC
S3 WR HI CI HRO SRC
S3 WR HI CI HRO SRC
S3 HI CI HRO SRC

acél középtalp

EN ISO 20345

uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex motion classic 2.0
uvex xenova® hygiene
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex motion sport
uvex xenova® hygiene
uvex xenova® hygiene
uvex xenova® hygiene
uvex xenova® hygiene
uvex motion style
uvex motion black
uvex motion black
uvex motion style
uvex motion style
uvex motion classic
uvex motion style
uvex motion style
uvex motion light
uvex motion light
uvex motion light
uvex motion light
uvex motion light
uvex motion light
uvex motion light
uvex motion light
uvex motion light
uvex motion style
uvex motion style
uvex motion style
uvex motion style
uvex motion style
uvex quatro pro
uvex quatro pro
uvex quatro pro
uvex quatro pro
uvex quatro pro
uvex quatro GTX
uvex quatro GTX
uvex origin

Cseretalpbetét

Cikkszám Kollekció
6913.9
6914.1
6914.2
6914.3
6914.7
6914.8
6914.9
6917.1
6917.2
6917.3
6917.7
6917.8
6917.9
6919.7
6919.8
6919.9
6927.8
6954.7
6954.8
6954.9
6955.7
6955.8
6955.9
6956.7
6956.8
6956.9
6957.7
6957.8
6957.9
6958.7
6958.8
6958.9
6960.8
6962.8
6964.8
6965.8
6967.8
6968.2
6969.2
6975.2
6975.8
6977.8
6978.8
6979.8
6980.8
6981.8
6982.8
6983.8
6984.8
6985.2
6985.8
6986.2
6986.8
6989.8
6997.8
6998.8
6999.2
6999.8
8400.2
8401.2
8402.2
8403.2
8403.9
8404.2
8405.2
8450.2

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Oldal
302
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
302
302
302
306
296
296
296
297
297
297
297
297
297
296
296
296
297
297
297
306
307
307
307
298
301
301
298
298
301
300
300
304
304
304
305
305
305
305
305
305
299
299/321
299
299
299
312
312
313
313
313
311
311
314

327

Munkavédelmi lábbelik

328

Cipő
Fűzős bakancs
Fűzős bakancs
Téli bakancs
Hegesztőbakancs
Hegesztő-/öntödei bakancs
Öntödei bakancs
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 12-es szélesség
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 12-es szélesség
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 12-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség
Szandál, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 14-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség
Szandál, 12-es szélesség
Szandál, 14-es szélesség
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség
Szandál, 12-es szélesség
Cipő, perforált, 14-es szélesség
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 14-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, perforált, 10-es szélesség

9595.4
9595.4
9595.4
9595.4
9595.4
9595.4
9595.4
9537.0
9537.0
9537.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.7

■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

GORE-TEX®

ÖNorm Z 1259

uvex medicare

lakksemleges

ESD

uvex 3D hydroflex® foam
■
■
■
■
■
■
■

■
■

uvex hydroflex® GEL

uvex xenova® orrmerevítő

38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
36–48
36–48
36–48
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52

uvex climazone

Méretek Termék

S2 HI CI HRO SRC
S3 HI CI HRO SRC
S2 HI CI HRO SRC
S3 HI CI HRO SRC
S2 CI HI HRO SRC
S2 CI HI HRO SRC
S2 CI HI HRO SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC

uvex xenova® középtalp

EN ISO 20345

uvex origin
uvex origin
uvex origin
uvex origin
uvex origin
uvex origin
uvex origin
uvex sportsline
uvex sportsline
uvex sportsline
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1 x-tended support
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1

acél középtalp

Cikkszám Kollekció
8450.9
8451.2
8451.9
8454.2
8463.9
8464.9
8465.0
8470.3
8472.3
8473.3
8511.7
8511.8
8511.9
8512.7
8512.8
8512.9
8514.1
8514.2
8514.3
8516.1
8516.2
8516.3
8517.1
8517.2
8517.3
8519.1
8519.2
8519.3
8530.7
8530.8
8530.9
8531.0
8531.7
8531.8
8531.9
8532.0
8532.7
8532.8
8532.9
8534.0
8534.7
8534.8
8534.9
8536.1
8536.2
8536.3
8542.0
8542.7
8542.8
8542.9
8543.0
8543.7
8543.8
8543.9
8544.0
8544.7
8544.8
8544.9
8545.0
8545.7
8545.8
8545.9
8546.7
8546.8
8546.9
8547.7

Cseretalpbetét

Áttekintés

Oldal
314
314
314
315
316
316
316
293
293
293
275
275
275
275
275
275
276
276
276
277
277
277
277
277
277
276
276
276
272
272
272
273
273
273
273
273
273
273
273
272
272
272
272
277
277
277
270
270
270
270
270
270
270
270
271
271
271
271
271
271
271
271
274
274
274
274

S1 SRA
S1 SRA
S1 P SRA
S2 SRA
S3 SRA
S2 SRA

38–48
38–47
38–47
38–47
38–48
38–47
38–48
36–50
36–50
36–48
38–50
38–48
35–50
35–50
35–50
38–48

39–48

–
–
–
–
9598.0
9598.0
9598.0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ÖNorm Z 1259

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■ ■
■ ■
■
■
■
■
■

GORE-TEX®

uvex medicare

uvex 3D hydroflex® foam

uvex hydroflex® GEL

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

lakksemleges

–
–
9595.0
9595.0
9595.0
9595.0
9595.0
–
–
–
–
9538.8
9538.8
9538.8
9538.8
9538.8
–
–
–
–

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ESD

9534.8
9534.9
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9534.0
9534.7
9534.8
9534.7
9534.8
9534.7
9534.8
9534.7
9534.8

uvex xenova® orrmerevítő

Fűzős bakancs, perforált, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, perforált, 12-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Cipő, 12-es szélesség
Cipő, 14-es szélesség
Fűzős bakancs, 10-es szélesség
Fűzős bakancs, 11-es szélesség
Fűzős bakancs, 12-es szélesség
Fűzős bakancs, 14-es szélesség
Szandál, 10-es szélesség
Szandál, 11-es szélesség
Cipő, perforált, 10-es szélesség
Cipő, perforált, 11-es szélesség
Cipő, 10-es szélesség
Cipő, 11-es szélesség
Bakancs, perforált, 10-es szélesség
Bakancs, perforált, 11-es szélesség
PVC munkavédelmi csizma, sárga
PVC munkavédelmi csizma, fehér
Cipő
Cipő
Cipő (munkacipő)
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Komfort klíma talpbetét, 14-es szélesség
Komfort klíma talpbetét, 10-es szélesség
Komfort klíma talpbetét, 11-es szélesség
Komfort klíma talpbetét, 12-es szélesség
Komfort klíma talpbetét
Komfort klíma talpbetét, 11-es szélesség
Cipő
Cipő
Cipő
Cipő
Bakancs
Bakancs
Komfort klíma talpbetét, 10-es szélesség
Komfort klíma talpbetét, 12-es szélesség
Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL
Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam
Komfort klíma talpbetét
Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam
Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL
Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL
Komfort klíma talpbetét
Cipőimpregnáló
Cipőfertőtlenítő
Trikókötésű betétzokni

uvex climazone

35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–52
35–43
35–43
35–43
35–43
35–43
35–43
35–43
35–43
37–50
36–47
36–48
36–48
36–48
36–48
36–48
35–50
35–50
35–50
35–50
38–48
38–48
38–48
38–48
38–48
35–52
35–52
35–52
35–52

uvex xenova® középtalp

Méretek Termék

S1 SRC
S1 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S3 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S2 SRC
S2 SRC
S1 SRC
S1 SRC
S5 SRC
S5 SRC
S1 SRA
S1 SRA
O1 FO SRA
S1 SRA
S1 SRA
S3 SRC
S2 SRC
S3 WR SRC
S3 WR SRC
S1 P SRC
S1 SRC
S1 P SRC
S1 P SRC
S1 SRC

acél középtalp

EN ISO 20345

uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1 ladies
uvex 1 ladies
uvex 1 ladies
uvex 1 ladies
uvex 1 ladies
uvex 1 ladies
uvex 1 ladies
uvex 1 ladies
Tartozékok
Tartozékok
uvex motorsport
uvex motorsport
uvex motorsport
uvex motorsport
uvex motorsport
uvex xenova® atc
uvex xenova® atc
uvex xenova® atc
uvex xenova® atc
uvex business casual
uvex business casual
uvex business casual
uvex business casual
uvex business casual
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
uvex office
uvex office
uvex office
uvex performance
uvex performance
uvex performance
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
Talpbetétek
uvex nano shoe add on
uvex nano shoe add in
Tartozékok

Cseretalpbetét

Cikkszám Kollekció
8547.8
8547.9
8553.1
8553.2
8553.3
8553.4
8554.1
8554.2
8554.3
8554.4
8560.7
8560.8
8561.7
8561.8
8562.7
8562.8
8563.7
8563.8
9475.6
9476.6
9494.9
9495.9
9496.1
9496.9
9497.9
9500.2
9501.8
9502.2
9503.2
9510.2
9510.8
9511.2
9512.2
9512.8
9534.0
9534.7
9534.8
9534.9
9537.0
9538.8
9541.4
9541.9
9542.2
9581.9
9582.2
9582.9
9593.7
9593.9
9595.0
9595.4
9595.5
9595.6
9595.7
9595.9
9598.0
9698.100
9698.300
9875.4

■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■

■
■
■
■
■
■

Oldal
274
274
268
268
268
268
269
269
269
269
278
278
279
279
278
278
279
279
325
325
320
320
321
320
320
309
309
309
309
295
295
295
295
295
322
322
322
322
323
323
317
317
317
318
318
318
322
322
323
322
323
322
323
323
323
324
324
325

Munkavédelmi kategóriák az ENISO20345 szabvány szerint
SB Az ipari felhasználású, 200 joule ellenállású orrmerevítővel rendelkező munkavédelmi cipők specifikációja
S1 Olyan területek, ahol a nedvesség várhatóan nem számottevő tényező. Az antisztatikus tulajdonság, a sarok energiaelnyelése, a zárt sarokrész és az ellenállás benzinnel és olajjal szemben szintén követelmény.
S2 Olyan területek, ahol a nedvesség hatása is előfordulhat. Az S1 mellett még vízlepergető (vízhatlan) bőr is.
S3 Az S2 cipők olyan területei, ahol a szúrásállóság és a mintázott talp is követelmény.
S5 Olyan nedves területek, ahol az átszúrásállóság és a mintázott talp is követelmény.
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uvex academy
Ipari lábvédelem

Ez a gyakorlati szeminárium segít Önnek elemezni azokat a veszélyforrásokat, amelyekkel az Ön alkalmazottainak szembe kell nézniük, illetve segít
megállapítani a szükséges védőfelszerelés kívánt tulajdonságait és kiválasztani a legmegfelelőbb munkavédelmi lábbelit.
• Alapvető információk a munkavédelmi lábbelik alkalmazási területeiről
• Információ a szabványokról, az elsődleges és a másodlagos követelmények
közötti különbségekről, illetve azok alkalmazásáról
• A munkavédelmi lábbeliken található jelölések magyarázata és a különböző
kódok jelentésének ismertetése
• A veszélyforrások felismerése és felmérése; kockázatelemzési stratégia
felállítása és a szükséges munkavédelmi felszerelés megértése
• Információ az anyagokról, gyártási folyamatokról és az alkalmazási területekről, beleértve:
– Felsőrész és bélésanyagok
– Talpak
– Védelmező orrmerevítők
– Szúrásálló talpbetétek
• A megfelelő munkavédelmi lábbeli kiválasztása minden egyes alkalmazási
területhez
Célcsoport
Egy vállalat dolgozói, akik az alkalmazottak üzemi biztonságáért felelősek, pl.
munkabiztonsági szakértők, speciális beszerzők és munkavállalói csoportok
képviselői.
Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az uvex-academy.de
címet, hívja a +36 26 560093 számot, vagy írjon e-mailt az e.boros@uvex.de
címre
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Használja ki szaktudásunkat!
Az uvex akadémia minősített oktatást és képzést kínál az
egyéni védőeszközök és a munkavédelem témakörében.
Az uvex akadémia házon belüli és vállalati szemináriumokat
kínál. Kérésre vállaljuk egyéni igényekre szabott szemináriumok kidolgozását is.
• Lézersugár elleni védelem
• Védőszemüvegek (lásd a 20. oldalon)
• Korrekciós védőszemüvegek/kosárszemüvegek
• Hallásvédelem (lásd a 93. oldalon)
• Kézvédelem (lásd a 201. oldalon)
• Munkavédelmi lábbeli (lásd a 330. oldalon)
• Szakmai gyakorlatok
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uvex product system
oil and gas
Nagy teljesítmény szélsőséges körülmények között. Olaj- vagy
gázfeltárás, csővezetékek építése, tengeri projektek, finomítási
munkák vagy logisztika – az olaj- és gáziparban dolgozók gyakran
szembesülnek szélsőséges körülményekkel, ahol továbbra is a
legjobbat kell hozniuk nap mint nap.
Ezért fontos, hogy első osztályú védőeszközökre számíthassanak, amelyek optimális
teljesítményt és védelmet garantálnak: ez az uvex product system oil & gas.

Extrém hideg

Extrém hőség és páratartalom

Tiszta látás akár
–30°C alatt is

Klímaszabályozott overall kórokozó-átvivők
elleni védelemmel

Az innovatív uvex supravision plus bevonat gondoskodik
róla, hogy az uvex supravision munkavédelmi kosárszemüvegek ne párásodjanak, ne karcolódjanak, és mindkét
oldalon antisztatikusak maradjanak, még jéghideg hőmérsékleten is. A kiemelkedő párásodás elleni tulajdonságot az
ismétlődő tisztítás nem befolyásolja.

Az uvex FR Coverall Vector Protect funkcionális védőruha
megbízható védelmet nyújt a szélsőséges hőségben. Szellőző anyaga a belső hőmérsékletet szabályozva kényelmes
viseletet biztosít, miközben megfelelő védelmet nyújt a
hőség, a lángok és az UV-sugárzás ellen.
Védelem a szúnyogfélék ellen
Az uvex FR Coverall Vector Protect ezenfelül a szúnyogcsípések ellen is védelmet nyújt, káros vegyszerek nélkül,
visszafogva az olyan veszélyes betegségek terjedésének
kockázatát, mint a malária és a dengue-láz.

Az itt látható szimbólummal ellátott termékek ideálisak olaj- és
gázipari használatra. További
információk a termékek oldalán
találhatók.
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uvex profi system
construction
Az építőipar biztonsági kihívásai szerteágazók, és jelen
vannak minden műveleti fázisban, a helyszíni előkészületektől az építésen át a belső berendezésig. A jó eredmények érdekében minden érintett félnek kifogástalan
összhangban kell dolgoznia társaival – és ugyanez az
egyéni védőeszközök meggyőző kínálatára is igaz.
Az uvex széles kínálatából több mint 150 innovatív biztonsági terméket
emelt ki az építőipar számára, amelyek mindegyikét viselőik egyedi
igényeire terveztek. A 12 különálló termékkategóriába csoportosított uvex profi system construction csúcstechnológiás
megoldásokat kínál a viselők igényeire számos alkalmazási
területen. Optimális védelem, érték és viselhetőség az
uvextől.

Az ezzel a szimbólummal jelölt
termékek ideálisak építőipari
használatra.
További információk a termékek
oldalán találhatók.
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uvex pheos IES

Szakszerű védelem
építőipari szakembereknek
Lezuhanó törmelék? Instabil talapzat? Maró hatású
anyagok? Szálló por?Az uvex optimális megoldást
kínál minden alkalmazási területre, tetőtől talpig. Az
uvex biztonsági szakértői tisztában vannak az
építőipar igényeivel, és ügyfeleinknek világos tanácsokkal szolgálhatnak a megfelelő védőeszközök
kiválasztásában.

uvex pheos cx2

uvex phynomic XG

uvex 2
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+44 1252 73 12 00
+44 1252 73 39 68
safety@uvex.co.uk
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UVEX Safety SK k.s.

UVEX Safety Hungaria Bt.

Blagodatnaya str. 67
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+421 517 732 138
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Web: uvex-safety.sk

E-mail: e.boros@uvex.de
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Tel.:
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Tel.:
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Tel.: +61 2 9891 1700
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E-mail: info@uvex.com.au
Web: uvex-safety.com.au

+86 20 3479 2338
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Representative Office Indonesia
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Pty Ltd
Tel.:
E-mail:
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+64 800 698 839
info@uvex.co.nz
uvex-safety.co.nz

2 Kubu Avenue,
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Tel.:
Fax:

+27 31 569 67 80
+27 31 569 67 81
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Web: uvex.co.za
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