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protecting  
people

Anita Gehrig

uvex jest jednym 
z wiodących producentów 
asortymentu ochronnego 
o bogatym doświadczeniu 
i zapleczu produkcyjnym 

Najnowocześniejsze 
technologie i rozwiązania, 
serwis zorientowany 
na klienta, najlepsza 
w swojej klasie produkcja 
i testowanie środków ochrony 
indywidualnej. To są powody, 
dla których nasze produkty 
cieszą się zaufaniem, wśród 
wszystkich tych, którzy cenią 
najwyższe standardy ochrony 
podczas sportu, rekreacji 
i pracy.

„Made in uvex" to obietnica 
jakości. Z tego powodu 
wyznaczamy wymagające 
standardy dla naszych 
produktów, naszych 
zakładów produkcyjnych 
i naszej sieci partnerów.

W uvex koncentrujemy się 
przede wszystkim na ludziach, 
czy są to klienci, pracownicy 
czy partnerzy. Pracujemy nad 
zrównoważeniem gospodarki, 
ekologii i zaangażowania 
społecznego oraz nadążamy 
za filozofią "biznes to ludzie".
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safety 
first

Komfortowa miękka 
i szybkoschnąca 
wyściółka zapewnia 
idealne dopasowanie 
i wyjątkowy komfort - 
nawet podczas długich 
wycieczek.

Ruchomy 
daszek

Wyściółka

Piaszczyste szlaki, góry i doliny, 
błoto i pył, strome trawersy, 
wysokie bandy, sekcje korzenne 
i kamienne uskoki. Uvex quatro 
integrale doskonale się sprawdzi 
w każdych okolicznościach, 
które przyspieszają bicie 
serca każego enduro rider'a! 
Najlepsza ochrona w Twoim 
żywiole!

W górę na luzie, w dół 
z pełną szybkością. Dzięki 
nowej konstrukcji uvex 
quatro ochrona nigdy nie 
spada na dalszy plan.

Trójstopniowa regulacja 
daszku zapewnia 
doskonałą ochronę nie 
tylko przed słońcem, 
ale i deszczem, 
pryskającym błotem 
czy odskakującymi 
kamieniami. 
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W kasku uvex quatro pro 
jesteś w pełni chroniony przed 
wszystkimi zagrożeniami. 
Przedłużona ochrona potylicy 
gwarantuje bezpieczeństwo 
nawet przy uderzenie o skały. 
Dajesz z siebie wszystko na 
zjazdach? Jesteśmy z Tobą!

Duże otwory 
w nowym uvex quatro 
integrale pozwalają 
zawodnikom enduro na 
pokonywanie trudnych 
tras: optymalna 
wentylacja gwarantuje 
chłodną głowę 
i komfort nawet na 
podjazdach!

Rozszerzona 
ochrona potylicy

Wentylacja



SU19A32499B19 

cena: 649,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna6

uvex quatro integrale

OCHRONA
technologia multi inmould

// nie widoczne łączenia

// normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // anatomis 

IAS

// monomatic // system FAS

KOMFORT
17 kanałów wentylacyjnych

// wyjmowana wyściółka typu 

vent // siatka przeciw owadom // 

ruchomy, zdejmowany daszek

WŁAŚCIWOŚCI

black mat
41/0/970/0115

52 – 57 cm

41/0/970/0117
 56 – 61 cm

green-red mat
41/0/970/0415

52 – 57 cm

41/0/970/0417
 56 – 61 cm

white-black
41/0/970/0215

52 – 57 cm

41/0/970/0217
56 – 61 cm

lightblue-grey mat
41/0/970/0315

52 – 57 cm

41/0/970/0317
 56 – 61 cm

green-black mat
41/0/970/0515

52 – 57 cm

41/0/970/0517
56 – 61 cm

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 705 

PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Uvex quatro integrale jest nowym numerem jeden wśród amatorów enduro. Wszystko dzięki nowej 

konstrukcji wykonanej w technologii multi inmould, prostemu designowi i najwyższym standardom 

bezpieczeństwa. Trzystopniowa regulacja daszku wraz z szerokim zakresem regulacji wysokości 

i szerokości skorupy dzięki zastosowaniu systemu 360° anatomic IAS to idealne dopasowanie na 

każdym szlaku.



uvex quatro pro

NAGRODY
white-pink mat
41/0/776/1315

52 – 57 cm

41/0/776/1317
56 – 61 cm

black-white mat
41/0/776/0715

52 – 57 cm

41/0/776/0717
56 – 61 cm

anthracite-lime mat
41/0/776/1215

52 – 57 cm

PODGLĄD

plug-in LED  
(opcjonalnie)

uvex sportstyle 221

REKOMENDOWANE

06 / 2014 very good

SU19A28999B19 

cena: 579,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 7

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system re-

gulacji anatomic IAS // monomatic 

// system FAS

KOMFORT
17 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu vent 

// siatka przeciw owadom // spo-

iler // ruchomy daszek // adapter 

umożliwiający // montaż kamery 

Go Pro  // lampka LED (opcjonal-

nie) // waga od 305 g

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowcyh 

Uvex quatro to klasyk w świecie enduro. Ruchomy daszek i charakterystyczny spoiler  nadają mu 

niepowtarzalny charakter, jednocześnie zapewniając komfort użytkowania i optymalną ochronę 

zarówno na zjazdach, jak i na podjazdach. Doskonała wentylacja, atrakcyjna kolorystyka, bogaty 

zestaw systemu regulacji rozmiaru. Dla tych, którzy najlepsze chwile na rowerze lubią uwiecznić na 

filmie Uvex quatro pro oferuje możliwość montażu kamery. Czy można chcieć więcej?



SU19A22499B19 

cena: 449,99 PLN*uvex quatro

OCHRONA
technologia double inmould // normy: 

EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorypy // system anato-

mic IAS // monomatic // system FAS

KOMFORT
17 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu vent// 

siatka przeciw owadom // lampka 

LED (opcjonalnie) // ruchomy daszek 

// opcjonalnie adapter umożliwiający 

montaż koamery Go Pro // waga od 

300 g

WŁAŚCIWOŚCI

lightblue white
41/0/775/1715

 52 – 57 cm

grey red
41/0/775/2315

 52 – 57 cm

41/0/775/2317
 56 – 61 cm

dirt neon yellow
41/0/775/2015

 52 – 57 cm

41/0/775/2017
 56 – 61 cm

blue mat
41/0/775/2215

 52 – 57 cm

41/0/775/2217
 56 – 61 cm

dirt grey
41/0/775/1915

 52 – 57 cm

41/0/775/1917
 56 – 61 cm

black mat
41/0/775/2515

 52 – 57 cm

41/0/775/2517
 56 – 61 cm

white mat
41/0/775/2415

 52 – 57 cm

41/0/775/2417
 56 – 61 cm

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 710 

PODGLĄD

lampka LED  
(opcjonalnie)

Uvex quatro to kwintesencja kasku all-mountain. Idealny do niemal każdego rodzaju górskiej 

aktywności rowerowej. Niezwykle odporny na uderzenia kask można indywidualnie dopasować 

dzięki systemowi anatomic IAS i paskom z systemem FAS. Daszek można łatwo regulować 

nawet podczas częstych zmian nachylenia góry. Duże otwory wentylacyjne zapewniają komfort 

termiczny.

*Rekomendowana cena detaliczna8
Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 



SU19A23499B19 

cena: 469,99 PLN*uvex finale 2.0

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

anatomic IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
20 otworów wentylacyjnych 

// siatka przeciw owadom // 

ruchomy, zdejmowany daszek // 

lampka LED (opcjonalnie) // waga 

od 300 g

WŁAŚCIWOŚCI

black-white mat
41/0/967/0515

 52 – 57 cm

41/0/967/0517
 56 – 60 cm

grey lightblue mat
41/0/967/0315

 52 – 57 cm

41/0/967/0317
 56 – 60 cm

black mat
41/0/967/0415

 52 – 57 cm

41/0/967/0417
 56 – 60 cm

camouflage mat
41/0/967/0215

 52 – 57 cm

41/0/967/0217
 56 – 60 cm

grey yellow mat
41/0/967/0115

 52 – 57 cm

41/0/967/0117
 56 – 60 cm

PODGLĄD

lampka LED  
(opcjonalnie)

ruchomy 
daszek

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 225

Finale 2.0 czyli nowa, ulepszona wersja topowego modelu w ofercie enduro.  Konstrukcja uvex finale 2.0 o przedłużonej 

części potylicznej zapewniającej jeszcze większą ochronę przy uderzeniach i z charakterystycznym dużym daszkiem 

została  teraz wzbogacona o jego regulację tak, aby zapewnić idealne pole widzenia zarówno na podjeździe, jak 

i w zjeździe czy ciasnych zakrętach. Rozbudowany system wentylacji z aż 20 kanałami zapewnia idealną ochronę 

przy jednoczesnej doskonałej wentylacji. Kask sprawdza się nawet w ekstremalnych warunkach. To kask do zadań 

specjalnych!

*Rekomendowana cena detaliczna 9
Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.



SU19A42999B19 

cena: 849,99 PLN*

red-black mat**
41/0/801/0415

52 – 57 cm

*Rekomendowana cena detaliczna10

uvex jakkyl hde

OCHRONA
technologia multi inmould // nor-

my: EN 1078/TÜV GS/CE/CPSC

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

Boa® 360°full-ring // monomatic 

// system FAS

KOMFORT
14 kanałów wentylacyjnych // 

zdejmowana garda // regulowany 

daszek // uchwyt na gogle // 

wyjmowana carbonowa wyściółka 

// waga od 630 g

WŁAŚCIWOŚCI

NAGRODY

grey neon mat
41/0/801/0615

 52 – 57 cm

41/0/801/0617
 56 – 61 cm

black-dark silver mat
41/0/801/0115

 52 – 57 cm

41/0/801/0117
 56 – 61 cm

olive red mat
41/0/801/0515

 52 – 57 cm

41/0/801/0517
 56 – 61 cm

PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 
**Kolor dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

110% enduro! Dzięki zdejmowanej gardzie uvex jakkyl hde przekształca się w jednej 

chwili w kask full face, a przy tym waży zaledwie 630 gramów. Ponadto jest doskonale 

wentylowany dzięki aż 14 otworom. Idealne dopasowanie z dokładnością do milimietra 

zapewnia system regulacji Boa®.



SU19A29999B19 

cena: 599,99 PLN*uvex hlmt 10 bike 

OCHRONA
technologia hardshell // normy: 

EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
4 rozmiary skorupy // wygodna 

w zapięciu sprzączka

KOMFORT
13 kanałów wentylacyjnych // wyj-

mowana wyściółka //  od 1020 g

WŁAŚCIWOŚCI

white-blue 
41/0/821/0201

54 – 56 cm

41/0/821/0202
56 – 58 cm

41/0/821/0203
58 – 60 cm

41/0/821/0204
60 – 62 cm

black 
41/0/821/0101

 54 – 56 cm

41/0/821/0102
56 – 58 cm

41/0/821/0103
58 – 60 cm

41/0/821/0104
60 – 62 cm

PODGLĄD

Ekstremalna jazda w dół wymaga bezkompromisowej ochrony, takiej jak w kasku rowerowym uvex hlmt 10 full face 

w  technologii hardshell. Kształt kasku utrzymuje gogle na swoim miejscu, nawet podczas skoków. Aby uzyskać 

najlepszą widoczność, kąt daszka jest regulowany.

*Rekomendowana cena detaliczna 11
Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.

REKOMENDOWANE

uvex downhill 2000 bike 



SU19A13999B19 

cena: 279,99 PLN*

SU19A13999B19 

cena: 279,99 PLN*

uvex athletic bike
uvex athletic to nowy model gogli rowerowych, których szeroka ramka doskonale chroni oczy i twarz nawet przy 

szybkich zjazdach w DH czy przy zabawie w bike parku. To idealna para do kasków full face.

uvex downhill 2000 bike

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS
supravision® // pojedyncza szyba 

// przystosowane do zrywek

KOMFORT
membrana klimatyczna // 

pojedyncza pianka // gumowy, 

silikonowy pasek

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

LENS
supravision® // podwójne, 

sferyczne szyby // technologia 

decentre lens

KOMFORT
pojedyncza, welurowa pianka // 

membrana klimatyczna // gumo-

wy, silikonowy pasek

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

black
55/0/109/B/2028  

clear-clear // 89 % (S0)

PODGLĄD

ZESTAW ZRYWEK

Topowy model gogli uvex z ciekawym zaokrąglonym kształtem i bezramkową konstrukcją 

przyciąga uwagę. Sferyczne szyby z technologią zapobiegającą zniekształceniom obrazu oraz 

supravision  przeciwdziałające parowniu - to połączenie zapewni doskonałą ostrość widzenia 

i ułatwi wybór linii przy zjeździe.

black
55/0/524/2028  

clear-clear // 89 % (S0)

*Rekomendowana cena detaliczna12



SU19A32499B19 

cena: 649,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 13

NAGRODY

uvex p.8000 tour

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1077 B /  EN 1078 / EN 

12492 

DOPASOWANIE
1 rozmiar skorupy // system 

regulacji Boa ® // system FAS // 

monomatic 

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // wyjmowane nauszniki 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // uchwyt na czołówkę 

// waga od 360 g

WŁAŚCIWOŚCI

petrol-black mat
56/6/204/4205

 55 – 59 cm

lime-blue mat
56/6/204/6405

 55 – 59 cm

black mat
56/6/204/2005

 55 – 59 cm

PODGLĄD

Model certyfikowany jako kask narciarski, rowerowy oraz wspinaczkowy. Niezwykle lekki (waży 

zaledwie 360 gram), umożliwiający idealne dopasowanie dzięki dokładnemu systemowi regulacji 

BOA i wyposażony w szerej drobnych detali, które przydadzą się w każdej z aktywności, do 

których został stworzony. Prawdziwy kask do zadań specjalnych!
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Nowa kultura 
rowerowa. 
Nowy 
ikoniczny 
uvex city 9

the city
is yours.

Nowa era mobilności 
miejskiej. Niekończące 
się korki w największych 
miastach świata zachęcają 
wielu mieszkańców, aby 
przesiąść się na dwa koła.
Rower to nie tylko sport, to 
także symbol niezależności 
i wyraz naszej osobowości. 
Prawdziwy kompan dla 
oddanych rowerzystów, który 
ułatwia życie codzienne. To 
sprawia, że osoby zajmujące 
się modą i trendami także 
stają się prawdziwymi fanami 
rowerów.

Nowa generacja rowerów 
elektrycznych oraz 
wyścigowych, wymaga 
stylowej i bezpiecznej 
ochrony głowy, która zapewni 
maksymalne bezpieczeństwo 
nawet w gęstym ruchu 
ulicznym. Taki jest nowy 
uvex city 9.

Bezpiecznie przemierzaj 
drogi i ulice, niezależnie od 
tego, którą drogą podążysz. 

Miasto jest twoje.

"The city is yours" 
Campaign
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Pasuje idealnie. 
Do Ciebie.
Nowy uvex city 9 pasuje do każdego miasta i do 
Twojej garderoby. Moda na lata, tak jak Ty i Twój 
dom.

Buty zawsze dopasowane do torebki, biżuteria do 
okularów przeciwsłonecznych, a spodnie dżinso-
we z dżinsową koszulą. Wygląd miejski składa się 
z indywidualnych akcesoriów: każdy styl uliczny jest 
tak wyjątkowy, jak osoba nosząca go. Niektórzy 
nawet idą o krok dalej i dopasowują swój wyglądu 
do rodzaju transportu. Jeśli kask rowerowy pasuje 
do ogólnego obrazu, strój jest idealny. Z nowym 
uvex city 9 i jego czterema modnymi wzorami, uvex 
staje się Twoim partnerem w stylu: design łączy się 
z mobilnością.
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Style meets 
safety

Must-have dla wszystkich, 
którzy podróżują szybko: 
nowy uvex city 9 jest 
najbezpieczniejszym kaskiem 
miejskim marki uvex. 

Cztery modne 
wzory skrojone na 
każdy gust.

Dzięki specjalnej hybrydowej 
technologii nowy uvex city 9 
certyfikowany zgodnie z holederskim 
standardem  NTA 8776 zapewnia 
bezkonklurencyjną ochronę nawet 
przy wyższych prędkościach - na 
przykład na rowerze elektrycznym. 
Dodtkowo lampka LED zapewnia 
widocznie większe bezpieczeństwo 
nawet w nocy.

Bezkonkurencyjne 
bezpieczeństwo

Pierwszy kask drogowy uvex 
z regulowaną wentylacją: sprytny 
system kanałów powietrznych 
zapewnia dopływ powietrza 
i wentylację, nawet na gorących 
drogach. Temperatura wewnątrz 
kasku może być regulowana przez 
użytkownika za pomocą zamykanych 
otworów wentylacyjnych.

Regulowany  
system wentylacji



SU19A24999B19 

cena: 499,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 17

uvex city 9

OCHRONA
technologia hybrydowa // stan-

dardy: EN 1078 / NTA 8776

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
8 kanałów wentylacyjnych 

// lampka LED w zestawie // 

odblaskowe paski oraz logo // 

wyjmowana wyściółka typu basic 

// waga od 440 g

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

warm grey
41/0/971/0415

 53 – 57 cm

41/0/971/0417
 58 – 61 cm

black mat
41/0/971/0115

 53 – 57 cm

41/0/971/0117
 58 – 61 cm

neon yellow
41/0/971/0215

 53 – 57 cm

41/0/971/0217
 58 – 61 cm

dark camo
41/0/971/0315

 53 – 57 cm

41/0/971/0317
 58 – 61 cm

REKOMENDOWANE

uvex lgl 40

Kask uvex city 9 skierowany jest do e-bikerów, którzy jeżdżą w każdą pogodę. Kask 

w klasycznych kolorach ma sześć dużych otworów wentylacyjnych, które można otworzyć 

lub zamknąć w razie potrzeby - przód i tył są oddzielone od siebie. Kask spełnia holenderski 

standard NTA 8776 dla rowerów elektrycznych.
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visibility

uvex finale light

1 2

2

4

1

Widocznie bezpieczny w mieście. 
Z kaskami miejskimi uvex LED.

Nowy kask miejski uvex LED z regulowanym daszkiem.

Odblaskowe 
paski jeszcze 
bardziej poprawiają 
widoczność.

Lekki, regulowany 
daszek w kasku uvex 
finale light nie tylko 
chroni przed żywiołami, 
ale także chroni 
przed oślepiającym 
słońcem. W zależności 
od warunków 
oświetleniowych, 
osłona może być 
złożona w górę lub 
w dół.

NEW
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uvex city light

3

2

4

4

3

Elegancki, sportowy miejski kask który wyróżnia się 
wśród konkurencji.

Innowacyjne kaski uvex 
city LED z wbudowanymi 
taśmami ledowymi 
przyciągają uwagę 
w mieście, o zmierzchu 
i w nocy.

Wskaźnik poziomu 
naładowania baterii 
znajduje się z tyłu 
ksku. Wbudowana 
bateria ładuje się 
przez micro USB 
i trwa to od 6 do 12 
godzin.

Dioda LED wska-
zująca poziom 
naładowania baterii 
jest również wtycz-
ką LED.

W ciągu dnia, uvex city light 
i nowy uvex finale light to 
eleganckie, sportowe-miejskie 
kaski rowerowe. Dopiero po 
włączeniu pasków LED stają 
się bardzo widoczne. 
 
Wbudowane diody LED 
można aktywować za jednym 
naciśnięciem przycisku. 
Niebieskie diody przyciągają 
jeszcze więcej uwagi niż białe, 
a także zużywają znacznie 
mniej energii baterii.

Inteligentny system 
oświetlenia w tych kaskach 
znacznie zwiększa 
widoczność w ruchu 
drogowym. 
 
Przyciągające wzrok 
diody LED na wysokości 
głowy zapewniają 
doskonałą widoczność 
kasków, szczególnie 
w odniesieniu do jednego 
z największych zagrożeń 
na drodze: pojazdów 
skręcających w lewo na 
skrzyżowaniach. Dzięki temu 
oba miejskie kaski LED są 
niezawodnymi towarzyszami 
bezpieczeństwa w mieście.
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uvex finale light

OCHRONA
zintegrowane oświetlenie LED 

// technologia duble inmould // 

normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmairy skorupy // system 

anatomic IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
20 kanałów wentylacyjnych // re-

gulowany daszek // siatka przeciw 

owadom // lampka plug-in LED 

w zestawie // odblaskowe paski // 

wyjmowana wyściółka typu vent 

// 32 zintegrowane diody LED // 

Standard IP44 (wodoodporny) // 

6-12 godzin pracy baterii

WŁAŚCIWOŚCI

black
41/0/974/0115

 52 – 57 cm

41/0/974/0117
 56 – 61 cm

silver
41/0/974/0215

 52 – 57 cm

41/0/974/0217
 56 – 61 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 104 v

SU19A37499B19 

cena: 749,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Większa widoczność oznacza większe bezpieczeństwo w mieście. Uvex finale light ma wbudowane oświetlenie LED 

pod zewnętrzną powłoką - i świeci jasno, aby zapewnić widoczność o zmierzchu. Dyskretna, wbudowana ładowalna 

bateria USB zasila światła. Kask ma wygląd MTB, z dużymi otworami wentylacyjnymi i regulowanym daszkiem.
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uvex city light

OCHRONA
zintegrowane oświetlenie LED// 

technologia double inmould// 

normy: EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

anatomic IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
18 kanałów wentylacyjnych 

// siatka przeciw owadom // 

lampka plug-in LED w zestawie // 

wyjmowana wyściółka typu x-fit 

// odblaskowe paski // 32 zinte-

growane diody LED // standard 

IP44 wodoodporny) // 6-12 godzin 

pracy // waga od 320 g

WŁAŚCIWOŚCI

anthracite mat
41/0/752/0215

 52 – 57 cm

41/0/752/0217
 56 – 61 cm

white mat 
41/0/752/0115

 52 – 57 cm

41/0/752/0117
 56 – 61 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 706  
colorvision vario

SU19A34999B19 

cena: 699,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.

Światło kasku uvex city light osiąga nowy poziom widoczności: 4 paski LED znajdujące się 

pod powłoką zewnętrzną zapalają się za jednym naciśnięciem przycisku. Są zasilane przez 

wbudowany akumulator USB. Komfort zapewnia regulacja wysokości i szerokości systemu 

dopasowania IAS oraz 18 kanałów wentylacyjnych.



white-silver mat 
41/0/753/0215

52 – 57 cm
litemirror silver (S1)

black-white mat
41/0/753/0115

52 – 57 cm
litemirror silver (S1)
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uvex finale visor

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

anatomic IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
20 kanałów wentylacyjnych // 

wkładka antyalergiczna // siatka 

przeciw owadom // lampka LED 

w zestawie // odblaskowe logo 

i paski // wyjmowana wyściółka 

typu vent // waga od 330 g

WIZJER 

litemirror silver (cat. 1)

litemirror pink (cat. 1) 

smoke (optional) (cat. 3)

opcjonalnie

WŁAŚCIWOŚCI

strato cool blue
41/0/753/0415

 52 – 57 cm

41/0/753/0417
 56 – 61 cm
litemirror pink (S1)

black mat
41/0/753/0315

 52 – 57 cm

41/0/753/0317
 56 – 61 cm
litemirror silver (S1)

strato steel
41/0/753/0515

 52 – 57 cm

41/0/753/0517
 56 – 61 cm
litemirror silver (S1)

AKCESORIA

PODGLĄD

SU19A37499B19 

cena: 749,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

uvex finale visor oferuje jeszcze więcej ochrony, z głębszymi bokami i dłuższą częścia chroniącą potylicę. 

Wbudowany wizjer (S1), chroni przed wiatrem i słońcem. Dzięki IAS kask jest regulowany na szerokość 

i wysokość, a dzięki przemyślanemu systemowi otworów - optymalnie wentylowane. Istnieje możliwość 

zmiany wizjera na ciemniejszy (S3).
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uvex city active

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 3D 

IAS 3.0 // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
19 kanałów wentylacyjnych // 

siatka przeciw owadom // lampka 

plug-in LED w zestawie // odbla-

skowe paski i logo // zdejmowany 

daszek // waga od 280 g

WŁAŚCIWOŚCI

strato met mat
41/0/428/0415

 52 – 57 cm

41/0/428/0417
 56 – 60 cm

black mat
41/0/428/0115

 52 – 57 cm

41/0/428/0117
 56 – 60 cm

white mat
41/0/428/0215

 52 – 57 cm

41/0/428/0217
 56 – 60 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 224 colorvision

SU19A22499B19 

cena: 449,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.

Lekki, wykonany w technologii double inmould kask uvex city active, o matowym wyglądzie 

i sportowym, klasycznym fasonie, doskonale prezentuje się w każdym stroju biznesowym. 

Regulowany na wysokość i szerokość - pozwala się idealnie dopasować. Aby zapewnić lepszą 

widoczność o zmierzchu, posiada lampkę plug-in LED,  odblaskowe logo i paski.



Sport-Tipp

4/2015

white-green mat
41/0/419/0915

52 – 57 cm
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uvex city i-vo

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 3D 

IAS 3.0 // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wy-

ściółka typu x-fit // siatka przeciw 

owadom // odblaskowe logo 

i paski // zdjemowany daszek // 

lampka plug-in LED w zestawie // 

waga od 240 g

WŁAŚCIWOŚCI

champagne mat
41/0/419/1115

 52 – 57 cm

41/0/419/1117
 56 – 60 cm

dark silver mat
41/0/419/0215

 52 – 57 cm

41/0/419/0217
 56 – 60 cm

white mat
41/0/419/0115

 52 – 57 cm

41/0/419/0117
 56 – 60 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 215

SU19A18999B19 

cena: 379,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Niezależnie od tego czy wybierzesz go do przemieszania miejskich ulic, czy zabierzesz go na 

leśne ścieżki, uvex city i-vo zapewni doskonałą ochronę, wysoki komfort i świetną wentylację - to 

m.in. dzięki aż 24 otworom wentylacyjnym.
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uvex hlmt 5 bike pro

OCHRONA
odbaskowe logo // technologia 

hardshell // normy: EN 1078/TÜV 

GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // wymien-

ny system IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
10 otworów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu x-fit 

// zdejmowany daszek kx003 // 

odblaskowe logo i paski // waga 

od 395 g

WŁAŚCIWOŚCI

mint mat
41/0/303/1517

 55 – 58 cm

41/0/303/1519
 58 – 61 cm

grey-lime mat
41/0/303/1217

 55 – 58 cm

41/0/303/1219
 58 – 61 cm

dark blue mat
41/0/303/1617

 55 – 58 cm

41/0/303/1619
 58 – 61 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex lgl 38 

SU19A13999B19 

cena: 279,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.

Wzornictwo inspirowane miejską przestrzenią, zdejmowany daszek i odblaskowy napis - to 

główne cechy, którymu uvex hlmt 5 bike pro przyciąga wzrok zarówno w dzień, jak i w nocy. 

Dla jeszcze lepszej widoczności i zwiększenia bezpieczeństwa paski mają wpleciony materiał 

odblaskowy.
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sportowcy
uvex

3 LIFE TEAM

NATALIA 
TOMASIAK

Foto: © Kasia Biernacka

MARIA 
CZEŚNIK
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BUS 4 ACTIVE

JABRA 
ROLLER TEAM

GRZEGORZ GUZIK

CST 7R MTB TEAM Foto: © Arkadiusz Skibicki



power is 
in the air
Nowy kask 
uvex race 
9. Lekki. 
Kompaktowy. 
Chłodzący.

Kask stworzony na szybkie 
drogi i ciasne zakręty. 

Bardzo duże otwory 
wentylacyjne wraz 
z osłoniętym stelażem 
konstrukcyjnym zapewniają 
najwyższy poziom wentylacji 
i komfort jazdy od startu 
po sam finisz. Ochrona 
i niezwykle wysokie 
bezpieczeństwo nawet 
w najbardziej uciążliwych 
wyścigach.

2828

Innowacyjny system 
wentylacyjny 
posiada bardzo 
duże kanały 
powietrzne na 
czole, co sprawia, 
że uvex race 9 jest 
jednym z najlepiej 
wentylowanych 
kasków uvex 
wszechczasów.

Wentylacja

Kompaktowy kształt 
i niezwykle lekka 
konstrukcja sprawiają, 
że ten wyścigowy 
kask jest idealnym 
towarzyszem 
dla sportowców 
wytrzymałościowych 
i wyczynowych.

Lekkość
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Szybkoschnąca 
podszewka, 
zmniejszone 
punkty styku 
z głową i doskonałe 
dopasowanie 
zapewniają 
najwyższy poziom 
komfortu.

Charakterystyczny 
oryginalny design 
wywoła poruszenie 
na każdej linii stratu, 
zwłaszcza w wersji 
w modnym błękicie. 
Dla tych, którzy 
preferują bardziej 
klasyczne kolory 
dostępna jest opcja 
biała i czarna.

Komfort 

Innowacja

Design

Ultralekka konstruk-
cja kasku gwaran-
tuje wygodne no-
szenie, ekstremalnie 
wysoką stabilność 
i bezkonkurencyjne 
bezpieczeństwo.

Ochrona

Bądź spokojny w każdym 
wyścigu: uvex rece 9 robi to, co 
obiecuje.

Kask wyścigowy o oryginalnym 
wyglądzie, robi wrażenie! Wygląd 
rozgrzewa, a system wentylacji 
skutecznie chłodzi!

uvex race 9.  
Wygodny i wszechstronny.

Nowy system 
regulacji pasków 
podbródkowych 
w kształcie litery Y 
zapewnia jeszcze 
lepsze dopasowanie 
dzięki bardziej 
indywidualnej regulacji.



*Rekomendowana cena detaliczna30

uvex race 8

OCHRONA
wentylacja aero // technologia PC 

hardshell // normy: EN 1078/TÜV 

GS/CE/ CPSC

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system re-

gulacji anatomic IAS // monomatic 

// system FAS

KOMFORT
antyalergiczna wyjmowana 

wkładka typu vent // magnetyczny 

wizjer // wizjer litemirror smoke 

(S1) // waga od 450 g

WŁAŚCIWOŚCI

white-black
41/0/965/0315

 56 – 58 cm 

41/0/965/0317
 59 – 61 cm 

PODGLĄD

SU19A64999B19 

cena: 1 299,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

SEBASTIAN 

NAJMOWICZ

Zminimalizowany opór powietrza, optymalna wentylacja i wygoda. Opływowy kształt uvex 

race 8 z bocznymi wglębieniami, dużym centralnym otworem wentylacyjnym i innowacyjnym 

magnetycznym wizjerem jest wyjątkowym kaskiem czasowym. Testy w tunelu aerodynamicznym 

dowiodły znaczącej oszczędności mocy i czasu.
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uvex race 9

OCHRONA
wentylacja aero // technologia 

multi inmould // niewidoczne łą-

czenia // normy: EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 2k 

IAS // monomatic // system FAS

KOMFORT
14 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu vent 

// waga od 285 g

WŁAŚCIWOŚCI

white
41/0/969/0215

 53 – 57 cm

41/0/969/0217
 57 – 60 cm

black mat
41/0/969/0115

 53 – 57 cm

41/0/969/0117
 57 – 60 cm

sky team
41/0/969/0315

 53 – 57 cm

41/0/969/0317
 57 – 60 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 117 

SU19A39999B19 

cena: 799,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.

Bezpieczny, lekki i dobrze wentylowany - idealne wyposażenie dla każdego szosowego kolarza. 

Technologia double inmould o niewidocznych łączeniach i częściowo wyeksponowanej klatce, 

waży zaledwie 285 gramów. Wysoki poziom komfortu zapewnia system 2K IAS z regulacją 

wysokości i szerokości oraz specjalna szybkoschnąca wyściółka.
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uvex race 5 classic

OCHRONA
technologia double inmould // 

technologia high impact shell // 

normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // system 

regulacji 2K IAS half ring // mono-

matic // system FAS

KOMFORT
23 kanały wentylacyjne // wyjmo-

wana wyściółka typu vent carbon 

// waga od 225 g

WŁAŚCIWOŚCI

black
41/0/973/0115

 55 – 58 cm

41/0/973/0117
 58 – 61 cm

white
41/0/973/0215

 55 – 58 cm

41/0/973/0217
 58 – 61 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 812 v

SU19A32499B19 

cena: 649,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Uvex Race 5 to klasyczny kask rowerowy: dzięki aerodynamicznemu kształtowi, 23 otworom 

wentylacyjnym, a także wyjątkowo lekkiemu systemowi 2K IAS dla idealnego dopasowania 

szerokości i wysokości.
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uvex race 7

OCHRONA
zintegrowana skorupa // techno-

logia double inmould // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

2k IAS half ring // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wyjmo-

wana wyściółka typu vent // waga 

od 240 g

WŁAŚCIWOŚCI

red white
41/0/968/0315

 51 – 55 cm

41/0/968/0317
 55 – 61 cm

black
41/0/968/0115

 51 – 55 cm

41/0/968/0117
 55 – 61 cm

white black
41/0/968/0215

 51 – 55 cm

41/0/968/0217
 55 – 61 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 803  
race vm small

SU19A24999B19 

cena: 499,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.

Przy zaledwie 240 gramach uvex race 7 to prawdziwa waga piórkowa, ledwo zauważalna na głowie. 

Dla dodatkowego komfortu ten kask może być indywidualnie dopasowany pod względem wysokości 

i szerokości za pomocą systemu 2K IAS. 24 otwory wentylacyjne zapewniają idealną cyrkulację 

powietrza, nawet w upalne dni.
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SU19A19999B19 

cena: 399,99 PLN*uvex quatro xc

WŁAŚCIWOŚCI

blue black
41/0/751/0615

 52 – 57 cm

41/0/751/0617
 56 – 61 cm 

white
41/0/751/0315

 52 – 57 cm

41/0/751/0317
 56 – 61 cm 

black-black
41/0/751/0515

 52 – 57 cm

41/0/751/0517
 56 – 61 cm 

PODGLĄD

lampka LED (opcjonalnie)

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 116 

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE

2 rozmiary skorupy // system 

anatomic IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
17 kanałów wentylacyjnych // siat-

ka przeciw owadom // lampka LED 

(opcjonalnie )// wjmowana wyściół-

ka typu vent // waga od 240 g

uvex quatro jedzie cross country: ważący zaledwie 240 gramów, z 17 dużymi otworami 

wentylacyjnymi i głęboko wyciętym tyłem, uvex quatro xc jest idealny dla wszystkich zawodników 

cross country. Szerokość kasku można łatwo dopasować za pomocą systemu dopasowania IAS.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 
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WŁAŚCIWOŚCI

05 / 2015 very good

NAGRODY

uvex race 1

white 
41/0/170/1115

51 – 55 cm

41/0/170/1117
55 – 59 cm

black mat/shiny 
41/0/170/1715 

51 – 55 cm

41/0/170/1717 
55 – 59 cm

SU19A19999B19 

cena: 399,99 PLN*

red-white
41/0/170/2015 

51 – 55 cm

41/0/170/2017
55 – 59 cm

OCHRONA
technologia double inmould // roll 

over bar 

//  normy: EN 1078/TÜV GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji 2k IAS // half ring

monomatic // system FAS

KOMFORT
20 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu vent 

// waga od 200 g

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

PODGLĄD

Klasyk wśród kasków szosowych uvex. Atrakcyjny design, sprawdzony kształt skorupy zapewniający 

możliwie największą opływowość przy jednoczesnym bogatym systemie wentylacji. 
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uvex boss race

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV/GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 3D 

IAS 3.0 // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
19 kanałów wentylacyjnych // wy-

ściółka typu x-fit // siatka przeciw 

owadom // waga od 215 g

WŁAŚCIWOŚCI

NAGRODY

white
41/0/229/0215

 52 – 56 cm

41/0/229/0217
 55 – 60 cm

black
41/0/229/0315

 52 – 56 cm

41/0/229/0317
 55 – 60 cm

white-black
41/0/229/0815

 52 – 56 cm

41/0/229/0817
 55 – 60 cm

black-neon yellow
41/0/229/1615

 52 – 56 cm

41/0/229/1617
 55 – 60 cm

04 / 2014 very good

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 115

SU19A17499B19 

cena: 349,99 PLN*

uvex boss race to kask rowerowy z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Podwójny 

inmould przekonuje przez wyjątkowy krój a także dzięki systemowi dopasowania 3D IAS 

i wysokiej jakości wyściólłce typu x-fit. 19 otworów wentylacyjnych gwarantuje chłodną głowę.
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uvex active cc

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV/GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 3D 

IAS 3.0 // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
19 kanałów wentylacyjnych // 

siatka przeciw owadom // lampka 

LED (opcjonalnie) // zdjemowany 

daszek // wyściółka typu x-fit // 

waga od 280 g

WŁAŚCIWOŚCI

black-yellow mat
41/0/427/0215

 52 – 57 cm

41/0/427/0217
 56 – 60 cm

black mat
41/0/427/0715

 52 – 57 cm

41/0/427/0717
 56 – 60 cm

silver-orange mat
41/0/427/0315

 52 – 57 cm

41/0/427/0317
 56 – 60 cm

white-black mat
41/0/427/0415

 52 – 57 cm

41/0/427/0417
 56 – 60 cm

mint mat
41/0/427/0815

 52 – 57 cm

41/0/427/0817
 56 – 60 cm

white black-red mat
41/0/427/0915

 52 – 57 cm

41/0/427/0917
 56 – 60 cm

lampka LED 
(opcjonalnie)

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 812

SU19A18999B19 

cena: 379,99 PLN*

Uvex active cc to prawdziwa wszechstronność dla każdego, niezależnie od tego, czy podróżujesz 

przez miasto, czy na spokojnych leśnych ścieżkach. Dla dodatkowego komfortu ten niezwykle 

lekki kask (280 g) wyposażony jest w system dopasowania 3D IAS i 19 dużych otworów 

wentylacyjnych. Jego atutem jest wymienny daszek oraz specjalna wyściółka x-fit zawierająca 

jony srebra, dzięki czemu jeszcze lepiej odprowadza pot.

black-white mat **
41/0/427/0515 

52 – 57 cm

41/0/427/0517
56 – 60 cm

**Kolor dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.
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uvex active

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV/GS/CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 3D 

IAS 3.0 // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
19 kanałów wentylacyjnych // 

siatka przeciw owadom // lampka 

LED (opcjonalnie) // zdjemowany 

daszek // wyściółka typu basic // 

waga od 280 g

WŁAŚCIWOŚCI

white silver
41/0/431/0415

 52 – 57 cm

41/0/431/0417
 56 – 60 cm

anthracite red
41/0/431/0215

 52 – 57 cm

41/0/431/0217
 56 – 60 cm

blue white
41/0/431/0315

 52 – 57 cm

41/0/431/0317
 56 – 60 cm

prosecco silver
41/0/431/0515

 52 – 57 cm

41/0/431/0517
 56 – 60 cm

black shiny
41/0/431/0115

 52 – 57 cm

41/0/431/0117
 56 – 60 cm

lampka LED  
(opcjonalnie)

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 115

SU19A16499B19 

cena: 329,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Uniwersalny model sprawdzi się zarówno w jeździe miejskiej, jak i poza miastem. Lekki kask 

ze zdejmowanym daszkiem i podstawową wyściółką. Komfort zapewnia 19 kanałów wentylacji 

i najwyższej jakości system regulacji szerokości i głębokości kasku.
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uvex i-vo cc

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorpy // system 3D IAS 

3.0 // monomatic // system FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wy-

ściółka typu x-fit // siatka przeciw 

owadom // lampka LED (opcjonal-

nie) // zdejmowany daszek // waga 

od 225 g 

WŁAŚCIWOŚCI

NAGRODY

black-smoke mat
41/0/423/1115

 52 – 57 cm

41/0/423/1117
 56 – 60 cm

gold rose mat
41/0/423/2415

 52 – 57 cm

41/0/423/2417
 56 – 60 cm

black mat
41/0/423/0815

 52 – 57 cm

41/0/423/0817
 56 – 60 cm

mint mat
41/0/423/2115

 52 – 57 cm

41/0/423/2117
 56 – 60 cm

white mat
41/0/423/0715

 52 – 57 cm

41/0/423/0717
 56 – 60 cm

red-darksilver mat
41/0/423/1415

 52 – 57 cm

41/0/423/1417
 56 – 60 cm

darkblue metallic
41/0/423/2615

 52 – 57 cm

41/0/423/2617
 56 – 60 cm

06 / 2014 very good

PODGLĄD

lampka LED  
(opcjonalnie)

SU19A16499B19 

cena: 329,99 PLN*

Czy to na rowerze szosowym czy kolarstwie górskim - uvex i-vo cc, w stylowym kolorze, 

doskonale sprawdza się w każdej sytuacji. System IAS pozwala dostosować szerokość do każdej 

głowy. 24 otwory wentylacyjne zapewniają doskonały przepływ powietrza.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.
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OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078 / TÜV GS / CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 3D 

IAS 3.0 // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wyjmo-

wana wyściołka typu basic // siatka 

przeciw owadom // plug-in LED 

xb039 (opcionalnie) // zdejmowany 

daszek xb390 // waga od 225 g

WŁAŚCIWOŚCI

lampka LED 
(opcjonalnie)

uvex i-vo c

dark pink shiny
41/0/417/1915

52 – 57 cm

41/0/417/1917
56 – 60 cm

dark-silver orane
41/0/417/0317

56-60 cm

lightblue
41/0/417/2015

52 – 57 cm

41/0/417/2017
56 – 60 cm

dark silver-blue
41/0/417/1717

56 – 60 cm

black-dark silver
41/0/417/0917

56-60 cm

dark silver-green
41/0/417/1615

52 – 57 cm

41/0/417/1617
56 – 60 cm

uvex sportstyle 113

REKOMENDOWANE

SU19A1449B19 

cena: 289,99 PLN*

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

PODGLĄD

Kask urzekający designem i bogatą kolorystyką. Doskonale wentylowany dzięki aż 24 otworom, 

jednocześnie zachowuje opływowy kształt. Dodatkowy komfort gwarantuje zaawansowany 

system regulacji głębokości i szerokości kasku.
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SU19A14999B19 

cena: 299,99 PLN*uvex i-vo 3D

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 3D 

IAS 3.0 // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wyj-

mowana wyściółka typu basic // 

siatka przeciw owadom // lampka 

LED (opcjonalnie) // zdejmowany 

daszek // waga od 225 g

WŁAŚCIWOŚCI

black
41/0/429/0215

52 – 57 cm

41/0/429/0217
56 – 60 cm

white
41/0/429/0115

52 – 57 cm

41/0/429/0117
56 – 60 cm

neon yellow
41/0/429/0515

52 – 57 cm

41/0/429/0517
56 – 60 cm

prosecco
41/0/429/0615

52 – 57 cm

41/0/429/0617
56 – 60 cm

PODGLĄD

lampka LED 
(opcjonalnie)

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 215

Niezależnie od tego, czy chodzi o rower szosowy, czy kolarstwo górskie - monochromatyczny 

uvex i-vo 3D wyróżnia się w każdej sytuacj. Dzięki systemowi IAS dopasowuje się do każdego 

obwodu głowy. 24 otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza.
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Sport-Tipp

4/2015

uvex i-vo

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system IAS 

3.0 // monomatic // system FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wyj-

mowana wyściółka typu basic // 

siatka przeciw owadom // lampka 

LED (opcjonalnie) // zdejmowany 

daszek // waga od 225 g

WŁAŚCIWOŚCI

NAGRODY

white
41/0/424/0115

 52 – 57 cm

41/0/424/0117
 56 – 60 cm

black
41/0/424/0215

 52 – 57 cm

41/0/424/0217
 56 – 60 cm

lampka LED 
(opcjonalnie)

PODGLĄD

SU19A11499B19 

cena: 229,99 PLN*

Niezależnie od tego, czy chodzi o rower szosowy, czy kolarstwo górskie - uvex i-vo, 

w klasycznych kolorach - czerni lub bieli, doskonale sprawdza się w każdej sytuacji. System IAS 

pozwala dostosować szerokość do każdej głowy. 24 otwory wentylacyjne zapewniają przepływ 

powietrza.
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lime-white
41/4/426/1415

 52 – 57 cm

white-green
41/4/426/1615

 52 – 57 cm

blue-white
41/4/426/1515

 52 – 57 cm

rose white
41/4/426/1815

 52 – 57 cm

white-pink
41/4/426/0115

 52 – 57 cm

uvex air wing

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
system IAS 3.0 // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wyj-

mowana wysciółka typu basic // 

siatka przeciw owadom // lampka 

LED (opcjonalnie) // zdjemowany 

daszek // waga od 225 g

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

lampka LED 
(opcjonalnie)

AWARDS

Lekki kask dla kobiet i nastolatków: uvex air wing charakteryzuje się niską wagą i maksymalnym 

bezpieczeństwem. Idealne dopasowanie dzięki regulacji rozmiaru IAS i dobrej wentylacji 

zapewnia wysoki komfort noszenia. Posiada zdejmowany daszek.

SU19A11999B19 

cena: 239,99 PLN*

black-white
41/4/426/1315

52-57 cm
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PODGLĄD

OCHRONA
technologia inmould // normy: EN 

1078 /  TÜV GS / CE

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 3D 

IAS 3.0 // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wyj-

mowana wyściołka typu basic 

// siatka przeciw owadom // 

plug-in LED xb039 (opcionalnie) 

// zdejmowany daszek xb390 // 

waga od 225 g

WŁAŚCIWOŚCI

Atrakcyjny kształ i gustowny design w połączeniu ze standardami 

bezpieczeństwa - to przepis na sukces kasku uvex viva 2 mat.

Bardzo lekki kask o uniwersalnym zastosowaniu 

i świeżym, atrakcyjnym malowaniu. Zaawansowany 

system regulacji szerokości i głębokości kasku 

dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.

uvex viva 2 mat

black-white
41/0/966/0215

52 – 57 cm

41/0/966/0217
56-62cm

blue-white
41/0/966/0115

52 – 57 cm

41/0/966/0117
56-62cm

lime-white
41/0/966/0315

52 – 57 cm

41/0/966/0317
56-62cm

SU19A9999B19 

cena: 199,99 PLN*

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV GS / CE

DOPASOWANIE
IAS // monomatic // system FAS

KOMFORT
15 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu basic // 

siatka chroniąca przed owadami // 

waga od 320 g

WŁAŚCIWOŚCI

white mat
41/0/104/0315

52 – 57 cm

41/0/104/0317
56-62 cm

grey pink mat
41/0/104/1815

52 – 57 cm
black mat
41/0/104/0415

52 – 57 cm

41/0/104/0417
56-62 cm

SU19A1149B19 

cena: 219,99 PLN*

uvex flash
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uvex oversize

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
system 3D IAS 3.0 // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
24 kanały wentylacyjne // wyściółka 

typu x-fit // siatka przeciw owadom 

// zdjemowany daszek // waga od 

345 g

WŁAŚCIWOŚCI

blue-white mat
41/0/160/0817

 61 – 65 cm

black mat-silver
41/0/160/0617

 61 – 65 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 706

SU19A19999B19 

cena: 399,99 PLN*

Sportowy design dla dużych głów: uvex oversize to prawdziwa wszechstronność dla każdego, 

kto potrzebuje trochę dodatkowej przestrzeni. System 3D IAS zapewnia regulację wysokości 

i szerokości. 24 otwory wentylacyjne zapewniają chłód pod kaskiem, nawet podczas długich 

przejażdżek.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r.
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uvex kid 3 cc

OCHRONA
technologia hardshell // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // ruchomy 

system IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
10 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu x-fit // 

waga od 350 g

WŁAŚCIWOŚCI

green orange
41/4/972/0215

 51 – 55 cm

dark red
41/4/972/0315

 51 – 55 cm

grey
41/4/972/0115

 51 – 55 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 508

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Uvex kid 3 cc to lekki kask o modnym, matowym wykończeniu i atrakcyjnym malowaniu. Aby 

uzyskać idealne dopasowanie i najwyższy poziom bezpieczeństwa, kask można regulować za 

pomocą systemu IAS.

SU19A11999B19 

cena: 239,99 PLN*
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uvex quatro junior

OCHRONA
tehcnologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
system IAS 3.0 // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
9 kanałów wentylacyjnych // siat-

ka przeciw owadom // wyjmowa-

na wyściółka typu basic // lampka 

LED (opcjonalnie) // zdjemowany 

daszek // waga od 240 g

WŁAŚCIWOŚCI

pink-silver
41/4/257/2115

 50 – 55 cm

neon yellow black
41/4/257/3015

 50 – 55 cm

white teal
41/4/257/3115

 50 – 55 cm

anthracite-green
41/4/257/2615

 50 – 55 cm

blue yellow
41/4/257/2915

 50 – 55 cm

lightblue silver
41/4/257/3215

 50 – 55 cm

PODGLĄD

lampka LED 
(opcjonalnie)

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 511

Styl Enduro dla młodszych rowerzystów: uvex quatro junior, z głęboko przyciętymi bokami 

i większą ochroną potyliczną, zapewnia bezpieczeństwo wszystkim młodym kolarzom. Kask 

można regulować za pomocą systemu IAS.

SU19A10499B19 

cena: 209,99 PLN*
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uvex finale junior (47-52 cm)

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
system IAS 2.0 // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
11 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu basec 

// siatka przeciw owadom // 

lampka LED (opcjonalnie) // waga 

od 230 g

WŁAŚCIWOŚCI

space rocket
41/4/807/1213

 47-52 cm

safari
41/4/807/1413

 47-52 cm

farmer
41/4/807/1513

 47-52 cm

green pirate
41/4/807/1313

 47-52 cm

PODGLĄD

lampka LED 
(opcjonalnie)

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 510

pink girl
41/4/807/1113

48 – 52 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Wersja dziecięca kasku MTB uvex finale jest regulowana w szerokim zakresie, dzięki systemowi 

IAS, dzięki czemu siedzi bezpiecznie przez cały czas, bez poślizgu. 11 dużych otworów 

wentylacyjnych zmniejsza gromadzenie się ciepła. Dostępny w wielu motywach komiksowych, 

idealny dla dzieci.

SU19A9499B19 

cena: 189,99 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna 49

uvex finale junior (51-55 cm)

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
system IAS 2.0 // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
11 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu basec 

// siatka przeciw owadom // 

lampka LED (opcjonalnie) // waga 

od 250 g

WŁAŚCIWOŚCI

blue
41/4/807/1615 

51 – 55 cm

heart white pink
41/4/807/0115

 51 – 55 cm

honey bunny
41/4/807/1715

 51 – 55 cm

force patrol
41/4/807/1815

 51 – 55 cm

PODGLĄD

lampka LED 
(opcjonalnie)

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 510

white-black
41/4/807/0815

51 – 55 cm

black-white
41/4/807/0915

51 – 55 cm

Wersja dziecięca kasku MTB uvex finale jest regulowana w szerokim zakresie, dzięki systemowi 

IAS, dzięki czemu siedzi bezpiecznie przez cały czas, bez poślizgu. 11 dużych otworów 

wentylacyjnych zmniejsza gromadzenie się ciepła. Dostępny w wielu motywach komiksowych, 

idealny dla dzieci.

SU19A9499B19 

cena: 189,99 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna50

uvex kid 3

OCHRONA
technologia hardshell // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // ruchomy 

system IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
10 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu x-fit // 

waga od 350 g

WŁAŚCIWOŚCI

pink dust
41/4/819/1915

 51 – 55 cm

blackout blue
41/4/819/0715

 51 – 55 cm

white flower
41/4/819/1315

 51 – 55 cm

dirtbike black
41/4/819/0915

 51 – 55 cm

blue camo
41/4/819/2215

 51 – 55 cm

dirtbike grey-lime
41/4/819/1115

51 – 55 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 511

white skate
41/4/819/1815

51 – 55 cm

Uvex kid 3 to lekki kask dla dzieci o maksymalnym bezpieczeństwie. Aby uzyskać idealne 

dopasowanie, kask można regulować za pomocą systemu IAS.

SU19A9499B19 

cena: 189,99 PLN*



uvex kid 2

OCHRONA
technologia inmould // normy: 

EN 1078/TÜV/GS

DOPASOWANIE
system IAS // monomatic // 

system FAS

KOMFORT
8 kanałów wentylacyjnych // 

wyjmowana wyściółka typu basic 

// siatka przeciw owadom // 

lampka LED (opcjonalnie) // waga 

od 185 g

WŁAŚCIWOŚCI

dolly
41/4/306/1715

 46 – 52 cm

castle
41/4/306/2215

 46 – 52 cm

desert
41/4/306/2015

 46 – 52 cm

mint strawberry
41/4/306/2415

 46 – 52 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 507

Lekki kask rowerowy dla najmłodszych: uvex kid 2 jest idealny na pierwsze wycieczki na dwóch 

kółkach. Kask dopasowuje się dzięki systemowi IAS i osadza pewnie na głowie, bez poślizgu.

butterfly
41/4/306/1915

46 – 52 cm
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SU19A7499B19 

cena: 149,99 PLN*



5252

lampka przeznaczona dla: uvex air wing, 
uvex i-vo, uvex i-vo c, uvex i-vo cc, 
uvex quatro junior, uvex kid 2

kompatybilny z modelami: 
uvex quatro pro, 
uvex quatro

do modelu: uvex athletic bike // zestaw 
to 12 sztuk: clear

uvex plug-in LED

uvex triangle LED

uvex camera adapter uvex bike cap

uvex przeciwdeszczowa czapka na kask

uvex tear-off lens set

akcesoria

akcesoria

akcesoria akcesoria

akcesoria

akcesoria

red
41/9/115/0100

red
41/9/115/0400

red
41/9/115/0300

red
41/9/115/0600

red
41/9/115/0200

red
41/9/115/0500

clear with red LED
41/9/130/1111

camera adapter
41/9/776/0200

black (6 sztuk)
41/4/141/0001 // S / M 55 – 58 cm

41/4/141/0002 // L / XL 59 – 62 cm

black-white
41/9/950/0300 // s – m

41/9/950/0301 // l – xl

red-white
41/9/950/0400 // s – m

41/9/950/0401 // l – xl

lime-white
41/9/950/0500 // s – m

41/9/950/0501 // l – xl

tear-off lens set
55/8/524/0000

lampka przeznaczona dla: 
uvex i-vo, uvex i-vo c, 
uvex i-vo cc, uvex city i-vo, 
uvex air wing

lampka przeznaczona dla: 
uvex quatro pro, uvex quatro, 
uvex quatro xc

lampka przeznaczona dla: 
uvex stivo cc

lampka przeznaczona dla: 
uvex city active, uvex active cc

lampka przeznaczona dla: 
uvex quatro junior

lampka przeznaczona dla: 
uvex finale visor, uvex finale

bandana uvex
akcesoria

black
41/9/952/0100

uvex plecak
akcesoria

black
43/9/410/2200

SU19A2999B19 

cena: 44,99 PLN*

SU19A2999B19 

cena: 44,99 PLN*

SU19A1699B19

cena: 29,99 PLN*

SU19A22499B19

cena: 449,99 PLN*

SU19A2999B19

cena: 59,99 PLN*

SU19A1099B19 

cena: 21,99 PLN*

SU19A2999B19 

cena: 44,99 PLN*

SU19A3199B19 

cena: 64,99 PLN*



* unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.) 53

PC

ABS

EPS

hardshell

double inmould

inmould

tech summary technologia dopasowanie

tech summary technologia ochrona

materiał skorupy

rozmiar skorupy

Boa® systemFAS monomatic

uvex IAS 3.0 uvex IAS 3D 3.0

konstrukcja skorupy

hardshell  
Sprawdzona technologia.
Twarda powłoka zapewniająca 
wysoką, efektywną ochronę.

Bez względu na rozmiar głowy oraz 
jej kształt, duży czy mały, okrągły 
czy kwadratowy – Uvex ma idealną 
skorupę dla wszystkich (od 48 do 
62cm). Każdy więc może dopaso-
wać idealny kask dla siebie.

Unikatowy system Boa®, został specjalnie 
zoptymalizowany dla kasków rowero-
wych. Łączy inteligentnie prosty system 
z wysokowydajnymi materiałami z branży 
lotniczej - wszystko dla zwiększenia kom-
fortu i bezpieczeństwa.

Fast adapting system pozwala na 
proste dopasowanie długości pa-
sków do własnych potrzeb. Dzięki 
temu kask leży mocno na głowie 
uniemożliwiając ześlizgnięcie się, 

nawet podczas gwałtownego 
uderzenia.

Zamek blokujący, który pozwala 
na wielostopniową regulację, za 
pomocą jednej ręki. Chroni przed 
przypadkowym odpięciem czy 
obróceniem w razie upadku. System 
dodatkowo otoczony przyjemną 
w dotyku wyściółką, która nie uciska 
podbródka.

System IAS 3.0 pozwala na 
dopasowanie odpowiedniej 
szerokości kasku.

System IAS 3D 3.0 poza regulacją 
szerokości pozwala również na 
regulację głębokości osadzenia 
kasku.

Outer material

Inner material

hardshell // inmould  
Materiał zawiera liczne, mikrosko-
pijne kanały, które absorbują siłę 
uderzenia.

Zewnętrzna warstwa kasku 
kształtowana jest na prasie 
i nakładana na piankę EPS (siła 
nacisku prasy łącząca piankę 
z warstwą zewnętrzną to 420 ton). 
Takie połączenie, odporna na ude-
rzenia zewnętrzna skorupa, oraz 
amortyzujące uderzenia wnętrze, 
zapewnia maksymalną ochronę.

Zachowując wszystkie zalety 
technologii inmould, technologia 
double inmould zwiększa żywot-
ność kasku i chroni przed jego 
uszkodzeniami. Wszystko dzięki  

dodatkowej polikarbonowej osło-
nie, którą pokryta jest dolna część 
kasku.

Pianka EPS (wysokiej jakości 
polistyren) wstrzykiwana jest do 
odpornej na wstrząsy, polikarbo-
nowej skorupy. 

W efekcie powstaje lekka, ale 
bardzo stabilna konstrukcja.

High-tech partnership 
with Boa® Technology Inc.

inmould // double inmould  
Wzmocniona polikarbonowa 
skorupa. Podwójny inmould dla 
dodatkowej ochrony dolnej części 
głowy.
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basic pads vent pads

x-fit pads

vent carbon pads

tech summary technologia komfort

tech summary technologia dopasowanie

system wentylacji konstrukcja skorupy

Uvex kładzie ogromny nacisk na 
skuteczną wentylację: Odpo-
wiednio zaprojektowany system 
wentylacji wypycha ciepłe po-
wietrze na zewnątrz, pozwalając 
zachować odpowiednią tempera-
turę wewnątrz kasku.

Wyjmowane i nadające się do 
prania wyściółki.

Wysokiej jakości odprowadzają-
cy wilgoć materiał, który pozo-
stawia suchą głowę. Przyjemne 
dla skóry, szybkoschnące.

Wysokiej jakości materiał 
wyściółek poprawia wentylację. 
Wyjmowane i nadające się do 
prania.

Wysokiej jakości, pochłaniające 
wilgoć wyściółki, pokryte do-
datkowo włóknami węglowymi. 
Niezwykle miękki i przyjemny dla 
skóry materiał. Szybkoschnące, 
wyjmowane, nadające się do 
prania.

uvex 
IAS

helmets

uvex 
IAS 3.0

uvex 
3D IAS 3.0

uvex 
anatomic IAS

uvex 
2k IAS

Boa®
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Regulacja szerokości

Regulacja wysokości

Komfort

Wentylacja

Waga

Optymalna regulacja 
obwodu głowy

Optymalna regulacja 
kształtu głowy

Odblaskowa naklejka na 
pokrętle regulacji IAS

Lekki, dobrze wentylowany 
Uvex opaska IAS

Duże regulacyjne skrzydła 
IAS w anatomicznym 
kształcie 
z miękkimi elementami

Łatwe w obsłudze pokrętło 
systemu Uvex IAS 
z miękkimi elementami

Bardzo lekki system 
regulacji Uvex IAS

System regulacji Boa®: 
wyjątkowo lekki, dobrze 
wentylowany

Idealny rozkład ciśnienia

uvex city light
uvex city active
uvex city active cc
uvex city i-vo
uvex active
uvex boss race 
uvex oversize
uvex i-vo cc 
uvex i-vo 3D

uvex finale light
uvex city light
uvex finale visor
uvex finale 2.0
uvex quatro pro 
uvex quatro 
uvex race 8
uvex quatro integrale
uvex quatro xc

uvex city i-vo
uvex i-vo
uvex air wing
uvex quatro junior 

uvex race 5 classic
uvex race 1 
uvex race 9
uvex race 7

uvex jakkyl hde
uvex p.8000 tour

uvex city 9
uvex hlmt 5 bike pro 
uvex kid 3 cc
uvex kid 3 
uvex kid 2
uvex finale junior 
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boost 
your eyes

boost your eyesuvex colorvision

Zobacz więcej, dzięki innowacyjnej technologii uvex colorvision.

Nie tylko efekt optyczny: te innowacyjne soczewki zapewniają 
dodatkowy komfort nawet przy najszybszych zmianach widoku.

Optymalizacja kontrastu w technologii uvex colorvision zapew-
nia lepszą widoczność. Dla przejrzystej wizji. Za każdym razem. 
Wszędzie.
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Laura Philipp

boost your eyesuvex colorvision
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boost your eyesuvex colorvision

see the 
world in  
new colors

Niefiltrowane, ostre 
lub rozproszone 
światło trafia 
w soczewki uvex 
colorvision.

Przyciemniane 
soczewki zapewniają 
lepszy kontrast 
i lepsze wrażenia 
wizualne - nawet 
w warunkach słabej 
widoczności.

Technologia uvex colorvision 
jest zaprojektowana tak, aby 
sprostać warunkom oświe-
tlenia w każdym środowisku.
Nie ważne gdzie jesteś.Nie 
ważne co robisz. 

Trzy innowacyjne kolory 
filtrów w soczewkach za-
pewniają wyjątkowy kontrast 
i doskonałą widoczność 
- na szlaku, w mieście lub 
zwyczajnie na zewnątrz. Dla 
jeszcze lepszej skuteczności 
i większego bezpieczeństwa. 
Zawsze. Wszędzie.
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boost your eyesuvex colorvision

urban

outdoor

daily

uvex sportstyle 803 colorvision

uvex sportstyle 803 colorvision

uvex sportstyle 706 colorvision uvex lgl 44 colorvision

uvex sportstyle 706 colorvision uvex sportstyle 224 colorvision

uvex sportstyle 706 colorvision uvex sportstyle 224 colorvision

uvex lgl 36 colorvision

Filtr miejski pomoże Ci szybciej 
rozpoznać czerwone światło 
sygnalizatora lub światła hamowania 
– to zdecydowanie skraca czas 
reakcji. Lepsza widoczność, szybsza 
reakcja, bezpieczniejsza podróż.

Lepsza percepcja dzięki 
zoptymalizowanemu kontrastowi. 
Potencjalnie niebezpieczne wyboje 
i nierówne powierzchnie widać 
wyraźniej z większym kontrastem 
i większą ilością szczegółów.

Filtr do codziennego użytku, 
dostarcza zupełnie nowych wrażeń. 
Naturalne kolory stają się jaśniejsze 
i lśnią w nowym świetle. Wygodny, 
stylowy, na czasie.

Bezpieczny 
w mieście.

Ostrość nawet 
w terenie.

Ciekawie co 
dzień.
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a perfect 
match

Fuzja automatycznego 
przyciemniania soczewki 
i optymalnego wzmocnienia 
kontrastu łączy się teraz, 
by stworzyć wyjątkowe 
wrażenia wizualne - w jednej 
innowacyjnej soczewce uvex. 
Przeznaczone do uprawiania 
sportów w każdych 
warunkach pogodowych 
i w każdym środowisku: 

technologia uvex variomatic® 
do automatycznego 
przyciemniania soczewek 
zapewnia właściwy poziom 
jasności obiektywu, 
a filtrowanie kolorów 
w technologii uvex colorvision 
zapewnia jaskrawe kontrasty 
i sprawia, że kolory niemal 
świecą. Za dobre by było 
prawdziwe? Nie z uvex.

Technologia  
uvex variomatic® spotała 
się z technologią uvex 
colorvision®: przyciemnianie 
soczewek i poprawianie 
kontrastu - dla jeszcze 
lepszej widoczności.



*Rekomendowana cena detaliczna 61

uvex sportstyle 803 colorvision vm

uvex sportstyle 803 colorvision vm small

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision // variomatic® // 

litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

mękkie końcówki zauszników // 

wentylacja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

black mat
53/2/034/2206
colorvision

variomatic®

litemirror red (S1-S3)

black mat
53/2/035/2206
colorvision

variomatic®

litemirror red (S1-S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision // variomatic® // 

litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

mękkie końcówki zauszników // 

wentylacja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

powered by

powered by

PODGLĄD

PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Kształt soczewki, został wydłużony do góry, dzięki czemu z uvex sportstyle 803 cv vm masz 

najlepszą widoczność, nawet w niskiej pozycji, jak na rowerze szosowym. Kontrast został 

wzmocniony przez soczewki uvex colorvision, które są połączone z technologią uvex variomatic®. 

Automatycznie dostosowuje przyciemnienie do aktualnych warunków oświetleniowych (S1 - S3).

uvex sportstyle 803 cv vm small jest specjalnie zaprojektowany dla osób o mniejszej twarzy. Kształt soczewki, został 

wydłużony do góry, dzięki czemu z uvex sportstyle 803 cv vm masz najlepszą widoczność, nawet w niskiej pozycji, jak 

na rowerze szosowym. Kontrast został wzmocniony przez soczewki uvex colorvision, które są połączone z technologią 

uvex variomatic®. Automatycznie dostosowuje przyciemnienie do aktualnych warunków oświetleniowych (S1 - S3).

SU19A28599B19 

cena: 599,99 PLN*

SU19A28599B19 

cena: 599,99 PLN*



SU19A18999B19 

cena: 399,99 PLN*

SU19A18999B19 

cena: 399,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna62

uvex sportstyle 803 colorvision

uvex sportstyle 803 colorvision small

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision // litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

miękkie końcówki zauszników // 

wentylacja w szybach 

WŁAŚCIWOŚCI

black mat
53/2/014/2296
colorvision

litemirror outdoor (S2)

black mat
53/2/014/2290
colorvision

litemirror urban (S3)

PODGLĄD

black mat
53/2/013/2296
colorvision

litemirror outdoor (S2)

black mat
53/2/013/2290
colorvision

litemirror urban (S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision // litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

miękkie końcówki zauszników // 

wentylacja w szybach 

WŁAŚCIWOŚCI

powered by

powered by

PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

uvex sportstyle 803 cv chroni podczas jazdy nawet w niskiej pozycji, jak na rowerze szosowym. Soczewki, 

które zostały wydłużone do góry, zapewniają żywy obraz dzięki technologii colorvision.

Duże soczewki i konstrukcja bezramowa zapewniają ochronę przed wiatrem i gwarantują doskonały obraz.

uvex sportstyle 803 cv small jest specjalnie zaprojektowany dla osób o mniejszych twarzach. 

Kształt soczewek tego sportowego okularu sportowego został wydłużony do góry, dzięki czemu 

niezawodnie chroni przed UVA, UVB i UVC, nawet w niskiej pozycji podczas jakzdy na rowerze 

szosowym. Żywsze kolory dzięki soczewkom uvex colorvision.



SU19A26299B19 

cena: 549,99 PLN*

SU19A16999B19 

cena: 349,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 63

NAGRODY

uvex sportstyle 706 colorvision vm

uvex sportstyle 706 colorvision

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision // variomatic® // 

litemirror

KOMFORT
elasyczne, miękki noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision // litemirror

KOMFORT
elasyczne, miękki noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

black mat
53/2/036/2206
colorvision

variomatic®

litemirror red (S1-S3)

black mat
53/2/018/2296
colorvision

litemirror outdoor (S2)

black mat
53/2/018/2292
colorvision

litemirror daily (S3)

black mat
53/2/018/2290
colorvision

litemirror urban (S3)

powered by

powered by

PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

uvex sportstyle 706 cv vm łączy po raz pierwszy technologię soczewek uvex colorvision z całkowicie 

automatyczną regulacją soczewek uvex variomatic® (S1 - S3). Okulary dla miłośników szlaków 

górskich zapewniają najlepszą widoczność we wszystkich warunkach oświetleniowych oraz większy 

kontrast.

Wytrzymałe uvex sportstyle 706 cv jest gotowy na każdą trasę, a nowe soczewki uvex colorvision 

zapewniają jeszcze bardziej żywe kolory i kontrast. Soczewki filtrują określone długości fal, aby 

poprawić kontrast i zwiększyć postrzeganie kolorów. Soczewki litemirror chronią przed szkodliwym 

promieniowaniem UV i redukują odblaski.



SU19A18999B19 

cena: 399,99 PLN*

SU19A16999B19 

cena: 349,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna64

uvex sportstyle 224 colorvision

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision // litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // mięk-

kie końcówki zauszników // dosto-

sowane pod wkładki korekcyjne

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

uvex lgl 36 colorvision

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision

WŁAŚCIWOŚCI

green black
53/2/017/7295
colorvision

mirror green daily (S3)

grey
53/2/017/5598
colorvision

mirror plasma daily (S3)

brown black
53/2/017/6297
colorvision

mirror champagne daily (S3)

black mat
53/2/015/2296
colorvision

litemirror outdoor (S2)

white
53/2/015/8896
colorvision

litemirror outdoor (S2)

white
53/2/015/8890
colorvision

litemirror urban (S3)

black mat
53/2/015/2290
colorvision

litemirror urban (S3)

powered by

powered by

PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Wszechstronność okularów sportstyle 224 cv zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne. Nadają 

się zarówno do uprawiania turystyki pieszej, joggingu i jazdy na rowerze, a także imponują 

nowym wymiarem w intensywności kolorów i kontrastu. W razie potrzeby do okularów można 

dopasować wkładkę optyczną.

Okulary idealne podczas sportowego lata w połączeniu z doskonałym doznaniem wizualnym - to 

uvex lgl 36 cv. Na plaży, w górach lub w mieście lustrzane soczewki niezawodnie chronią przed 

szkodliwym promieniowaniem, a także zapewniają doskonały widok dzięki technologii uvex 

colorvision.



SU19A16999B19 

cena: 349,99 PLN*

SU19A14499B19 

cena: 299,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 65

uvex lgl 44 colorvision

grey black
53/2/026/2997
colorvision

mirror champagne daily (S3)

blue mat
53/2/026/4495
colorvision

mirror green daily (S3)

clear blue
53/2/026/9498
colorvision

mirror plasma daily (S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
colorvision

KOMFORT
miękkie noski // miękkie końcówki 

zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY 
colorvision

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

PODGLĄD

uvex lgl 35 colorvision

powered by

powered by

**Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Uvex lgl 44 cv sprzeciwia się kategoryzacji - łączy w sobie styl miejski wraz ze sportową ramą, miękkimi 

noskami i zausznikami, podobnie jak w funkcjonalnych okularach sportowych. Technologia soczewek 

uvex colorvision zwiększa kontrast i zapewnia jeszcze bardziej żywe kolory.

Klasyk stylu z białymi modnymi oprawkami i soczewkami z technologią colorvision 

zapewniającymi najlepszy kontrakst i podkreślający kolory, aby widzieć wszystko jeszcze 

wyraźniej.

white**
53/2/016/8894
colorvision

mirror blue outdoor (S3)
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one day.  
one lens.

S1-S3

Od rana do nocy. Od 
słonecznych do pochmurnych 
dni. Fotochromowe soczewki 
variomatic® gwarantują 
najlepszą widoczność przy 
każdej pogodzie, w każdej 
chwili. 
 
Okulary sportowe 
z innowacyjną technologią 
uvex variomatic® reagują 
automatycznie

na wszystkie warunki 
pogodowe. Od światła do 
ciemności: w słońcu soczewka 
ciemnieje natomiast jeśli 
chmury zasłaniają słońce, 
soczewka rozjaśnia się. Idealny 
dla tych, którzy dają z siebie 
wszystko i zawsze chcą mieć 
doskonałą widoczność, nawet 
w zmiennych warunkach 
pogodowych.

Zawsze lepsza widocz-
ność dzięki technologii 
uvex variomatic®

Pierwsze chmury zbierają 
się, słońce powoli zachodzi. 
Okulary stopniowo się 
rozjaśniają. 

17:00

// technologia

Optymalne zabarwienie 
soczewek w kilka sekund: 
od jasnego do ciemnego.
Słońce, zachmurzone niebo 
czy deszcz, uvex variomatic® 
zapewniają pełną 
widoczność w każdych 
warunkach pogodowych. 

Okulary z uvex variomatic® 
automatycznie reagują na 
naturalne warunki oświetlenia.

Soczewki reagują na 
przechodzące przez nie 
światło dzięki warstwie 
fotochromatycznej. 
Chemiczny proces 
odbywający się wewnątrz 
daje efekt bezstopniowego 
zaciemnienia soczewki.

W odpowiedzi na 
intensywność światła 
soczewka zaciemnia się lub 
rozjaśnia. 
 
Wszystkie produkty 
optyczne uvex zapewniają 
100% ochrony przed 
promieniowaniem UVA, UVB 
oraz UVC.



67

Wschód słońca. Rozproszone 
światło. Szyba pozostaje 
przezroczysta. 

Słońce prześlizguje się przez 
chmury. Soczewka lekko się 
przyciemnia. 

Pełne słońce: okulary 
ciemnieją całkowicie. 

6:30

11:30

13:30

S2

S3

S1



SU19A28599B19 

cena: 599,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna68

uvex sportstyle 812 v

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // curve 10 //  

supravision® // easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plasyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

black mat 
53/2/023/2201 
variomatic®  

smoke (S0-S3)

PODGLĄD

SU19A30499B19 

cena: 629,99 PLN*
uvex sportstyle 104 v

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® //  

easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników // 

wentylacja w szybach // pianka 

pochłaniająca pot // dostosowane 

pod wkładki korekcyjne

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

white 
53/1/600/8801 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

black mat 
53/1/600/2201 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

powered bySportowe, półramkowe okulary dla wszystkich fanów szybkich sportów: uvex sportstyle 104 v. 

Dzięki technologii variomatic® soczewka automatycznie reaguje na każde warunki świetlne 

(S1-S3). Może być również dostosowany do kształtu głowy poprzez elastyczne, miękkie noski 

czy końcówki zauszników. W razie potrzeby można dodać wkładkę optyczną oraz piankę 

pochłaniającą pot.

Dzięki soczewkom curve 10 w okularach uvex sportstyle 812 v widoczność poszerza się do 180° i zapewnia widok 

panoramiczny, a dzięki temu jeszcze lepszą ochronę. Technologia variomatic® automatycznie przyciemnia soczewkę 

(S0 - S3). Elastyczne miękkie noski i końcówki zauszników zapewniają doskonałe dopasowanie. Technologia 

supravision ® zapobiega parowaniu.



*Rekomendowana cena detaliczna 69

SU19A26299B19 

cena: 549,99 PLN*

white yellow 
53/2/002/8605 
variomatic®  

litemirror silver (S1 – S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® // 

litemirror // easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne. formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

red 
53/2/002/3305
variomatic®  

litemirror silver (S1-S3)

white 
53/2/002/8803 
variomatic®  

litemirror blue (S1-S3)

black 
53/2/002/2203 
variomatic®  

litemirror blue (S1-S3)

uvex sportstyle 803 race vm small

powered by

PODGLĄD

Model uvex sportstyle 803 race vm został specjalnie zaprojektowany dla osób o mniejszej twarzy. Soczewki 

tego ultralekkiego sportowego okularu zostały przedłużone do góry, dzięki czemu niezawodnie chronią przed 

promieniowaniem UVA, UVB i UVC. Dodatkowo okulary dostosowują się do aktualnych warunków oświetleniowych 

dzięki technologii uvex variomatic® (S1 - S3).

uvex sportstyle 803 race vm

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® // 

litemirror // easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

white 
53/0/971/8803 
variomatic®  

litemirror blue (S1-S3)

black red mat 
53/0/971/2303 
variomatic®  

litemirror blue (S1-S3)

black 
53/0/971/2203
variomatic®  

litemirror blue (S1-S3)

powered bySoczewki tego ultralekkiego sportowego okularu zostały przedłużone do góry, dzięki czemu niezawodnie 

chronią przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC. Dodatkowo okulary dostosowują się do aktualnych 

warunków oświetleniowych dzięki technologii uvex variomatic® (S1 - S3).

SU19A26299B19 

cena: 549,99 PLN*

mint 
53/0/971/7705 
variomatic®  

litemirror silver (S1-S3)

white yellow 
53/0/971/8605 
variomatic®  

litemirror silver (S1 – S3)

PODGLĄD



SU19A23999B19 

cena: 499,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna70

uvex sportstyle 803 v small

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® // 

easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne. formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

white 
53/2/004/8801 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

black mat 
53/2/004/2201 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

powered by

PODGLĄD

SU19A23999B19 

cena: 499,99 PLN*
uvex sportstyle 803 v

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® // 

easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

black mat 
53/2/003/2201 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

white 
53/2/003/8801 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

powered by

PODGLĄD

Nieograniczone, szerokie pole widzenia w stylistyce ultralekkich sportowych okularów 803 v. 

Duże, wydłużone do góry soczewki zapewniają najlepszą ochronę nawet w niskiej pozycji podczas 

jazdy na rowerze szosowym, bezramowa konstrukcja zapewnia najlepszy widok a soczewki 

variomatic® automatycznie dostosowują się do aktualnych warunków oświetlenia (S1 - S3).

Szersza widoczność dla osób o mniejszych twarzach to motto uvex sportstyle 803 v small. 

Duże, wydłużone do góry soczewki zapewniają najlepszą ochronę nawet w niskiej pozycji 

podczas jazdy na rowerze szosowym, bezramowa konstrukcja zapewnia najlepszy widok na 

cały świat, a soczewki variomatic® automatycznie dostosowują się do aktualnych warunków 

oświetleniowych (S1 - S3).



SU19A19499B19 

cena: 399,99 PLN*

SU19A19499B19 

cena: 399,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 71

uvex sportstyle 802 v small

uvex sportstyle 802 v

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® //  

easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // mięk-

kie końcówki zauszników // pasek 

trzymający okulary

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® //  

easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // mięk-

kie końcówki zauszników // pasek 

trzymający okulary

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

purple pink mat 
53/0/894/3301 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

black mat 
53/0/894/2201 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

white 
53/0/894/8801 
variomatic®  

smoke (S1-S3)

red white 
53/0/894/3804
variomatic®  

smoke (S1-S3)

PODGLĄD

powered by

powered by

blue green
53/0/872/4701 

variomatic®  

smoke (S1-S3)

white orange
53/0/872/8301 

variomatic®  

smoke (S1-S3)

black
53/0/872/2201 

variomatic®  

smoke (S1-S3)

white
53/0/872/8801 

variomatic®  

smoke (S1-S3)

PODGLĄD

uvex sportstyle 802 v small jest specjalnie zaprojektowany dla każdego, a szczególnie dla osób 

z mniejszą twarzą. Soczewki variomatic® automatycznie zmieniają zabarwienie w reakcji na 

warunki świetlne (S1-S3). Powłoka supravision ® zapobiega zamgleniu soczewki. Miękkie noski 

oraz zauszniki sprawiają, że okulary zawsze są dobrze dopasowane.

Uvex sportstyle 802 v jest idealnym towarzyszem do uprawiania sportów, niezależnie od pogody. 

Soczewki variomatic® automatycznie zmieniają zabarwienie w reakcji na warunki świetlne (S1 - 

S3). Powłoka supravision ® zapobiega zamgleniu soczewki w zmiennych temperaturach. Miękkie 

noski oraz zauszniki sprawiają, że okulary zawsze są dobrze dopasowane.



SU19A21999B19 

cena: 459,99 PLN*

SU19A26299B19 

cena: 549,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna72

uvex sportstyle 706 v

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® //  

easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black mat 
53/2/005/2201
variomatic®  

smoke (S1-S3)

white mat black 
53/2/005/8201
variomatic®  

smoke (S1-S3)

powered by

PODGLĄD

uvex sportstyle 710 vm

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
variomatic® // supravision® //  

litemirror // easy to clean //  

curve 10

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

black white 
53/0/935/2805 
variomatic®  

litemirror silver (S1-S3)

white black 
53/0/935/8405 
variomatic®  

litemirror silver (S1-S3)

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Wytrzymałe okulary uvex sportstyle 706 v są gotowe na każdą pogodę. Dzięki technologii variomatic®, soczewka 

automatycznie zmienia zakres transmisji światła od S1 do S3 w ciągu kilku sekund. Powłoka supravision® wraz 

z specjalnie zaprojektowanymi otworami wentylacyjnym zapewniają najwyższy stopień ochrony przed parowaniem 

szyb.

Dla lepszej widoczności na szlakach stworzono uvex sportstyle 710 vm: technologia curve 

10 otwiera znacznie szersze pole widzenia - aż do panoramicznego widoku 180°. Soczewki 

automatycznie dostosowują się do zmiennych warunków świetlnych dzięki technologii uvex 

variomatic® (S1 - S3).



SU19A14499B19 

cena: 299,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 73

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC // 

EN  12312-1:2013

SZYBY 
variomatic® // supravision® 

KOMFORT
plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // elastycz-

ne, miękkie noski

WŁAŚCIWOŚCI

uvex sportstyle 612 vl

black mat 
53/0/881/2290 
variomatic® lite (S1 – S2)

white 
53/0/881/8890 
variomatic® lite (S1 – S2)

SONIA SKRZYPNIK 
TEAM 

JEDZIEMY SWOJE

Lekki design, technologia variomatic w wersji litemirror z zakresem regulacji przyciemnienia 

soczewek między S1 a S2, elastyczne noski - okulary sportstyle 612 vl sprawdzą się zarówno jako 

okulary do rekreacji sportowej, np. dla amatorów joggingu czy nordic walking, jak i jako okulary 

codzienne ze sportowym charakterem.



SU19A18999B19 

cena: 399,99 PLN*

SU19A18999B19 

cena: 399,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna74

uvex sportstyle 705

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
supravision® // litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // wymien-

ne szyby // dostosowane pod 

wkładki korekcyjne

WŁAŚCIWOŚCI

grey mat turquoise
53/1/973/5716 
mirror green (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

grey mat neon yellow
53/1/973/5616 
mirror yellow (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white red
53/1/973/8316 
mirror red (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat orange
53/1/973/2316 
mirror orange (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53/1/973/2216 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black white
53/1/973/2816 
mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

uvex sportstyle 116

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
supravision® // litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // system 

wymiany szyb // wentylacja w szy-

bach // w zestawie 3 wymienne 

szyby

WŁAŚCIWOŚCI

red black mat
53/1/977/3216 
mirror red (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53/1/977/2216 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white
53/1/977/8816 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

blue mat
53/1/977/4416 
mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

PODGLĄD

Model uvex sportstyle 705 z wymiennymi szkłami 

w wariantch S0, S1 i S3 to uniwersalne rozwiązanie, gdy 

warunki świetlne nie są zmienne, a okularów używamy 

do różnych celów. Solidna, ale wygodnie zdejmowana 

rama w ciekawych wariantach kolorystycznych. Istnieje 

możliwość montażu soczewki optycznej.

Sportowe, półramkowe okulary z soczewką litemirror: uvex sportstyle 116 sprawia, że każda sportowa przygoda jest 

łatwa, a przy okazji chroni w 100% przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC. Dzięki trzem wymiennym soczewkom 

(S0, S1, S3) można go indywidualnie dopasować do warunków oświetleniowych.



SU19A16999B19 

cena: 349,99 PLN*

SU19A16999B19 

cena: 349,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 75

uvex sportstyle 812

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
supravision® // curve 10 //  

litemirror // easy to clean

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

blue mat
53/2/024/4416
mirror blue (S3)

white mat
53/2/024/8816
mirror red (S3)

black mat
53/2/024/2216
litemirror silver (S3)

mint
53/2/024/7716
mirror iceblue (S3)

PODGLĄD

uvex sportstyle 710

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
supravision® // easy to clean // 

curve 10

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

blue mat metallic
53/0/936/4416
mirror blue (S3)

black mat yellow
53/0/936/2616
mirror yellow (S3)

black mat
53/0/936/2216 
mirror silver (S3)

PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Dzięki soczewce curve 10 okulary uvex sportstyle 812 gwarantują nam widok panoramiczny do 180°. Regulowane 

miękkie noski i końcówki zauszników zapewniają większy komfort i doskonałe dopasowanie. Technologia 

supravision® zapobiega parowaniu.

Okulary w specjalnie zakrzywionych soczewkach w technologii curve 10 pozwalają zobaczyć więcej. Panoramiczny 

zakres widzenia, doskonała wentylacja dzięki powołoce supravision oraz specjalnie zaprojektowanym otworom 

zapewnia ochronę przed parowaniem, mocno przyciemnione szyby - to wszystko sprawia, że model ten doskonale 

sprawdzi się w sportach uprawianych w warunkach wysokiego nasłonecznienia - w wędrówkach górskich lub 

sportach wodnych.



SU19A12199B19 

cena: 249,99 PLN*

SU19A10999B19 

cena: 229,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna76

uvex sportstyle 115

uvex sportstyle 114

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

miękkie końcówki zauszników 

// system wymiany szyb // wen-

tylacja w szybach // w zestawie 

3 wymienne szyby

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // miękkie 

końcówki zauszników // system 

wymiany szyb // w zestawie 3 wy-

mienne szyby

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black mat yellow
53/0/978/2616 
mirror yellow (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

grey red mat
53/0/939/5316
mirror red (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53/0/978/2216 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53/0/939/2216 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

blue mat
53/0/978/4416 
mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white black mat
53/0/939/8216 
mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white
53/0/978/8116 
mirorr pink (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

green turquoise mat
53/0/939/7716 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

PODGLĄD

white
53.0.939.8816 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

Wystarczy jedno kliknięcie, aby wymienieć soczewkę w okularach uvex sportstyle 115. Teraz wkładająć jedną z trzech 

dołączonych wymiennych soczewek (S0, S1, S3), jesteś gotowy na wszystkie warunki oświetleniowe. Bezpośrednia 

wentylacja soczewek zapewnia odporność na zamglenie, a modne kolory wyglądają rewelacyjnie.

Okulary półramkowe z wymiennymi soczewkami: uvex sportstyle 114 wyposażone są w trzy 

wymienne szkła (S0, S1, S3) dzięki czemu łatwo i szybko można dopasować okulary do stopnia 

nasłonecznienia. Lekkie okulary sprawdzą się świetnie w kolarstwie szosowym czy bieganiu.



SU19A10999B19 

cena: 229,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 77

uvex sportstyle 117

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

miękkie końcówki zauszników // 

system wymiany szyb // w zesta-

wie 3 wymienne szyby

WŁAŚCIWOŚCI

yellow
53/1/979/7716 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

PODGLĄD

black mat
53/1/979/2216 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat white
53/1/979/2816
mirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white
53/1/979/8816 
mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

SU19A9199B19 

cena: 189,99 PLN*
uvex blaze III

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie noski // miękkie końcówki 

zauszników // system wymiany 

szyb // w zestawie 3 wymienne 

szyby

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black blue
53/0/604/2416 
mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white black
53/0/604/8216 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black red
53/0/604/2316 
mirror red (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53/0/604/2210 
smoke (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

Jazda na nartach, turystyka piesza lub jogging: z uvex blaze III to przyjemna przygoda. Dzięki 

trzem wymiennym soczewkom (S0, S1, S3) są one gotowe do pracy w każdych warunkach 

oświetleniowych.

Uvex sportstyle 117 to model z półramkową konstrukcją i wyglądem retro, dzięki czemu wpasowuje się do obecnych 

trendów. Soczewka litemirror to gwarancja idealnego obrazu. Przedłużone po bokach szkła dodatkowo chronią oczy 

przed wiatrem, a miękkie i regulowane noski i zauszniki zapewniają komfort noszenia.



SU19A10499B19 

cena: 219,99 PLN*

SU19A8999B19 

cena: 179,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna78

uvex sportstyle 222 pola

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
polavision® // litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // mięk-

kie końcówki zauszników // pasek 

trzymający okulary

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black mat
53/0/980/2250 
polavision® litemirror silver (S3)

black green
53/0/980/2770
polavision® mirror green (S3)

black mat red
53/0/980/2330
polavision® mirror red (S3)

white
53/0/980/8860 
polavision® mirror yellow (S3)

uvex sportstyle 211 pola

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
polavision® // litemirror

KOMFORT
miękkie noski // miękkie końcówki 

zauszników // pasek trzymający 

okulary

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black mat red
53/0/618/2230 
polavision® mirror red (S3)

black
53/0/618/2250 
polavision® smoke (S3)

white
53/0/618/8850 
polavision® smoke (S3)

Uvex sportstyle 222 pola to prawdziwy multitalent: soczewki polavision® pochłaniają rozproszone światło i chronią 

oczy przed szkodliwymi refleksami, odblaskiem i natężeniem słonecznym. Wyposażone dodatkowo w pasek 

trzymający okulary, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w sportach wodnych.

Uvex sportstyle 211 pola to klasyczny model z zaokrogalonymi oprawkami, gwarantujący pełną 

ochronę przed promieniowaniem słonecznym w każdym zakresie, w tym także przed odblaskami  

- technologia polavision sprawia, że okulary te doskonale sprawdzą się przy uprawianiu sportów 

wodnych, a także za kierownicą.



SU19A10499B19 

cena: 219,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 79

uvex sportstyle 224

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // mięk-

kie końcówki zauszników // dosto-

sowane pod wkładki korekcyjne

WŁAŚCIWOŚCI

white green
53/2/007/7816 
mirror green (S3)

black mat green
53/2/007/2716 
mirror green (S3)

black mat blue
53/2/007/2416 
mirror blue (S3)

red black
53/2/007/3216 
mirror red (S3)

PODGLĄD

SU19A9199B19 

cena: 189,99 PLN*
uvex sportstyle 706

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // 

plastyczne, formowane na zimno 

końcówki zauszników // wentyla-

cja w szybach

WŁAŚCIWOŚCI

black
53/2/006/2216 
litemirror silver (S3)

blue mat
53/2/006/4416 
mirror blue (S3)

anthracite mat red
53/2/006/2313 
mirror red (S3)

black mat
53/2/006/2116
mirror silver (S4)

olive green mat
53/2/006/7716 
mirror red (S3)

PODGLĄD

white mat orange **
53/2/006/8316 
mirror orange (S3)

**Kolor dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Model sportstyle 706 to bestseller w swojej klasie. Sprawdzona budowa oprawek, szerokie pole widzenia, 

dodatkowa wentylacja, komfort noszenia i atrakcyjny design - wszystko to sprawia, że te okulary sportowe sprawdzą 

się w każdych warunkach, również w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo model w wersji black mat z szybą 

w kategorii S4 będą idealne dla amatorów sportów wysokogórskich - czy to narciarstwa alpejskiego, czy trekkingu 

lodowcowego.

Jazda na rowerze, jogging lub dzień w górach: uvex sportstyle 224 nadaje się do każdej aktywności, zapewniając 

jednocześnie niezawodną ochronę. Powłoka soczewki litemirror redukuje odblaski, a noski są indywidualnie 

regulowane. W razie potrzeby można dodać wkładkę optyczną.



SU19A9199B19 

cena: 189,99 PLN*

SU19A7699B19 

cena: 159,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna80

uvex sportstyle 221

uvex sportstyle 225

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror // curve 10

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // mięk-

kie końcówki zauszników

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror 

KOMFORT
elastyczne, miękkie noski // mięk-

kie końcówki zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black mat yellow
53/0/981/2616
mirror yellow (S3)

black mat
53/0/981/2216 
litemirror silver (S3)

black blue mat
53/2/025/2416 
mirror blue (S3)

black green
53/0/981/2716 
mirror green (S3)

black mat
53/2/025/2216 
litemirror silver (S3)

white
53/0/981/8816
litemirror silver (S3)

white mat
53/2/025/8816 
litemirror silver (S3)

olive green mat
53/2/025/7716
mirror red (S3)

black
53/2/025/2116
mirror silver (S4)

PODGLĄD

Uvex sportstyle 221 to prawdziwe okulary typu multisport. Dzięki soczewce curve 10 oferuje 

sportowcom wyraźnie poszerzone pole widzenia, zwiększoną ochronę oraz panoramiczny widok 

do 180°. Soczewki litemirror nie tylko chronią przed UVA, UVB i UVC, ale także chronią przed 

promieniowaniem podczerwonym.

Uvex sportstyle 225 posiadają prawdziwie wszechstronny wygląd. Eleganckie, matowe okulary 

mają 100% ochrony przed promieniowaniem UV oraz miękkie noski i zauszniki, aby zapewnić 

bezkompromisowy komfort.



SU19A7699B19 

cena: 159,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 81

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie końcówki zauszników

miękkie noski

WŁAŚCIWOŚCI

uvex sportstyle 226

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie noski // miękkie końcówki 

zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

red pink
53/2/028/3316 
mirror red (S3)

blue white
53/2/028/4416 
mirror blue (S3)

black white
53/2/028/2816 
litemirror silver (S3)

white black
53/2/028/8816 
mirror green (S3)

PODGLĄD

PODGLĄD

uvex sunsation

black mat orange
53/0/606/2212 
litemirror orange (S1)

white blue
53/0/606/8416 
mirror blue (S3)

white black
53/0/606/8816 
litemirror silver (S3)

black mat
53/0/606/2210 
smoke (S3)

SU19A6199B19 

cena: 129,99 PLN*

Kalsyk wśród okularów półramkowych. Ciekawy design z lekko skośnie wykrojonymi szkłami 

i miękkim wykończeniem nosków i zauszników.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wędrówki górskie, rowerowe, czy relaks nad jeziorem – uvex 

sportstyle 226 jest idealny do wszystkich zastosowań. Sportowe okulary półramkowe chronią 

oczy przez cały czas przed szkodliwym promieniowaniem UVA, UVB i UVC i wyglądają świetnie.



SU19A4799B19 

cena: 99,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna82

uvex sportstyle 215

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie noski // miękkie końcówki 

zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black mat green
53/0/617/2716 
mirror green (S3)

white mat red
53/0/617/8316 
mirror red (S3)

white black
53/0/617/8216 
litemirror silver (S3)

black
53/0/617/2216 
litemirror silver (S3)

SU19A5699B19 

cena: 119,99 PLN*
uvex sportstyle 211

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie noski // miękkie końcówki 

zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

white green
53/0/613/8716 
mirror green (S3)

black
53/0/613/2216 
litemirror silver (S3)

black red
53/0/613/2213 
mirror red (S3)

white black
53/0/613/8216 
litemirror silver (S3)

black
53/0/613/2116 
mirror silver (S4)

PODGLĄD

Uvex sportstyle 211 przyciąga wzrok dzięki swojemu charakterystycznemu designowi. 

Wszechstronne sportowe okulary niezawodnie chronią przed szkodliwym promieniowaniem UV 

we wszystkich czynnościach. Dzięki miękkim noskom i zausznikom dopasowuje się do głowy.

Konstrukcja półramkowa łączy się z  zausznikami z polimeru: uvex sportstyle 

215 to prawdziwe szerokie okulary o wyrazistym, sportowym wyglądzie. 

Z pełną ochroną UV i doskonałym dopasowaniem.



SU19A4299B19 

cena: 89,99 PLN*

SU19A3899B19 

cena: 79,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 83

uvex sportstyle 223

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie noski // miękkie końcówki 

zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black orange
53/0/982/2212 
litemirror orange (S1)

black
53/0/982/2216 
litemirror silver (S3)

white
53/0/982/8816 
litemirror silver (S3)

black grey
53/0/982/2218 
clear (S0)

uvex sportstyle 204

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie końcówki zauszników

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

orange
53/0/525/3112 
orange (S1)

clear
53/0/525/9118 
clear (S0)

blue
53/0/525/4416 
mirror blue (S3)

smoke
53/0/525/2110 
smoke (S3)

black green
53/0/525/7716 
mirror green (S3)

uvex sportstyle 223 to sportowe okulary półramkowe, które są wszechstronne, świetne do 

każdego sportu. Bardzo lekkie, z miękkimi noskami i zausznikami. Dzięki soczewkom litemirror 

okulary nie tylko chronią przed promieniami UVA, UVB i UVC, ale także skutecznie chronią przed 

refleksami.

Inspirowane okularami ochronnymi odznaczają się unikalnym designem. Ciekawe wersje 

kolorystyczne trafią w zróżnicowane gusta. Pełna ochrona przed promieniowaniem UV oraz 

przed refleksami.



SU19A14499B19 

cena: 299,99 PLN*

SU19A12499B19 

cena: 259,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna84

uvex lgl 41

uvex lgl 40

silver mat
53/2/030/5516
mirror silver (S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

black rose
53/2/031/2316
mirror pink (S3)

gold mat
53/2/030/6616
mirror gold (S3)

black blue mat
53/2/031/2416 
mirror blue (S3)

gun mat
53/2/030/4716
mirror blue (S3)

black mat
53/2/031/2216 
mirror silver (S3)

purple mat
53/2/030/3316
mirror pink (S3)

white
53/2/031/8816 
mirror green (S3)

PODGLĄD

PODGLĄD

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 19.10.2018 r. 

Dzięki dużej, efektownej ramie i logo na oprawkach, uvex lgl 41 to flagowy model 

okularów do codziennego użytku. Oczywiście zawsze zapewniają 100% ochronę przed 

promieniowaniem słonecznym. Modny styl łączy się z bezpieczeństwem.

Uvex lgl 40 to stylowe okulary przeciwsłoneczne na każdy dzień. Popularny styl 

Aviator łączy się z subtelnymi kolorami w tej modnej, matowej ramie. Oczywiście 

ochrona przed promieniowaniem UV jest gwarantowana.



SU19A12199B19 

cena: 249,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 85

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY 
polavision®

WŁAŚCIWOŚCI

uvex lgl 37 pola

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
polavision®

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

PODGLĄD

black mat gold
53/2/010/2616 
polavision® 

mirror pink (S3)

havanna gold
53/2/010/6616 
polavision® 

mirror yellow (S3)

black silver
53/2/010/2516 
polavision® 

mirror silver (S3)

uvex lgl 31 pola

black mat
53/0/984/2240 
polavision® mirror blue (S3)

khaki
53/0/984/7760 
polavision® mirror gold (S3)

SU19A13699B19 

cena: 279,99 PLN*

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Modne okulary przeciwsłoneczne w modnym stylu retro: uvex lgl 37 pola chroni przed 

promieniami UVA, UVB i UVC, a lustrzane soczewki są idealnym towarzyszem na miejskie 

wycieczki. Soczewki polavision® pochłaniają rozproszone światło i chronią oczy przed 

refleksami.

Lekko koci kształt oprawek sprawia, że model ten doskonale prezentuje się na kobiecej twarzy. 

Technologia polavision zapewnia dodatkową ochronę przed światłem odbitym i refleksami, dzięki 

czemu okulary te sprawdzą się doskonale za kierownicą.



SU19A12199B19 

cena: 249,99 PLN*

SU19A12199B19 

cena: 249,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna86

uvex lgl 21

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black mat blue
53/0/876/2214 
mirror blue (S3)

black rose
53/0/876/2316 
mirror pink (S3)

black mat red
53/0/876/2213 
mirror red (S3)

black turquoise
53/0/876/2416 
mirror smoke ombre (S3)

uvex lgl 32

gold
53/0/985/6616 
mirror gold (S3)

gun
53/0/985/4716 
mirror blue (S3)

black
53/0/985/2216 
litemirror silver (S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

white
53/0/985/8816 
mirror green (S3)

Czy to w mieście, czy na plaży, uvex lgl 21 idealnie spełnia swoją rolę. Modne kolory i lustrzana 

soczewka sprawiają, że każdy wygląda w nich doskonale, a jednocześnie jest niezawodnie 

chroniony przed promieniowaniem UVA, UVB i UVC.

Hipsterskie okulary: uvex lgl 32 przyciągają wzrok. Soczewki full mirror i ultralekka 

metalowa rama nie tylko świetnie wyglądają, okulary zapewniają 100% ochronę 

przed promieniami UVA, UVB i UVC.



SU19A10999B19 

cena: 229,99 PLN*

SU19A10999B19 

cena: 229,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 87

uvex lgl 33 pola

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
polavision®

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD black purple
53/0/986/2330 
polavision® 

mirror pink (S3)

black mat
53/0/986/2250 
polavision® 

mirror silver (S3)

black brown
53/0/986/2660 
polavision® 

mirror gold (S3)

black blue
53/0/986/2440 
polavision® 

mirror blue (S3)

uvex lgl 38

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

gun
53/2/011/4716
mirror green (S3)

silver mat
53/2/011/5516 
mirror blue (S3)

gold
53/2/011/6616
mirror gold (S3)

Sportowa stylizowana ramka i soczewki full mirror: uvex lgl 33 pola to doskonały towarzysz na 

lato. Soczewki polavision® pochłaniają rozproszone światło i chronią oczy przed refleksami.

Fajny, sportowy, miejski szyk: uvex lgl 38 z elegancką metalową ramą i lustrzanymi soczewkami 

pasuje do niemal każdego stroju. Poza swobodnym stylem oferuje również 100% ochronę przed 

promieniowaniem UVA, UVB i UVC.



SU19A7399B19 

cena: 149,99 PLN*

SU19A9199B19 

cena: 189,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna88

uvex lgl 29

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black mat
53/0/947/2212 
mirror yellow (S3)

black mat
53/0/947/2213 
mirror red (S3)

black mat
53/0/947/2216 
mirror silver (S3)

black mat
53/0/947/2215 
mirror green (S3)

Piesze wycieczki, zakupy lub siatkówka plażowa: uvex lgl 29 jest wyborem numer 1. Sportowy 

wygląd i pełna lustrzana szyba nie tylko świetnie wyglądają, ale także chronią w 100% przed 

promieniowaniem UVA, UVB i UVC.

uvex lgl 39

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

black gold
53/2/012/9916 
mirror gold (S3)

black mat red
53/2/012/2316 
litemirror brown dégradé (S3)

black mat blue
53/2/012/2416 
mirror blue (S3)

black mat white
53/2/012/2816 
mirror red (S3)

Szukasz okularów przeciwsłonecznych, które wyglądają równie dobrze w mieście, jak na plaży 

czy na spacerze? uvex lgl 39 to doskonały wybór. Imponuje jasnymi kolorami i dużym logiem na 

zausznikach. Oczywiście zapewniona jest ochrona przed promieniami UVA, UVB i UVC.



SU19A7699B19 

cena: 159,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna 89

uvex lgl 42

blue orange mat
53/2/032/4316 
mirror red (S3)

brown mat
53/2/032/6616 

mirror gold (S3)

black purple mat
53/2/032/2316 

mirror pink (S3)

blue grey mat
53/2/032/4516 

smoke ombre (S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

Spokojny, klasyczny, matowy. Uvex lgl 42 idealnie pasuje do każdego stylu 

i doskonale chroni przed promieniowaniem UV. Warto go mieć zawsze przy 

sobie!



SU19A3899B19 

cena: 79,99 PLN*

SU19A3899B19 

cena: 79,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna90

uvex sportstyle 510

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

KOMFORT
miękkie zauszniki // elastyczna 

ramka // pasek trzymający 

okulary

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD
dark blue mat
53/2/029/4416 
smoke (S3)

pink green mat
53/2/029/3716 
smoke (S3)

turquoise white mat
53/2/029/7816  
smoke (S3)

blue green mat
53/2/029/4716 
smoke (S3)

uvex sportstyle 507 

green white
53/3/866/7816 
mirror green (S3)

blue orange
53/3/866/4316 
mirror orange (S3)

black mat red
53/3/866/2316 
mirror red (S3)

black mat green
53/3/866/2716 
mirror green (S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie zauszniki // elastycz-

na ramka // pasek trzymający 

okulary

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

Wysokiej jakości ochrona przeciwsłoneczna dla najmłodszych: uvex sportstyle 510 niezawodnie chroni dzieci przed 

promieniami UV. Rama wykonana jest w całości z elastycznego materiału, który przylega delikatnie do głowy i nie 

uszkodzi się, jeśli okulary słoneczne czasami wylądują na ziemi.

Sportowe okulary przeciwsłoneczne dla dzieci w wyjątkowych kolorach - to uvex sportstyle 507. 

Rama jest elastyczna, dzięki czemu łatwo wytrzymuje upadki. Obiektyw litemirror skutecznie 

chroni przed oślepieniem, promieniami UVA, UVB i UVC. Wyposażony w pasek, zapewniający 

jeszcze większe wsparcie i wygodę.



SU19A3899B19 

cena: 79,99 PLN*

SU19A3899B19 

cena: 79,99 PLN*

VIEWS

*Rekomendowana cena detaliczna 91

uvex sportstyle 511

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
pasek trzymający okulary

WŁAŚCIWOŚCI

blue clear
53/2/027/4916
mirror blue (S3)

grey clear
53/2/027/5916 

litemirror silver (S3)

pink clear
53/2/027/3916 

mirror pink (S3)

white transparent camo
53/2/027/8916 

litemirror silver (S3)

uvex sportstyle 509

white green
53/3/940/8716 
litemirror silver (S3)

blue
53/3/940/4416 
litemirror silver (S3)

pink
53/3/940/3316 
litemirror silver (S3)

black
53/3/940/2216 
litemirror silver (S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
miękkie zauszniki // elastycz-

na ramka // pasek trzymający 

okulary

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

uvex sportstyle 509 to sportowe okulary przeciwsłoneczne dla dzieci. Nosząc je najmłodsi są 

zabezpieczeni przed promieniwaniem słoneczym UV. Szara soczewka litemirror dodatkowo 

redukuje refleksy.

Uvex sportstyle 511 to sportowe okulary przeciwsłoneczne dla dzieci. Klasyczna plastikowa 

ramka z dyskretnym logo uvex jest wyposażona w szybę z filtrem S3, zapewniające pełną 

ochronę przed promieniami UVA, UVB i UVC.



*Rekomendowana cena detaliczna92

SU19A3899B19 

cena: 79,99 PLN*
uvex sportstyle 508

clear green
53/3/895/9716 

mirror green (S3)

clear blue
53/3/895/9416 

mirror blue (S3)

clear pink
53/3/895/9316 
mirror red (S3)

black mat
53/3/895/2216 

litemirror silver (S3)

OCHRONA
 100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY 
litemirror

KOMFORT
pasek trzymający okulary

WŁAŚCIWOŚCI

PODGLĄD

Z uvex sportstyle 508 dzieci są dobrze przygotowane na lato. Okulary przeciwsłoneczne nie 

tylko przekonują stylowymi kolorami i modnymi soczewkami litemirror, ale przede wszystkim 

100% ochroną przed UVA, UVB i UVC.



*Rekomendowana cena detaliczna 93

akcesoria

uvex etui miękkie

uvex etui usztywniane

uvex etui sztywne

akcesoria

akcesoria

black
53/9/084/2201

black
53/9/136/2200

black
53/9/148/0001

uvex woreczek 
na okulary

akcesoria akcesoria

wkładka korekcyjna

uvex wkładka 
korekcyjna

akcesoria

uvex sportstyle 705 v / 705 

white // 53/9/972/0002
uvex sportstyle 705 v / 705 

black // 53/9/972/0001
uvex sportstyle 224 

clear // 53/9/007/0001
uvex sportstyle  

104 v / 104 / 107 v / 107 

clear // 53/9/666/0001

uvex variotronic® s 

black // 53/9/948/0001
grey 

53/9/097/2202

SU19A2199B19 

cena: 44,99 PLN*

SU19A399B19 

cena: 7,99 PLN*

SU19A2199B19 

cena: 44,99 PLN*

SU19A2199B19 

cena: 44,99 PLN*

SU19A7499B19 

cena: 149,99 PLN*

SU19A4699B19 

cena: 99,99 PLN*



tech summary technologia ochrona

tech summary technologia szyby

odporny na pęknięcia

curve 10

polavision®

odporny na zarysowania 
i stłuczenia

easy to clean

ochrona UV

supravision®

Produkty optyczne Uvex testowane 
są zgodnie z normą EN ISO 12312-
1:2013. Oznacza to że są poddawane 
rygorystycznym testom mającym 
potwierdzić wytrzymałość mecha-
niczną soczewek. Test ten, polega 
na uderzeniu 6mm stalowej kulki, 
wystrzelonej z prędkością 162 km/h 
bezpośrednio w soczewkę.

Filtry UV zawarte w soczewkach 
zapewniają 100% ochronę oczu, 
blokując szkodliwe promieniowa-
nie do 400 nm.

Soczewki z technologią curve10 
w odróżnieniu od standardowych 
płaskich szyb, oferują pełne, 
jednocentymetrowe zakrzywienie. 
Jednorodna krzywizna sferyczna, 
bez zniekształceń optycznych, 
poszerza pole widzenia, chroni oczy 
i poprawia widoczność. Wszystko 
dla lepszego dopasowania, ochrony 
i komfortu.

Polaryzacja redukuje odblaski i refleksy. 
Filtr polaryzacyjny wbudowany 
wewnątrz polikarbonowej szyby 
chroni oczy przed nadwyrężającym 
je światłem. Polaryzacyjna powłoka 
zamienia uciążliwe dla oka refleksy 
w przyjemne światło.

Chroniąca przed parowaniem 
powłoka, która nie zmienia 
jakości optycznej szkieł.

Widoczność bez zniekształceń. 
Technologia zapewnia realny obraz 
i sprawia, że oko się nie męczy. 
Wytwarzane metodą wtryskową, 
soczewki klasy 1, zgodne z normą EN 
174, zapewniają 100% poprawność 
optyczną.

Bez względu na rodzaj 
zabrudzenia, pot, krople wody czy 
kurz, okulary marki Uvex – dzięki 
specjalnej powłoce – są wyjątkowo 
łatwe w czyszczeniu.

Szyby wykonane z bardzo 
trwałego materiału – polikarbonu 
– sprawdzają się nawet w bardzo 
niskich temperaturach (-40°C), bez 
uszczerbku na ich wytrzymałości. 
Wszystkie szyby potraktowano 
specjalną powłoką, która chroni 
zewnętrzną część szkieł od 
zarysowań i uszkodzeń (za 
wyłączeniem szyb lustrzanych), nie 
zniekształcając jednocześnie obrazu – 
zgodnie z normą EN ISO 12312-1. 

no coating uvex supravision® coating

technologia decentered lens 
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silver (S3)
blue (S3)

green (S3)
yellow (S3)
orange (S3)

red (S3)
gold (S3)

ice blue (S3)
pink (S3)

smoke (S3)
brown (S3)

silver (S4)orange (S1)

clear (S0)

smoke (S0-S3)

red (S1-S3)
smoke (S1-S3)

litemirror red (S1-S3)

ltm blue (S1-S3)
ltm silver (S1-S3)

pola mirror yellow S3)
pola mirror silver (S3)
pola mirror pink (S3)
pola mirror gold (S3)

pola brown (S3)
pola smoke (S3)

pola mirror red (S3)
pola mirror green (S3)
pola mirror blue (S3)

polavision®

mirror // litemirror

basic

variomatic® 

urban (S3)
daily (S3)

outdoor (S2)colorvision

colorvision 
variomatic® 

variomatic® 
litemirror

wentylacja w szybach system wymiany szyb miękkie noski // miękkie  
końcówki zauszników

lens types

tech summary technologia szyby

tech summary technologia komfort

80 – 100 %
S0

18 – 80 %
S1 -S2

8 – 18 %
S3

3 – 8 %
S4

medium bright //  
brightlow light bright glare*

* N
ot
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ta
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o
r 
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.

Light condition

Light condition

Transmission

Miękkie noski i końcówki 
zauszników gwarantują 
komfortowe użytkowanie. 
Plastyczne części możemy 
formować wedle potrzeb, co 
uniemożliwia ześlizgnięcie się 
okularów.

Stała wentylacja w szybach, 
chroni przed parowaniem, 
nie podrażniając oczu i nie 
powodując ich łzawienia.

Niezawodna technologia 
wymiennych szyb gwarantuje 
właściwą widoczność w każdych 
warunkach atmosferycznych.
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43-374 Buczkowice 
ul. Bielska 1124 

tel. +48 33 497 50 40, 42
fax +48 33 497 50 41

e-mail: uvex@uvex.com.pl
www.uvex.com.pl

CENY PODANE W KATALOGU SĄ REKOMENDOWANYMI CENAMI DETALICZNYMI.

www.uvex.com.pl
www.facebook.pl/uvex.polska

p r z e d s t a w i c i e l e  h a n d l o w i :

Jarek Dubiński

tel. +48 601 973 154 
ph.mazowsze@larix.com.pl

woj. mazowieckie pd.
woj. łódzkie

woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie

Janusz Kos

tel. +48 695 584 010
j.kos@larix.com.pl

woj. opolskie
woj. dolnośląskie
woj. lubuskie pd.
woj. wielkopolskie pd.
woj. śląskie
(na północ 
od autostrady A4)

Daniel Brzazgoń

tel. +48 601 396 618
d.brzazgon@larix.com.pl

woj. małopolskie
woj. podkarpackie
woj. śląskie
(na południe 
od autostrady A4)

Rafał Chojnacki

tel. +48 695 584 020
ph.polnoc@larix.com.pl

woj. pomorskie
woj. zachodniopomor.
woj. kujawsko-pomor.
woj. lubuskie pn.
woj. wielkopolskie pn.
woj. warmińsko-maz.
woj. podlaskie
woj. mazowieckie pn.

UVEX – oficjalny dostawca sprzętu do Międzynarodowych Reprezentacji.


