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uvex jest jednym  
z największych  
na świecie wiodących 
producentów
produktów ochronnych. 
Najnowocześniejsze 
technologie i rozwiązania, 
obsługa zorientowana na 
klienta, produkcja i testy 
sprzętu do ochrony. To 
powody, dla których każdy 
pokłada w nas zaufanie.

uvex sądzi, że standard nie wystar-
czy. Przekraczanie norm i maksy-
malne wykorzystanie 

"
dobrych" 

produktów dla każdego sportowca 
jest zakorzenione w DNA marki. 
Najlepsi sportowcy czy Mistrzowie 
Świata, czerpią korzyści z tej filo-
zofii. Innowacyjne rozwiązania uvex 
z doskonałymi powłokami m.in. uvex 
supravision®, wysokogatunkowe 
materiały i nowoczesny design pro-
duktów stworzonych dla maksymal-
nego bezpieczeństwa, doskonałej 
widoczności i sukcesu sportowego.

Zwycięzca Streif: Thomas Dreßen

protecting  
people
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Oficjalny dostawca sprzętu na międzynarodowe zawody w narciarstwie

Andreas  
Wellinger 

Bernadette
Schild
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Technologia uvex core - unikalna po-
włoka we wszystkich goglach uvex 
to coś innego niż standardowa tech-
nologia supravision®. Dla wszystkich 
narciarzy, którzy chcą zaufać swoim 
oczom w każdej sytuacji. Zapewnie-
nie najwyraźniejszej wizji i sporto-
wych doznań.

trust 
your eyes
uvex supravision®
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Optycznie poprawna wizja

200% ponad normę bez parowania

Szyby odporne na pęknięcia: dla 
maksymalnego bezpieczeństwa

Możesz polegać na 
swoich oczach.

Unikalna powłoka uvex  
supravision® zapewnia najlepszy 

obraz bez parowania – nawet 
przy złej pogodzie. Podczas te-

stów uzyskano pełne 60 sekund 
widzenia bez parowania. Dwa 

razy tyle, ile wymaga standard. 

uvex supravision®
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uvex core technology
uvex supravision jest standardem we 
wszystkich goglach. Technologia core działa 
w symbiozie  ze wszystkimi technologiami 
uvexa: idealna do każdych potrzeb.
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technologie

Kolorowa soczewka uvex colorvision 
umożliwia przekształcenie miękkiego, 
rozproszonego światła w precyzyjne 

światło o wysokim kontraście. 
Jednocześnie innowacyjna konstrukcja 

z pojedynczą soczewką, zapewnia 
najlepszy widok bez mgły przez cały 

czas i niespotykane dotąd  
pole widzenia.

Ulepszony kontrast dla dokładniejszej wizji

Do 10% większe pole widzenia

Klasa jakości optycznej 1+

Zachwyci twoje oczy - nowa  
innowacyjna, pojedyncza szyba.

400% powyżej normy bez parowania

uvex colorvision
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*rekomendowana cena detaliczna

WI19A2499B20 

cena: 499,90 PLN*

Uvex downhill 2000 CV to kontynuacja serii uvex downhill 2000. Dzięki ulepszonej pod względem kontrastu tech-

nologii uvex colorvision, o 15% większemu polu widzenia i antypoślizgowej powłoce uvex supravision®, która jest 

o 400% lepsza, te gogle zapewniają maksymalną wydajność zarówno na jak i poza trasami.

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC 

SZYBY
colorvision // supravision® //  

technologia decentered lens //  

sferyczna, pojedyncza szyba

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, anty-

poślizgowy silikon na gumie gogli

colorvision green

colorvision orange

colorvision yellow

CECHY

uvex downhill 2000 CV

black mat orange 
55/0/117/2530
mirror orange
colorvision yellow (S1)

black mat 
55/0/117/2130
mirror blue
colorvision yellow (S1)

white 
55/0/117/1030
mirror rose 
colorvision orange (S2)

orange 
55/0/117/1130
mirror orange
colorvision green (S2)

black mat 
55/0/117/2330
mirror rose 
colorvision green (S2)

yellow lime mat 
55/0/117/3030
mirror orange
colorvision green (S2)

colorvision

PODGLĄD

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 
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*rekomendowana cena detaliczna

WI19A2499B20 

cena: 499,90 PLN*

Uvex downhill 2000 CV to kontynuacja serii uvex downhill 2000. Dzięki ulepszonej pod względem kontrastu technolo-

gii uvex colorvision, o 15% większemu polu widzenia i antypoślizgowej powłoce uvex supravision®, która jest o 400% 

lepsza, te gogle zapewniają maksymalną wydajność zarówno na jak i poza trasami.

colorvision green

colorvision orange

colorvision yellow

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
colorvision // supravision® //  

technologia decentered lens // 

sferyczna, pojedyncza szyba

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, anty-

poślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex downhill 2000 S CV

white 
55/0/447/1030
mirror rose
colorvision orange (S2)

black mat orange 
55/0/447/2530
mirror orange
colorvision yellow (S1)

orange mat 
55/0/447/2630
mirror orange
colorvision orange (S2)

black mat 
55/0/447/2130
mirror blue
colorvision yellow (S1)

colorvision

PODGLĄD

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 
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*rekomendowana cena detaliczna

WI19A2249B20 

cena: 449,90 PLN*

Przejrzysty, wyraźny i modny - uvex g.gl 3000 CV posiada w sobie niezbędne minimum, a jednocześnie oferuje wszystko, 

czego potrzebuje narciarz. Gogle uvex g.gl 3000 CV są wyposażone w technologię uvex colorvision, która zapewnia 

lepszą widoczność, doskonały kontrast i kolory. Technologia OTG oznacza, że te gogle pasują również dla osób noszą-

cych okulary korekcyjne.

CECHY

uvex g.gl 3000 CV

yellow lime mat 
55/1/333/2230 
mirror orange
colorvision yellow (S1)

black orange mat 
55/1/333/2130 
mirror blue 
colorvision orange (S2)

black mat 
55/1/333/2030 
mirror blue
colorvision green (S3)

colorvision

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC 

SZYBY
colorvision // supravision® //  

pojedyncze, cylindryczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, mem-

brana klimatyczna, antypoślizgowy 

silikon na gumie gogli // wentylacja 

w oprawkach // OTG (dla osób 

noszących okulary korekcyjne)

PODGLĄD

colorvision green

colorvision orange

colorvision yellow

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 
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*rekomendowana cena detaliczna

WI19A1799B20 

cena: 359,90 PLN*

Kanciasta ramka uvex athletic sprawdzi się idealnie zarówno na każdym stoku jak i poza nim. Gogle te mają wyjątkowo 

szerokie pole widzenia i są wyposażone w technologię uvex colorvision, która gwarantuje większy kontrast i doskonałą 

widoczność. Technologia OTG oznacza, że sportowe gogle uvex pasują również dla osób noszących okulary korekcyjne.

uvex athletic CV

lime indygo mat 
55/0/527/7030
mirror blue 
colorvision green (S3)

black mat 
55/0/527/2130
mirror blue
colorvision yellow (S1)

pink mat 
55/0/527/9030
mirror green
colorvision orange (S2)

black orange mat 
55/0/527/2230
mirror blue
colorvision orange (S2)

CECHY

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
colorvision // supravision® //  

pojedyncze, cylindryczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna,anty-

poślizgowy silikon na gumie 

gogli // OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

colorvision

PODGLĄD

colorvision green

colorvision orange

colorvision yellow

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 
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Idealne połączenie  
w każdych warunkach.

Trzy poziomy ochrony w jednych goglach (S1-S3)

Automatyczne, bezstopniowe przyciemnienie

Od jasnego do ciemnego w 25 sekund

Kiedy naturalne światło uderza w szybę 
variomatic® , warstwa fotochromowa 

wewnątrz szyby reaguje automatycznie 
dostosowując się do natężenia światła, 

bezstopniowo przechodząc na jeden z trzech 
poziomów ochrony: S1, S2 i S3. Zapewnia 

wyraźne widzenie i najlepszą ochronę 
w słonecznej, pochmurnej lub deszczowej 

pogodzie. 

uvex variomatic®
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*rekomendowana cena detaliczna

Przeznaczony dla narciarzy o węższej twarzy. Soczewka uvex downhill 2000 S V wyposażona jest w technologię variomatic ®, 

dzięki czemu automatycznie dostosowuje się do panujących warunków oświetleniowych, zwiększając barwę od S1 (jasny odcień) 

do S3 (bardzo ciemny odcień). Powłoka supravision® na soczewce niezawodnie zapobiega parowaniu.

Gogle uvex downhill 2000 V wyposażone są w technologię variomatic®, dzięki czemu automatycz-

nie dostosowują się do panujących warunków oświetleniowych, zwiększając barwę od S1 (jasny 

odcień) do S3 (bardzo ciemny odcień). Powłoka supravision® na soczewce niezawodnie zapobiega 

parowaniu.

WI19A3399B20 

cena: 679,90 PLN*

WI19A3399B20 

cena: 679,90 PLN*

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic® // supravision® // tech-

nologia decentered lens //

podwójne sferyczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypośli-

zgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex downhill 2000 V

black mat 
55/0/123/2030
mirror rainbow / variomatic®

clear (S1–3)

black 
55/0/123/2230
mirror silver / variomatic®

clear (S1–3)

black mat 
55/0/123/2130
mirror green / variomatic®

clear (S1–3)

white 
55/0/123/1030
mirror silver / variomatic®

clear (S1–3)

variomatic® mirror

powered by

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic® // supravision® // tech-

nologia decentered lens //

podwójne sferyczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypośli-

zgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex downhill 2000 S V

white 
55/0/448/1030
mirror silver / variomatic®

clear (S1–3)

black 
55/0/448/2130
mirror green / variomatic®

clear (S1–3)

black 
55/0/448/2030
mirror rainbow / variomatic®

clear (S1–3)

variomatic® mirror

powered by

PODGLĄD

PODGLĄD
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*rekomendowana cena detaliczna

Lekko lustrzana szyba z technologią variomatic®  zapewniającą bezstopniowe przyciemnianie 

szyby w zależności od warunków atmosferycznych. Wizja bez zniekształceń dzięki technologii 

decentred lens, oraz ochrona przed parowaniem.

kanciasta konstrukcja i głęboko osadzona rama uvex athletic V sprawiają, że pasuje do szerokiej 

gamy kasków. Szyba posiada powłokę supravision®, która zapewnia niezawodną ochronę przed 

zaparowaniem. Dzięki szerokiemu polu widzenia i automatycznemu przyciemnianiu soczewek 

w technologii variomatic®, gogle te zapewniają wyraźne widzenie zarówno na stoku, jak i poza nim.

WI19A3499B20 

cena: 699,90 PLN*

WI19A2249B20 

cena: 449,90 PLN*

CECHY

uvex compact V

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic® // supravision® 

technologia decentered lens // 

podwójne sferyczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypośli-

zgowy silikon na gumie gogli

white 
55/0/142/1030
mirror rainbow / variomatic®

clear (S1–3)

black mat 
55/0/142/2130
mirror silver / variomatic®

clear (S1–3)

black mat 
55/0/142/2030
mirror blue / variomatic®

clear (S1–3)

variomatic®

powered by

PODGLĄD

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC 

SZYBY
variomatic® // supravision® //  

podwójne cylindryczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypo-

ślizgowy silikon na gumie gogli // 

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

CECHY

uvex athletic V

black mat 
55/0/525/2030 
variomatic® pink
clear (S2–3)

white 
55/0/525/1030 
variomatic® pink
clear (S2–3)

variomatic®

PODGLĄD
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Uwolnij zmęczone oczy.

Zmniejsza oznaki zmęczenia oczu

Polaryzacja przeciwko drażniącym refleksom

Dla zbalansowanego widoku

Odbicie światła od śniegu może oślepić 
oczy i doprowadzić do zmęczenia 

oka, ponieważ siatkówka stale stara 
się dostosować do zmieniających się 
warunków oświetleniowych. Maleńkie 
kryształy w powłoce uvex polavision® 

pochłaniają rozproszone światło 
i gwarantują przyjemne wrażenia 

wizualne przez cały czas.

uvex polavision®
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*rekomendowana cena detaliczna

Przejrzysty widok za każdym razem - uvex g.gl 3000 P wykorzystuje technologię polavision®, aby 

chronić oczy przed rozpraszającymi odbiciami. Dzięki technologii OTG gogle te można zakładać 

także na okulary korekcyjne.

uvex g.gl 3000 TOP zostały wyposażone w niezbędne akcesoria i oferują wszystko, czego każdy 

potrzebuje na stoku. Nowoczesna, czysta konstrukcja z technologią OTG i wymienną szybką. Szy-

ba Take Off jest praktycznie bezramkowa i można ją zdjąć jedną ręką. Podstawowa szyba została 

wyposażona w technologię polavision®, która eliminuje refleksy.

WI19A3249B20 

cena: 649,90 PLN*

WI19A1749B20 

cena: 349,90 PLN*

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision® // supravision® //  

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka,  

membrana klimatyczna, gumowy 

pasek // wentylacja w oprawkach 

// OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

CECHY

uvex g.gl 3000 P 

white mat 
55/1/334/1030 
polavision® brown
clear (S1)

polavision®

PODGLĄD

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision® // supravision® //  

podwójne, cylindryczne szyby //  

system wymiany szyb take off

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypo-

ślizgowy silikon na gumie gogli // 

wentylacja w oprawkach // OTG 

(dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

CECHY

uvex g.gl 3000 TOP 

white 
55/1/332/1030 
mirror silver
polavision® / clear (S1, S3)

black 
55/1/332/2030 
mirror silver
polavision® / clear (S1, S3)

take off polavision®

PODGLĄD

black mat 
55/1/334/2030
polavision® brown
clear (S1)
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*rekomendowana cena detaliczna

Wygląd oversize oraz bezramkowa konstrukcja to cechy charakterystyczne modelu Skyper. Tech-

nologia polavision® zapewnia ochronę przed refleksami świetlnymi.

Kanciasta konstrukcja ramky uvex athletic P sprawia, że pasują do szerokiej gamy kasków. Szyba 

posiada powłokę supravision®, która zapewnia niezawodną ochronę przed parowaniem. Dzięki 

szerokiemu polu widzenia i technologii polavision ® gogle eliminują refleksy, zapewniając jednocze-

śnie wyraźne widzenie zarówno na stoku, jak i poza nim.

WI19A1799B20 

cena: 359,90 PLN*

WI19A1499B20 

cena: 299,90 PLN*

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision® // supravision® //  

podwójne cylindryczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, gumowy 

pasek

CECHY

uvex skyper P

black met mat 
55/0/444/2030 
polavision® brown
clear (S1)

white mat 
55/0/444/1030 
polavision® brown
clear (S1)

polavision®

PODGLĄD

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision® // supravision® //  

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypo-

ślizgowy silikon na gumie gogli // 

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

CECHY

uvex athletic P

black mat 
55/0/526/2030 
polavision® brown
clear (S1)

polavision®

PODGLĄD

white mat 
55/0/526/1030 
polavision® brown
clear (S1)
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Oślepiające słońce. Zmiana 
warunków oświetlenia. Nie 
ma problemu z okularami 
narciarskimi uvex VP X. 
Specjalna powłoka soczewki 
redukuje irytujące odblaski 

i refleksy, jednocześnie 
oferując całkowicie 
automatyczne, bezstopniowe 
przyciemnianie w tym samym 
czasie. Najlepsze połączenie 
obu technologii w jednych 
goglach narciarskich

uvex variomatic® i uvex po-
lavision® w jednym goglach? 
Idealne połączenie na każde 
warunki pogodowe:  
uvex VP X.

uvex variomatic® polavision®

better  
together
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Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

*rekomendowana cena detaliczna

Wyposażone w technologię variomatic® oraz polavision®. Bezstopniowe przycemnianie szyby 

dostosowujące się do warunków atmosferycznych, oraz zniwelowanie nieprzyjemnych refleksów 

światła dzięki technologii  polavision®.

Gogle narciarskie uvex downhill 2000 VP X łączą dwie najlepsze technologie: variomatic® do auto-

matycznej regulacji zaciemnienia szyby i polavision® dla ochrony przed refleksami świetlnymi.

WI19A3999B20 

cena: 799,90 PLN*

WI19A3999B20 

cena: 799,90 PLN*

uvex compact VP X

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
extended variomatic® effect // 

polavision® // supravision® // 

technologia decentered lens // 

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypośli-

zgowy silikon na gumie gogli

CECHY

black mat 
55/0/140/2130
variomatic® smoke
polavision® smoke (S2–4)

PODGLĄD

variomatic® polavision® extended

powered by

uvex downhill 2000 VP X

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
extended variomatic® effect // 

polavision® // supravision® // 

technologia decentered lens // 

podwójne sferyczne szyby

KOMFORT
antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli, membrana klimatyczna, 

pojedyncza welurowa pianka

CECHY

black mat 
55/0/111/2121 
variomatic® smoke
polavision® smoke (S2–4)

PODGLĄD

variomatic® polavision® extended

powered by
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Widzieć lepiej. 
Jednym ruchem.

Simply twice 
as good.
Cylindryczne szyby z kolekcji 
Take Off można łatwo 
zastąpić jednym ruchem 
dzięki zintegrowanej 
technologii soczewek:  
Take Off przylega do 
niewidocznych magnesów 
znajdujących się w ramce 
gogli - można ją bez 
problemu zdjąć za pomocą 

wygodnych zaczepów, 
nawet w rękawiczkach. 
W porównaniu ze swoim 
poprzednikiem, ulepszona 
technologia zapewnia 
jeszcze szersze pole 
widzenia. A tak przy okazji, 
wygląda naprawdę dobrze. 
Dzięki niemal bezramowej 
konstrukcji gogli  
uvex g.gl 3000 Take Off.

Szyba Take Off 
łączy dwa różne 

poziomy przyciem-
nienia w jednych 

goglach:  
od S0 do S3.

Zdejmowana 
szyba

S1 S3

24
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Magnesy 
zintegrowane 
z klapką zapewniają 
bezpieczne 
dopasowanie 
i jeszcze szersze 
pole widzenia.

Bardzo elastyczna 
ramka z wieloma 
otworami 
wentylacyjnymi 
i elastycznym wizjerem, 
zapewnia dodatkowy 
komfort i wentylację.

Powłoka uvex supravi-
sion® na obu soczewkach 
zapewnia precyzyjne 
widzenie bez zamglenia 
i maksymalną odporność na 
pęknięcia.

Funkcja (OTG): 
wygodna ramka 
gogli idealnie 
pasuje do okularów 
korekcyjnych.

System mini 
magnesów

Większy  
komfort

Anti-fog Dla osób  
noszących  
okulary korekcyjne
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*rekomendowana cena detaliczna

uvex g.gl 3000 TO zostały wyposażone w niezbędne akcesoria i oferują wszystko, czego potrze-

buje narciarz na stoku. Nowoczesna, czysta konstrukcja z technologią OTG i wymienną szybką. 

Szyba Take Off jest praktycznie bezramkowy i można go zdjąć jedną ręką.

Technologia wymiennych magnetycznych szyb, z doskonałą wentylacją oprawek. Świetny wybór do użytku w każ-

dych warunkach atmosferycznych. Dostosowane do nakładania na okulary korekcyjne.

WI19A2849B20 

cena: 569,90 PLN*

WI19A2749B20 

cena: 549,90 PLN*

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC 

SZYBY
supravision® // podwójne, cylin-

dryczne szyby // system wymiany 

szyb take off

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypo-

ślizgowy silikon na gumie gogli 

// wentylacja w oprawkach // OTG 

(dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

CECHY

uvex g.gl 3000 TO
take off

black mat 
55/1/331/4030 
mirror blue
lasergold lite / clear (S1, S3)

black mat 
55/1/331/2230
mirror green
clear / clear (S0, S2)

white mat 
55/1/331/1030 
mirror silver
lasergold lite / clear (S1, S3)

black mat 
55/1/331/2130 
mirror gold
clear / rose (S2, S3)

black mat 
55/1/331/2030 
mirror red
lasergold lite / clear (S1, S3)

PODGLĄD

CECHY

uvex comanche TO

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne, cylin-

dryczne szyby // system wymiany 

szyb take off

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana piankowa, antypo-

ślizgowy silikon na gumie gogli 

// wentylacja w oprawkach // OTG 

(dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

PODGLĄD

navy mat 
55/1/209/4126 
mirror blue 
lasergold lite / clear (S1, S3)

black mat 
55/1/209/9326 
mirror silver
lasergold lite / clear (S1, S3)

white 
55/1/209/1426 
mirror silver
lasergold lite / clear (S1, S3)

take off
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WI19A2249B20

cena: 449,90 PLN**

uvex craxx FM jest idealny dla osób noszących okulary korekcyjne, które chcą mieć gogle o szerokim polu widzenia. 

Gogle przekonują stylowym wyglądem, wzmacniającą kontrast soczewką i kolorowym paskiem. Powłoka supravisi-

on® zapobiega parowaniu wizjera.

CECHY

uvex craxx FM

OCHRONA
100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka

wentylacja w oprawkach

antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli // OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

black metallic 
55/1/629/2126 
mirror silver

lasergold lite (S3)

PODGLĄD

Wyjątkowo smukła konstrukcja ramki i duża szyba. Gogle przekonują nowoczesnym wyglądem podkreślonym przez 

w pełni lustrzaną szybę zapewniającą wizję bez zniekształceń oraz ochronę przed parowaniem.

WI19A2599B20 

cena: 519,90 PLN*

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // technologia decen-

tered lens // podwójne, sferyczne 

szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypośli-

zgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex compact FM

PODGLĄD

black mat 
2030 
mirror rainbow

rose (S3)

prosecco mat   
55/0/130/8030 
mirror orange
clear (S3)

pink mat   
55/0/130/0030 
mirror blue
rose (S2)

yellow lime mat   
55/0/130/2330 
mirror orange
orange (S2)

full mirror

full mirror

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

Dla dużych 
okularów
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*rekomendowana cena detaliczna
**produkt dostępny do wyczerpania zapasów

WI19A1999B20

cena: 399,90 PLN**

Dla sportowców z mniejszą głową. Bezramkowa konstrukcja, delikatnie lustrzana szyba 

i technologia decentred lens zapewniająca wizję bez zniekształceń.

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli

CECHY

uvex downhill 2000 S LM

black mat 
55.0.438.2026 
litemirror silver

clear (S2)

white 
55.0.438.1026 
litemirror silver

clear (S2)

PODGLĄD

Klasyczny model Uvex – w pełni lustrzana szyba zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem podczer-

wonym. Technologia decentred lens zapewnia obraz bez zniekształceń, a powłoka supravision® zapobiega parowa-

niu nawet w najcięższych warunkach.

WI19A2249B20 

cena: 449,90 PLN*uvex downhill 2000 FM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // technologia decen-

tered lens // podwójne, sferyczne 

szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, antypośli-

zgowy silikon na gumie gogli

CECHY

PODGLĄD

black mat 
55/0/115/2230 
mirror rainbow
rose (S3)

black mat 
55/0/115/2426 
mirror blue
clear (S2)

white 
55/0/115/1230 
mirror pink
rose (S2)

full mirror

full mirror

black mat** 
55/0/115/2330 
mirror rainbow
rose (S3)

black mat 
55/0/115/2030 
mirror silver  
clear (S2)

28



*rekomendowana cena detaliczna

Szerokie pole widzenia i w pełni lustrzana soczewka dodają stylu. Wyposażone w technologię decentred lens oraz su-

pravision® - wizja bez zniekształceń i ochrona przed parowaniem. Dostosowane do noszenia na okularach korekcyjnych.

Bezramkowa konstrukcja z lekko lustrzaną szybą. Wyposażone w technologie decentred lens oraz supravison® – za-

pewniają wizję bez zniekształceń, oraz redukcję refleksów świetlnych.

WI19A1349B20 

cena: 269,90 PLN*

WI19A1649B20 

cena: 329,90 PLN*

CECHY

uvex athletic FM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC 

SZYBY
supravision® // podwójne, cylindry-

czne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana piankowa,  

antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli // OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

PODGLĄD

lime indygo mat 
55/0/520/7130 
mirror blue
blue (S3)

pink mat 
55/0/520/9030 
mirror pink
rose (S2)

black mat  
55/0/520/2030 
mirror silver

blue (S3)

navy mat 
55/0/520/4130 
mirror orange
lasergold lite (S2)

black mat 
55/0/520/2230 
mirror green
lasergold lite (S2)

full mirror

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC 

SZYBY
supravision® // podwójne cylindrycz- 

ne szyby

KOMFORT
pojedyncza welurowa pianka, 

membrana klimatyczna, gumowy 

pasek

CECHY

uvex skyper LM

PODGLĄD

white 
55/0/421/1226 
mirror gold
rose (S2)

black mat  
55/0/421/2426 
mirror blue
clear (S3)

white mat  
55/0/421/1326 
mirror pink
clear (S2)

black  
55/0/421/2126 
mirror silver
lasergold lite (S3)

mirror
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*rekomendowana cena detaliczna

Soczewka lasergold lite uvex g.gl 3000 LGL poprawia kontrast, doskonale nadaje się do płaskich warunków oświetle-

niowych i oferuje widoczność bez mgły dzięki zastosowaniu technologii uvex supravision®. OTG oznacza, że okulary 

nadają się dla osób noszących okulary korekcyjne.

craxx LGL to idealne gogle dla osób noszących okulary korekcyjne. Idelanie nadają się na kiepską pogodę. Mają 

duże pole widzenia i wygodne dopasowanie. Powłoka supravision® zapobiega parowaniu szyby, nawet w zmiennych 

warunkach pogodowych.

WI19A1299B20 

cena: 259,90 PLN*

WI19A1849B20 

cena: 369,90 PLN*

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC 

SZYBY
supravision® // podwójne cylindry-

czne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka, wentylacja 

w oprawkach, antypoślizgowy 

silikon na gumie gogli, OTG (dla 

osób noszących okulary

korekcyjne)

CECHY

PODGLĄD

uvex g.gl 3000 LGL 

uvex craxx LGL

white mat 
55/1/335/1030 
lasergold lite
blue (S2)

CECHY

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC 

SZYBY
supravision® // podwójne, cylindry-

czne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka, membrana 

piankowa, gumowy pasek // wenty-

lacja w oprawkach //  

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

lasergold lite

lasergold lite

PODGLĄD

black 
55/1/335/2030 
lasergold lite
rose (S2)

black mat 
55/1/628/2030
lasergold lite
clear (S1)
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*rekomendowana cena detaliczna

Przyciągająca uwagę kanciasta ramka pasująca do większości kasków. Wizjer lasergold poprawia ostrość 

widzenia w trudnych warunkach atmosferycznych. Technologia supravision® zapobiega parowaniu. Dostoso-

wane do noszenia na okularach korekcynych.

Kompaktowa ramka i sportowy wygląd. Wypsażone w szybę lasergold zwiększającą ostrość widzenia w trudnych 

warunkach atmosferycznych.

WI19A999B20 

cena: 199,90 PLN*

WI19A1249B20 

cena: 249,90 PLN*

CECHY

uvex athletic LGL

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne cylindrycz- 

ne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka, membrana 

piankowa, gumowy pasek // OTG 

(dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

PODGLĄD

black 
55/0/522/2230 
lasergold lite
clear (S1)

white  
55/0/522/2130 
lasergold lite
rose (S2)

black 
55/0/522/2030 
lasergold lite
blue (S2)

lasergold lite

CECHY

uvex comanche LGL

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne cylin- 

dryczne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka, membrana 

piankowa, gumowy pasek // 

wentylacja w oprawkach // OTG 

(dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

PODGLĄD

white 
55/1/092/1229 
lasergold lite
clear (S1)

black mat 
55/1/092/2629 
lasergold lite
clear (S1)

lasergold lite
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*rekomendowana cena detaliczna

WI19A949B20 

cena: 189,90 PLN**

WI18A799B20 

cena: 159,90 PLN**

Klasyczne gogle w wielu nowoczesnych wariantach kolorystycznych. Świetna 

propozycja dla chcących się wyróżnić.

Klasyczne gogle przypadną do gustu każdemu miłośnikowi narciarstwa. 

CECHY

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka

membrana piankowa

CECHY

uvex cevron 

uvex magic II

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne, cylindrycz- 

ne szyby // easy to clean

KOMFORT
pojedyncza pianka

membrana piankowa

wentylacja w oprawkach

green mat 
55/0/036/7229 
lasergold lite /clear (S1)

black 
55/0/047/2129  
lasergold lite 

clear (S1)

white 
55/0/047/1029  
lasergold lite 

clear (S1)

black blue 
55/0/036/2729 
lasergold lite 

clear (S1)

white pink 
55/0/036/1629 
lasergold lite 

clear (S1)

indygo mat 
55/0/036/4229 
lasergold lite 

clear (S1)

lasergold lite

lasergold lite
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*rekomendowana cena detaliczna

Nowe gogle dla dzieci. W pełni lustrzana szyba zapewni świetny wygląd, a technologia supravision® 

pozwoli na zabawę bez parowania szyby.

Dziecięcy model uvex slider LGL wyposażony jest w soczewkę o zwiększo-

nym kontraście oraz technologię supravision®, zapewniającą jazdę bez mgły.

WI19A1099B20 

cena: 219,90 PLN*

WI19A849B20 

cena: 169,90 PLN*

CECHY

uvex slider FM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne cylindrycz- 

ne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka, membrana 

piankowa, gumowy pasek // wenty-

lacja w oprawkach // OTG (dla osób 

noszących okulary korekcyjne)

PODGLĄD

mint 
55/0/026/7130 
mirror gold
rose (S2)

lightgreen 
55/0/026/7030
mirror green
lasergold lite (S3)

anthracite 
55/0/026/5030
mirror red
lasergold lite (S3)

white 
55/0/026/1030
mirror pink
lasergold lite (S3)

full mirror

CECHY

uvex slider LGL

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne cylindrycz- 

ne szyby // easy to clean

KOMFORT
pojedyncza pianka, membrana 

piankowa, gumowy pasek // wenty-

lacja w oprawkach // OTG (dla osób 

noszących okulary korekcyjne)

PODGLĄD

lasergold lite

blue 
55/0/024/4030 
lasergold lite
clear (S1)

white 
55/0/024/1129  
lasergold lite
clear (S1)

pink 
55/0/024/7030
lasergold lite
clear (S1)

black 
55/0/024/2129 
lasergold lite
clear (S1)
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*rekomendowana cena detaliczna

Lustrzana soczewka fuvex flizz FM przyciąga wzrok i niezawodnie blokuje promienie UVA, UVB i UVC. Powłoka 

supravision® zapewnia małym narciarzom ciągłe, przejrzyste i wolne od mgły widzenie.

Ostre krawędzie i sportowy wygląd. W takich goglach sporty zimowe to 

jeszcze więcej frajdy!

WI19A1099B20 

cena: 219,90 PLN*

WI19A699B20 

cena: 139,90 PLN*

CECHY

uvex flizz FM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne, cylindrycz- 

ne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka, membrana 

piankowa, gumowy pasek

white 
55/3/830/1030 
mirror green
rose (S2)

pink 
55/3/830/9030 
mirror pink
rose (S2)

anthracite 
55/3/830/2030 
mirror silver
blue (S2)

blue 
55/3/830/4030 
mirror blue
blue (S1)

full mirror

PODGLĄD

CECHY

uvex flizz LG

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // podwójne, cylindrycz- 

ne szyby // easy to clean

KOMFORT
pojedyncza pianka, membrana 

piankowa, gumowy pasek

PODGLĄD

white 
55/3/829/1030 
lasergold 
clear (S2)

mint 
55/3/829/7030 
lasergold
clear (S2)

black 
55/3/829/2012 
lasergold
clear (S2)

blue 
55/3/829/4030 
lasergold
clear (S2)

lasergold

34



*rekomendowana cena detaliczna

Dla wszystkich małych narciarzy przygotowaliśmy specjalną propozycję. Dostępne w zestawach 12 sztuk, po 6 sztuk 

z koloru. Ochrona przed promieniowaniem UV i technologia przeciw parowaniu pozwolą na bezpieczną zabawę na 

stoku.

Pojedyncza, odporna na zarysowania szyba pozwala na świetną zabawę na 

stoku każdemu dziecku.

WI19A499B20 

cena: 99,90 PLN*

WI19A3999B20 

CECHY

CECHY

uvex speedy pro

uvex snowy pro set

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // easy to clean //

pojedyncze, cylindryczna szyba

KOMFORT
pojedyncza pianka, membrana 

piankowa, gumowy pasek

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® // pojedyncze, cylindry-

czne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka,  

membrana piankowa, gumowy 

pasek

PODGLĄD

PODGLĄD

black 
55/3/819/2312 
lasergold (S2)

lightgreen 
55/3/819/7030 
lasergold (S2)

blue 
55/3/819/4012 
lasergold (S2)

white 
55/3/819/1112 
lasergold (S2)

pink 
55/3/819/9030 
lasergold (S2)

lasergold

lasergold

blue 
55/S/824/1412 
lasergold (S2)

pink 
55/S/824/1412 
lasergold (S2)
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visor helmet

Ikona wróciła: w dwóch wersjach. uvex hlmt 600 to wszechstronny 
kask - dla każdego, kto pędzi w dół, wiedząc że jest bezpieczny.

36

uvex hlmt 600 visor

lightweight
powerful and

36

uvex hlmt 600 visor



visor helmet

uvex hlmt 700, jest naprawdę niesamowity: najlżejszy kask narciarski, 
jaki uvex kiedykolwiek wprowadził na stok. Aerodynamiczna 
konstrukcja i wyjątkowa lekkość noszenia.

uvex hlmt 700 visor

lightweight
powerful and
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visor helmet

Twarda skorupa. Miękki środek. Dla maksymalnej ochro-
ny i wygody - zarówno dla głowy, jak i dla oczu. Innowa-
cyjna, regulowana technologia wentylacji kasku o twardej 
powłoce zapewnia doskonałe chłodzenie w każdych 
warunkach pogodowych. Z uvex hlmt 600 visor, zawsze 
jesteś bezpieczny. 

• Regulowana wentylacja dla większego komfortu
• Wymienny wizjer
• Wstrzykiwana konstrukcja kasku

uvex hlmt 600 visor

uvex hlmt 600 visor
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visor helmet

Technologia double-inmould uvex hlmt 700 zapewnia wy-
jątkowo niską wagę i jednocześnie zapewnia doskonałą 
ochronę. Lekki, jakbyś nie miał nic na głowie. Aerodyna-
miczny kształt pozwala bez wysiłku wchodzić w zakręty, 
oszczędzając sekundy na stoku. 

• Różne opcje wnętrza
• Niezwykle wygodny dzięki konstrukcji double-in-

mould
• Ramkowy wizjer litemirror z pełną wentylacją

uvex hlmt 700 visor

uvex hlmt 700 visor
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Nowoczesna stylistyka w połączeniu z ostrymi krawędziami zamknięta w kasku uvex hlmt 500 visor V. Duża, futurystyczna 

szyba zapewnia ogromną szerokość pola widzenia, eliminuje znie kształcenia, a dzięki technologii variomatic®, szybko 

adaptuje się do warunków zewnętrznych.

WI19A7499B20 

cena: 1449,90 PLN*

black mat
56/6/234/2005 // 55–59 cm

56/6/234/2007 // 59–62 cm

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2)

strato met mat
56/6/234/5005 // 55–59 cm

56/6/234/5007 // 59–62 cm

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2) 

uvex hlmt 500 visor V

OCHRONA
technologia hardshell // normy: 

EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka

WIZJER
litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2) // antifog

CECHY

variomatic®

AKCESORIA

56/8/234/0003 // 53–57 cm 

56/8/234/0005 // 57–61 cm 

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2)

PODGLĄD

*rekomendowana cena detaliczna

uvex hlmt 600 visor V zapewnia lepszą wentylację, większy komfort i lepszą widoczność. Głębokie kanały wewnętrz-

ne i duże otwory wentylacyjne oznaczają, że możesz regulować przepływ powietrza nawet podczas jazdy. Sportową 

stylizację kasku uzupełnia wizjer variomatic® w kolorze jasnoniebieskim, który automatycznie dostosowuje się do 

panujących warunków oświetleniowych.

WI19A7499B20 

cena: 1499,90 PLN*uvex hlmt 600 visor V

OCHRONA
technologia hardshell //  

normy: EN 1077:2007 B  

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji //  

wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka

WIZJER
litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2) // antifog

CECHY

variomatic®

PODGLĄD

AKCESORIA

56/8/238/0004 // 52–57 cm 

56/8/238/0003 // 57–61 cm 

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2)

black mat
56/6/238/2005 // 55–57 cm
56/6/238/2006 // 57–59 cm
56/6/238/2007 // 59–61 cm 
litemirror blue / variomatic®  
clear (S1–2)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 
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*rekomendowana cena detaliczna

uvex hlmt 700 visor V posiada innowacyjną konstrukcję wizjera oraz specjalną wentylację, która dodatkowo zapobiega 

parowaniu. Wizjer variomatic ® automatycznie dostosowuje się do panujących warunków oświetleniowych. Ten lekki, 

dobrze wentylowany kask posiada system regulacji 3D IAS, oferując indywidualne dopasowanie i najwyższy komfort.

WI19A5799B20 

cena: 1149,90 PLN*uvex hlmt 700 visor V

OCHRONA
technologia inmould //  

normy: EN 1077:2007 B 

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
system wentylacji //  

wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka

WIZJER
litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2) // antifog

CECHY

variomatic®

PODGLĄD

black mat
56/6/239/2005 // 55–59 cm

56/6/239/2007 // 59–61 cm 

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

hlmt 600 visor oferuje komfort i styl. Modny, sportowy wygląd kasku jest uzupełniony lustrzanym wykończeniem 

wizjera. Wygodna, dwuczęściowa wyściółka, skorupa z głębokimi wewnętrznymi kanałami i regulowaną wentylacją 

w zewnętrznej powłoce sprawia, że kask jest tak wygodny i lekki, że prawie nie czuć go na głowie.

WI19A5999B20 

cena: 1199,90 PLN*uvex hlmt 600 visor

OCHRONA
technologia hardshell //  

normy: EN 1077:2007 B 

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji //

wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka

WIZJER
 litemirror silver  

lasergold lite (S2) // antifog

CECHY

rose mat
56/6/236/9005 // 55–57 cm
56/6/236/9006 // 57–59 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

white mat
56/6/236/1005 // 55–57 cm
56/6/236/1006 // 57–59 cm
56/6/236/1007 // 59–61 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

blue mat
56/6/236/4005 // 55–57 cm
56/6/236/4006 // 57–59 cm
56/6/236/4007 // 59–61 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

black mat
56/6/236/2005 // 55–57 cm
56/6/236/2006 // 57–59 cm
56/6/236/2007 // 59–61 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

lasergold lite

AKCESORIA

56/8/236/0002 // 53–57 cm 
56/8/236/0001 // 57–61 cm 
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

PODGLĄD
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*rekomendowana cena detaliczna

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

2014

VISIERHELME

Nowoczesny kształt i wyrafinowana technologia. Duży, nowoczesny wizjer zapewnia 

szeroki kąt widzenia , oraz ochronę przed wiatrem.

WI19A5799B20 

cena: 1149,90 PLN*uvex hlmt 500 visor

OCHRONA
technologia hardshell //  

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // waga od 600 g

WIZJER
litemirror silver  // lasergold lite 

(S2) // antifog

CECHY

black-white mat
56/6/213/2105 // 55–59 cm
56/6/213/2107 // 59–62 cm
litemirror silver  
lasergold lite (S2)

cobalt-white mat
56/6/213/4005 // 55–59 cm
56/6/213/4007 // 59–62 cm
litemirror silver  
lasergold lite (S2)

pink mat
56/6/213/9003 // 52–55 cm
56/6/213/9005 // 55–59 cm
litemirror silver  
lasergold lite (S2)

white-pink mat
56/6/213/1903 // 52–55 cm
56/6/213/1905 // 55–59 cm
litemirror silver  
lasergold lite (S2)

SKIMAGAZIN  
05/2017

deep emerald mat
56/6/213/6005 // 55–59 cm
56/6/213/6007 // 59–62 cm
litemirror silver  
lasergold lite (S2)

lasergold lite

PODGLĄD

uvex hlmt 700 visor o innowacyjnej konstrukcji wizjera oraz wbudowanej wentylacji. Wizjer litemirror jest wymienny 

i uzupełnia stylowy wygląd tego bardzo lekkiego, wygodnego i dobrze wentylowanego kasku.

WI19A4499B20 

cena: 899,90 PLN*uvex hlmt 700 visor

OCHRONA
technologia inmould //  

normy: EN 1077:2007 B  

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
system wentylacji //  

wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka

WIZJER
 litemirror silver  

lasergold lite (S2) // antifog

CECHY

rose mat
56/6/237/9003 // 52–55 cm
56/6/237/9005 // 55–59 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

strato mat
56/6/237/5005 // 55–59 cm
56/6/237/5007 // 59–61 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

black mat
56/6/237/2003 // 52–55 cm
56/6/237/2005 // 55–59 cm
56/6/237/2007 // 59–61 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

dust blue mat
56/6/237/4003 // 52–55 cm
56/6/237/4005 // 55–59 cm
56/6/237/4007 // 59–61 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

white mat
56/6/237/1005 // 55–59 cm
56/6/237/1007 // 59–61 cm
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

lasergold lite

PODGLĄD

AKCESORIA

black
56/8/237/0001 // 52–61 cm 
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)

white
56/8/237/0002 // 52–61 cm 
 litemirror silver  
lasergold lite (S2)
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*rekomendowana cena detaliczna

HLMT 400 visor style łączy w sobie bezpieczeństwo, komfort i styl.  Technologia OTG pozwala 

na noszenie okularów korekcyjnych pod wizjerem.

Junior visor pro łączy funkcjonalność i dobry wygląd. Ten łatwy w obsłudze kask jest stworzony do 

codziennych aktywności dziecka.

WI19A3999B20 

cena: 799,90 PLN*

WI19A2899B20 

cena: 579,90 PLN*

uvex hlmt 400 visor style

OCHRONA 
technologia inmould //  

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // System 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji //  

wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka  // zaawansowany pro-

tektor nosa // waga od 600 g

WIZJER
litemirror silver // lasergold lite (S2) 

// antifog

CECHY

prosecco met mat
56/6/215/9105 // 53–58 cm

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

lasergold lite

black mat
56/6/215/2005 // 53–58 cm

56/6/215/2007 // 58–61 cm 

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

white mat
56/6/215/1005 // 53–58 cm

56/6/215/1007 // 58–61 cm 

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

titanium mat
56/6/215/5005 // 53–58 cm

56/6/215/5007 // 58–61 cm

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

navyblue mat
56/6/215/4005 // 53–58 cm

56/6/215/4007 // 58–61 cm

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

AKCESORIA

56/8/216/0105 // 53–61 cm 

lasergold lite (S1)

56/8/216/0205 // 53–61 cm 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/216/0305 // 53–61 cm 

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

PODGLĄD

uvex junior visor pro

OCHRONA
technologia inmould //   

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // System 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // wyjmowana 

antyalergiczna wyściółka  // waga 

od 410 g

DOPASOWANIE
litemirror silver // lasergold lite 

(S2) // antifog

CECHY

neon yellow mat
56/6/191/6003 // 52–54 cm
56/6/191/6005 // 54–56 cm
litemirror silver
lasergold lite (S2)

pink mat
56/6/191/9003 // 52–54 cm
56/6/191/9005 // 54–56 cm
litemirror silver
lasergold lite (S2)

white-red mat
56/6/191/1303 // 52–54 cm
56/6/191/1305 // 54–56 cm
litemirror silver
lasergold lite (S2)

mint mat
56/6/191/7003 // 52–54 cm
56/6/191/7005 // 54–56 cm
litemirror silver
lasergold lite (S2)

black-orange mat
56/6/191/2803 // 52–54 cm
56/6/191/2805 // 54–56 cm
litemirror silver
lasergold lite (S2)

lasergold lite

PODGLĄD

AKCESORIA

56/8/191/0003 // 52–56 cm 

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 
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*rekomendowana cena detaliczna

Ultralekki kask wyścigowy Race+. Ergonomiczny kształt zapewnia  

niezaburzony przepływ powietrza dla lepszych rezultatów.

WI19A4249B20 

cena: 849,90 PLN*

WI19A2299B20 

cena: 4499,00 PLN*

uvex race+

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // Spełnia nowe wymogi 

FIS // normy: EN 1077:2007 A, 

ASTM F2040

DOPASOWANIE
6 rozmiary skorupy // monomatic 

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // zamykany 

system natural sound //możliwość 

montażu gardy // waga od 480 g

white-lime
56/6/172/1603 // 53–54 cm
56/6/172/1604 // 55–56 cm
56/6/172/1605 // 56–57 cm
56/6/172/1606 // 58–59 cm
56/6/172/1607 // 59–60 cm

black-silver
56/6/172/2703 // 53–54 cm
56/6/172/2704 // 55–56 cm
56/6/172/2705 // 56–57 cm

56/6/172/2706 // 58–59 cm
56/6/172/2707 // 59–60 cm

all-white
56/6/172/1103 // 53–54 cm
56/6/172/1104 // 55–56 cm
56/6/172/1105 // 56–57 cm
56/6/172/1106 // 58–59 cm
56/6/172/1107 // 59–60 cm
56/6/172/1108 // 60–61 cm

white-blue 
56/6/172/1403 // 53–54 cm
56/6/172/1404 // 55–56 cm
56/6/172/1405 // 56–57 cm
56/6/172/1406 // 58–59 cm
56/6/172/1407 // 59–60 cm

CECHY

garda // black
56/9/171/2201 // 51–61 cm

all-black
56/6/172/2103 // 53–54 cm
56/6/172/2104 // 55–56 cm
56/6/172/2105 // 56–57 cm
56/6/172/2106 // 58–59 cm
56/6/172/2107 // 59–60 cm
56/6/172/2108 // 60–61 cm

AKCESORIA
pink-white mat
56/6/172/9003 // 53–54 cm
56/6/172/9004 // 55–56 cm
56/6/172/9005 // 56–57 cm

PODGLĄD

Ultra lekki. Ultra wytrzymały. Wykonany z najlepszych materiałów i noszony przez 

Creme de la Creme narciarstwa alpejskiego – Uvex race 3 carbon. Absolutna 

gwiazda w portfolio Uvex.

OCHRONA
technologia carbon // Spełnia 

nowe wymogi FIS //  normy: 

EN 1077 A  / ASTM F 2040 /  

TÜV GS

DOPASOWANIE
4 rozmiary skorupy // monomatic

KOMFORT
antyalergiczna wyściółka // waga 

od 430 g

uvex race 3 carbon

white
56/6/158/1003 // 53-54 cm
56/6/158/1004 // 55-56 cm
56/6/158/1005 // 56-57 cm
56/6/158/1006 // 58-59 cm

CECHY

PODGLĄD REKOMENDOWANE

uvex downhill 2000 CV
55/0/117/2130

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 
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*rekomendowana cena detaliczna

Bądź gotowy na slalom. Jakk+ sl teraz z nową osłoną podbródka. Lekki, dobrze wentylowany 

i wyposażony w system regulacji 3D IAS dla indywidualnego dopasowania.

Od szybkich alpejskich tras do zabawy w puchu. Jakk+ octo+ z technologią 

Octo+ dopasuje się do kształtu Twojej głowy automatycznie i zadba o Twoje 

bezpieczeństwo.

WI19A5499B20 

cena: 1099,90 PLN*

WI19A4349B20 

cena: 869,90 PLN*

OCHRONA
technologia + // technologia hard-

shell // normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // natural sound system //  

wyjmowana antyalergiczna wy-

ściółka // garda w zestawie

uvex JAKK+ sl

chin guard // black, adjustable
56/9/220/1001 // 52–62 cm

CECHY

black mat
56/6/220/2005 // 55–59 cm

56/6/220/2007 // 59–62 cm

white mat
56/6/220/1005 // 55–59 cm

56/6/220/1007 // 59–62 cm

AKCESORIA

PODGLĄD

uvex JAKK+ octo+

anthracite mat-white
56/6/182/5105 // 55–59 cm

56/6/182/5107 // 59–62 cm

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // normy:  

EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // uvex octo+ 

// System FAS // monomatic

KOMFORT
kompatybilne z systemem audio // 

system wentylacji // zapięcie do 

gogli //  natural sound system // 

waga od 510 g

CECHY

white mat-shiny
56/6/182/1105 // 55–59 cm

56/6/182/1107 // 59–62 cm

black mat-shiny
56/6/182/2205 // 55–59 cm

56/6/182/2207 // 59–62 cm

PODGLĄD

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 
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*rekomendowana cena detaliczna

Model certyfikowany jako kask narciarski, rowerowy oraz wspinaczkowy. Ważący 360 gramów, wszechstronny 

dzięki systemowi Boa, uchwytowi na pasek gogli czy uchwytowi na czołówkę.

Kask uvex p2us jest extremalnie lekki oraz posiada wbudowany system regulacji Boa, dzięki czemu 

można go dopasować do kształu głowy w sekundę. Technologia hybrydowa łączy w sobie hard 

shell oraz bardzo lekki inmould.

WI19A3249B20 

cena: 649,90 PLN*

WI19A3499B20 

cena: 699,90 PLN*

uvex p.8000 tour

petrol-black mat
56/6/204/4205 // 55–59 cm

black mat
56/6/204/2005 // 55–59 cm

lime-blue mat
56/6/204/6405 // 55–59 cm

OCHRONA
technologia double inmould // 

normy: EN 1077:2007 B,  

EN 1078:2012 + A1:2012,  

EN 12492:2012 

DOPASOWANIE
1 rozmiar skorupy // system 

regulacji Boa® // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // wyjmowane nauszniki 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // przystosowany pod 

czołówkę // waga od 360 g

CECHY

PODGLĄD

PODGLĄD

uvex p2us

OCHRONA
technologia + // technologia hybrid 

// normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE

2 rozmiary skorupy // Boa® fit sys-

tem // System FAS // monomatic

KOMFORT
kompatybilne z systemem audio 

// zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // natural sound 

system // wyjmowana antyalergicz-

na wyściółka  // waga od 530 g

CECHY

black mat
56/6/178/2005 // 55–59 cm

56/6/178/2007 // 59–61 cm

white mat
56/6/178/1205 // 55–59 cm

uvex p2us WL 
white-prosecco mat
56/6/178/wl/1105 // 55–59 cm

navyblue mat
56/6/178/4105 // 55–59 cm

56/6/178/4107 // 59–61 cm
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*rekomendowana cena detaliczna

Ponadczasowy design w rozmiarze plus - uvex magnum jest stworzony dla bardzo dużych głów. 

Aktywny system wentylacji reguluje klimat wewnątrz kasku, a system uvex IAS ułatwia idealne 

dopasowanie za każdym razem.

Nowy, uniwersalny kask uvex jimm zapewnia idealne dopasowanie - bez względu na to, czy jesteś na stoku, czy 

w głębokim puchu poza trasą. Dzięki technologii inmould zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

WI19A3249B20 

cena: 649,90 PLN*

WI19A2249B20 

cena: 449,90 PLN*

uvex magnum 

OCHRONA
technologia hardshell //  

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
1 rozmiar skorupy // Sytem IAS 3D 

System FAS // monomatic

KOMFORT
zapięcie do gogli // zamykany 

system wentylacji // wyjmowana 

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 600 g

CECHY

black mat

56/6/232/2108 // 62–65 cmPODGLĄD

uvex jimm

OCHRONA
technologia inmould //  

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
kompatybilne z systemem audio 

// system wentylacji // zapięcie 

do gogli // natural sound system 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // waga od 400 g

CECHY

fuchsia mat
56/6/206/9105 // 55–59 cm

rosegold mat
56/6/206/9205 // 55–59 cm

black-anthracite mat
56/6/206/2605 // 55–59 cm

56/6/206/2607 // 59–61 cm

strato mat
56/6/206/5105 // 55–59 cm

56/6/206/5107 // 59–61 cm

PODGLĄD

Produkt dla 
dużej głowy
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Idealny dla każdego: uvex 
primo, wykonany z ultralekkiego 
i odpornego na uderzenia 
specjalnego tworzywa. Dostępny 
w sześciu kolorach - z całkowicie 
nowym, innowacyjnym wnętrzem. 
Nowoczesny, elegancki wygląd 
kasku pasuje na każdym torze 
i dla każdego stylu jazdy. Więcej 
komfortu. Więcej kolorów. Więcej 
Ciebie.

uvex.com.pl/p/kask-uvex-primo

uvex primo



*rekomendowana cena detaliczna

Dzięki nowoczesnemu, ekskluzywnemu wzornictwu, uvex primo jest kaskiem dla świadomych mody narciarzy. Hełm 

ten zapewnia zrównoważoną regulację temperatury dzięki aktywnym zewnętrznym otworom wentylacyjnym i we-

wnętrznym kanałom odpowietrzającym. System 3D IAS pozwala na precyzyjne dopasowanie.

WI19A2849B20 

cena: 569,90 PLN*uvex primo

OCHRONA
technologia hardshell //  

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji //  

wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka  // zapięcie do gogli // 

waga od 530 g

CECHY

mint mat
56/6/227/6003 // 52–55 cm
56/6/227/6005 // 55–59 cm

strato met mat
56/6/227/5003 // 52–55 cm
56/6/227/5005 // 55–59 cm
56/6/227/5007 // 59–62 cm

white mat
56/6/227/1003 // 52–55 cm
56/6/227/1005 // 55–59 cm
56/6/227/1007 // 59–62 cm

prosecco met mat
56/6/227/9003 // 52–55 cm
56/6/227/9005 // 55–59 cm

navyblue mat
56/6/227/4003 // 52–55 cm
56/6/227/4005 // 55–59 cm
56/6/227/4007 // 59–62 cm

black mat
56/6/227/2003 // 52–55 cm
56/6/227/2005 // 55–59 cm
56/6/227/2007 // 59–62 cm

REKOMENDOWANE

uvex compact FM
55/0/130/8030

PODGLĄD

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 15.03.2019 r. 

49



*rekomendowana cena detaliczna

Lekki, wytrzymały kask w technologii +. Najlżejszy z modeli hardshell dzięki 

użyciu specjalnych materiałów.

WI19A2249B20 

cena: 449,90 PLN*uvex p1us 2.0

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // normy:  

EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // System 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // natural sound 

system // wyjmowana antyaler-

giczna wyściółka // waga od 410 g

CECHY

orange-blue mat
56/6/211/8003 // 52–55 cm
56/6/211/8005 // 55–59 cm
56/6/211/8007 // 59–62 cm

strato met mat
56/6/211/5003 // 52–55 cm
56/6/211/5005 // 55–59 cm
56/6/211/5007 // 59–62 cm

white mat
56/6/211/1103 // 52–55 cm
56/6/211/1105 // 55–59 cm
56/6/211/1107 // 59–62 cm

black met mat
56/6/211/2003 // 52–55 cm
56/6/211/2005 // 55–59 cm
56/6/211/2007 // 59–62 cm

pink met
56/6/211/9103 // 52–55 cm
56/6/211/9105 // 55–59 cm

olive mat
56/6/211/6103 // 52–55 cm
56/6/211/6105 // 55–59 cm
56/6/211/6107 // 59–62 cm

navyblue mat
56/6/211/4003 // 52–55 cm
56/6/211/4005 // 55–59 cm
56/6/211/4007 // 59–62 cm

prosecco met mat
56/6/211/9203 // 52–55 cm
56/6/211/9205 // 55–59 cm

REKOMENDOWANE

uvex compact FM
55/0/130/2330

PODGLĄD
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*rekomendowana cena detaliczna

Lekki i optymalnie wentylowany. Bez zmniejszenia bezpieczeństwa nosząc 

kask Fierce można niemal zapomnieć, że ma się go na głowie. 

WI19A1749B20 

cena: 349,90 PLN*

OCHRONA
technologia inmould //  

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // System 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic 

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // wyjmowana 

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 470 g

CECHY

uvex fierce

rosegold mat
56/6/225/9203 // 51–55 cm
56/6/225/9205 // 55–59 cm

prosecco met mat
56/6/225/9105 // 55–59 cm

black mat
56/6/225/2005 // 55–59 cm
56/6/225/2007 // 59–61 cm

yellow mat
56/6/225/6005 // 55–59 cm

strato met mat
56/6/225/5005 // 55–59 cm
56/6/225/5007 // 59–61 cm

berry mat
56/6/225/9305 // 55–59 cm

white mat
56/6/225/1003 // 51–55 cm
56/6/225/1005 // 55–59 cm
56/6/225/1007 // 59–61 cm

REKOMENDOWANE

uvex downhill 2000 small V
55/0/448/1030

PODGLĄD
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*rekomendowana cena detaliczna

WI19A1499B20 

cena: 299,90 PLN*

Klasyczny wygląd i nowoczesne technologie. Niska waga i wysoka wytrzymałość czynią ten model 

idealną propozycją dla osób szukających kasku nie rzucającego się w oczy.

OCHRONA
tehnologia hardshell // normy: EN 

1077 B

DOPASOWANIE
monomatic // system IAS // 2 roz-

miary skorupy 

KOMFORT
Wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // Uchwyt mocujący 

pasek gogli

CECHY

uvex skid

black mat
56.6.228.2005 // 55-58 cm
56.6.228.2007 //  59-63 cm

white mat
56.6.228.1005 // 55-58 cm
56.6.228.1007 //  59-63 cm

Wykonany w technologii + gwarantującej niską wagę i bardzo wysoką odporność na uderzenia. 

Kask p1us rent to idealne rozwiązanie dla chcących się wyróżnić kolorem i czuć się komfortowo 

dzięki szerokiej regulacji.

WI17A1649B18 

cena: 329,90 PLN**
uvex p1us rent

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell  // normy: EN 1077 B / 

TÜV GS

DOPASOWANIE
system regulacji IAS // 3 rozmiary 

skorupy // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
zapięcie do gogli // antyalergiczna 

wyściółka // natural sound system

CECHY

green
56/6/207/7103 // 52-55 cm

white
56/6/207/1103 // 52-55 cm

56/6/207/1105 // 55-59 cm

orange
56/6/207/8003 // 52-55 cm

black
56/6/207/2103 // 52-55 cm

56/6/207/2105 // 55-59 cm

56/6/207/2107 // 59-61 cm

blue
56/6/207/4007 // 59-61 cm
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*rekomendowana cena detaliczna

Kask przeznaczony dla juniorów. Łatwy w dopasowaniu. Skuteczniejsza ochrona poprzez mocniej 

zabudowane newralgiczne obszary głowy. Szeroki wybór kolorystyczny odpowiedni dla dzieci 

i nastolatków.

Łatwy i przyjemny w dopasowaniu. Skuteczniejsza ochrona 

poprzez mocniej zabudowane newralgiczne obszary głowy. Duża 

gama kolorystyczna.

WI19A1499B20 

cena: 299,90 PLN*

WI19A1349B20 

cena: 269,90 PLN*

uvex manic pro

OCHRONA
technologia inmould //  

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // System 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // wyjmowana antyalergicz-

na wyściółka  // waga od 360 g

CECHY

mint mat
56/6/224/6003 // 51–55 cm

56/6/224/6005 // 54–58 cm

pink met
56/6/224/9103 // 51–55 cm

56/6/224/9105 // 54–58 cm

blue-lime met mat
56/6/224/4603 // 51–55 cm

56/6/224/4605 // 54–58 cm

neon yellow
56/6/224/6103 // 51–55 cm

56/6/224/6105 // 54–58 cm

black-petrol mat
56/6/224/2403 // 51–55 cm

56/6/224/2405 // 54–58 cm

rosegold mat
56/6/224/9003 // 51–55 cm

56/6/224/9005 // 54–58 cm

uvex manic

OCHRONA
technologia inmould //  

normy: EN 1077:2007 B

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // System 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // wyjmowana antyalergicz-

na wyściółka // waga od 360 g

CECHY

white caterpillar
56/6/226/1101 // 46–50 cm

56/6/226/1103 // 51–55 cm

black caterpillar
56/6/226/2201 // 46–50 cm

56/6/226/2203 // 51–55 cm

mint penguin
56/6/226/6901 // 46–50 cm

56/6/226/6903 // 51–55 cm

blue caterpillar
56/6/226/4101 // 46–50 cm

56/6/226/4103 // 51–55 cm

lime caterpillar
56/6/226/6101 // 46–50 cm

56/6/226/6103 // 51–55 cm

pink penguin
56/6/226/9101 // 46–50 cm

56/6/226/9103 // 51–55 cm

PODGLĄD

PODGLĄD
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**rekomendowana cena detaliczna

WI19A1099B20 

cena: 219,90 PLN**

WI19A1299B20 

cena: 259,90 PLN**

WI19A1499B20 

cena: 299,90 PLN**

WI19A1499B20 

cena: 299,90 PLN**

WI19A1999B20 

cena: 399,90 PLN**

WI19A1999B20 

cena: 399,90 PLN**

WI19A1999B20 

cena: 399,90 PLN**

WI19A2749B20 

cena: 549,90 PLN**

WI19A2749B20 

cena: 549,90 PLN**

WI19A1999B20 

cena: 399,90 PLN**

WI192749B20 

cena: 549,90 PLN**

WI19A1999B20 

cena: 399,90 PLN**

uvex junior visor ESS

uvex hlmt 500 visor ESS

uvex hlmt 600 visor ESSuvex hlmt 700 visor ESS

56/8/237/0001 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/216/0205
 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/213/1005 // 53–57 cm 

56/8/213/1007 // 57–61 cm

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/239/0003 

litemirror blue /  

variomatic®  

clear (S1–2)

56/8/216/0105
lasergold lite (S1)

56/8/234/0003 // 53–57 cm 

56/8/234/0005 // 57–61 cm

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2)

56/8/237/0002 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/216/0305
litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

56/8/191/0003 // 52–56 cm 

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

56/8/213/2005 // 53–57 cm 

56/8/213/2007 // 57–61 cm

mirror orange

lasergold lite (S1)

56/8/238/0004 // 52–67 cm 

56/8/238/0003 // 57–61 cm 

litemirror blue / variomatic®  

clear (S1–2)

56/8/236/0002 // 53–57 cm 

56/8/236/0001 // 57–61 cm 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

uvex hlmt 400 visor ESS

uvex p.8000 tour

uvex gardy

wyściółka 
56/9/204/0105

wyściółka 
56/9/204/0205

43/9/410/2200

uvex multifunctional backpack

uvex race+ uvex JAKK+ sl

black
56/9/171/2201 // 51-61 cm

white, adjustable
56/9/220/1001 // 52-62 cm

WI19A399B20 

cena: 79,90 PLN**

WI19A399B20 

cena: 79,90 PLN**

WI19A999B20 

cena: 199,90 PLN**

WI19A2249B20 

cena: 449,90 PLN** WI19A1099B20 

cena: 219,90 PLN**
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Każdy, kto nosi kask uvex przezna-
czony do sportów zimowych, nie 
musi martwić się o bezpieczeństwo. 
Każdy z naszych kasków zimowych 
przechodzi rygorystyczne testy 
w centrum testowym uvex.

Zewnętrzna warstwa kasku kształ-
towana jest na prasie i nakładana 
na piankę EPS (siła nacisku prasy 
łącząca piankę z warstwą zewnętrz-
ną to 420 ton). Takie połączenie, 
odporna na uderzenia zewnętrzna 
skorupa, oraz amortyzujące uderze-
nia wnętrze, zapewnia maksymalną 
ochronę.

Łączy konstrukcję hardshell z kon-
strukcją inmould. Dzięki temu otrzy-
mujemy kask w najbezpieczniejszej 
skorupie, wzbogacony o dodatkowe 
kanały wentylacyjne, dla zapewnienia 
optymalnej temperatury głowy.

Pianka EPS (wysokiej jakości polisty-
ren) wstrzykiwana jest do odpornej na 
wstrząsy, polikarbonowej skorupy. 

W efekcie powstaje lekka, ale bardzo 
stabilna konstrukcja.

Plus GS tested

hardshell  
Polimer wzmocniony włóknem 
węglowym dla najwyższych  
modeli o najniższej wadze.

hardshell // hybrid 
Innowacyjny, niezwykle lekki 
i bezpieczny polimer w konstruk-
cji hardshell.

inmould 
Wzmocniona polikarbonowa skoru-
pa. Podwójny inmould dla dodat-
kowej ochrony dolnej części głowy.

hardshell // inmould // hybrid 
Materiał zawiera liczne, mikroskopijne 
kanały, które absorbują siłę uderzenia.

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

Materiał wewnętrzny

Uvex kładzie ogromny nacisk na 
skuteczną wentylację. Odpowiednio 
zaprojektowany system wentyla-
cji wypycha ciepłe powietrze na 
zewnątrz, pozwalając zachować 
odpowiednią temperaturę wewnątrz 
kasku.

Fresh breeze
Otwory wentylacyjne

umieszczone z przodu  

kasku zasysają powietrze do 

wbudowanych w kask kanałów 

wentylacyjnych.

Otwory wylotowe

skutecznie odprowadzają  

ciepłe powietrze na zewnątrz.

Zamykany system wentylacji 
Otwarty system wentylacji chłodzi 
kiedy się przegrzewamy, zamknięty dba 
o to aby skóra głowy pozostała ciepła 
i sucha.

technologia hardshell technologia hybrydowa technologia inmould

Materiał zewnętrzny

Standard kasków 
wspinaczkowych

Standard kasków 
narciarskich

Europejski standard  
kasków rowerowych

The voluntary certification mark "GS" 
stands for „Geprüfte Sicherheit“ ("tested 
safety"). Details of the test criteria under: 
www.uvex-sports.com/gs

technologie Komfort kaski

PC EPSABS

CFK technologia +

przetestowany zgodnie ze standardami

konstrukcja skorupy

materiał skorupy

system wentylacji
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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.

High-tech partnership
with Boa® Technology Inc.

System IAS 3.0 pozwala na dopasowanie 
odpowiedniej szerokości kasku.

Unikalna na rynku i opatentowana 
w Niemczech technologia uvex octo + 
to pierwszy w pełni zautomatyzowany 
system dopasowania kasków narciar-
skich. Elastyczne wyściółka oplata głowę 
ze wszystkich stron i dostosowuje się do 
kształtu bez dalszej regulacji.

System IAS 3D 3.0 poza regulacją sze-
rokości pozwala również na regulację 
głębokości osadzenia kasku.

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

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

uvex ma najlepszy wszechstronny pakiet dla idealnego dopasowania - z szeroką gamą rozmiarów 
skorupy i dopasowanymi systemami, aby dostosować nawet najmniejszy detal.

uvex octo+
Kaski uvex JAKK+ octo+

Boa®

uvex p2us

uvex p.8000 tour

uvex IAS 3D
uvex JAKK+

uvex JAKK+ sl

uvex jimm

uvex hlmt 700visor V

uvex hlmt 700 visor

uvex hlmt 600 visor V

uvex hlmt 600 visor

uvex hlmt 500 visor V

uvex hlmt 500 visor

uvex primo

uvex magnum

uvex IAS
uvex p1us 2.0

uvex fierce

uvex hlmt 400 visor style

uvex junior visor pro

uvex manic

uvex manic pro

x x x
x

x

+++
+++

++
++

++
++

+++
+++

Regulacja szerokości

Regulacja wysokości

Precyzja

Komfort

· Dopasowany niezależnie 
 od kształtu kasku

· Automatyczna regulacja

· Nie jest wymagana 
 ponowna kalibracja

· Bez zamknięć

· + Technologia

· Zoptymalizowana wentylacja

· Wyprodukowane w Niemczech

· Opatentowany przez uvex

- Najlepszy ręczny system 
 fit na rynku

· Precyzyjny

· Szybki

· Bardzo lekki

· Bezpieczny - nie ślizga się

· Idealny rozkład ciśnienia

· Optymalne dopasowanie 
 do różnych rozmiarów 
 i kształtów głowy

· Regulowana długość

· Dodatkowa regulacja 
 wysokości

· Optymalne dopasowanie 
 do różnych rozmiarów 
 głowy

· Regulowana długość

rozmiar skorupy

uvex IAS

fit systems

uvex octo+ technology

uvex IAS 3D

Boa®

monomatic
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Filtry UV zawarte w soczewkach za-
pewniają 100% ochronę oczu, blokując 
szkodliwe promieniowanie do 400 nm. 
Wszystkie szyby chronią przed szko-
dliwymi promieniami UVA, UVB i UVC, 
zgodnie z nazwą marki:  
uv-ex = ultraviolet excluded/ 
               promieniowanie wykluczone.

Uvex przeprowadza szereg testów, które 
mają potwierdzić wytrzymałość mecha-
niczną soczewek. Soczewki okularów 
zostały zaprojektowane tak, by były 
w stanie wytrzymać uderzenie 6 mm 
stalowej kulki, wystrzelonej z prędkością 
160 km/h.

Gogle uvex są doskonale dopasowane 
do wszystkich potrzeb. Cztery zestawy 
zapewniające optymalne dopasowanie 
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo 
i doskonały komfort.

Wentylowane oprawki i szyby chronią 
gogle przed parowaniem, nie podraż-
niając oczu.

·  pojedyncza pianka

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  regulowany, elastyczny pasek gogli

·  formowana ciśnieniowo pianka  
z przyjemny welurowym wykończe-
niem

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  antypoślizgowy pasek gogli dzięki  
sylikonowym wstawkom

·  oddychająca membrana

·  formowana ciśnieniowo pianka  
z przyjemnym welurowym wykończe-
niem

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  regulowany i elastyczny pasek gogli

·  formowana ciśnieniowo pianka  
z przyjemny welurowym wykończeniem

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  regulowany, elastyczny pasek gogli 

technologie komfort gogle

basic

extended

advanced

ultimate

wentylacja w oprawkach Wentylacja w szybach

testy bezpieczeństwaochrona UV

wentylacja

wykończenie gogli

światło widzialne 
780 – 380 nm

światło UV 
(UVA, UVB, UVC)
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W warunkach testowych, powłoka  
uvex supravision® pozostawała nieza-
parowana przez całe 60 sekund. Dla 
jeszcze większego bezpieczeństwa 
i najlepszej widoczności, nawet w złych 
warunkach pogodowych.

Pierwszy na świecie system wymien-
nych szyb magnetycznych. Szybę 
ciemniejszą, odpowiednią na słonecz-
ną pogodę, można łatwo założyć, 
dzięki zastosowanym mini magnesom. 
Szyba jest odporna na zarysowania. 
W razie pogorszenia widoczności, 
zdejmujemy szybę magnetyczną, wrzu-
camy do kieszeni, i możemy ponownie 
cieszyć się zaletami szyby wzmacnia-
jącej kontrast.

Przyciemniane soczewki uvex colorvision 
zwiększają kontrast i poprawiają wraże-
nia wizualne we wszystkich warunkach 
pogodowych.

Dzięki technologii uvex variomatic®  
fotochromowe soczewki reagują auto-
matycznie, przyciemniając się podczas 
słonecznej pogody i rozjaśniając przy 
słabej widoczności. Szyby variomatic® 
regulują transmisję światła  
w trzech poziomach ochrony (S1-S3).

Szyby wykonane z bardzo trwałego 
materiału – polikarbonu – sprawdzają się 
nawet w bardzo niskich temperaturach 
(–40°C), bez uszczerbku na ich wytrzy-
małości. Wszystkie szyby, za wyjątkiem 
szyb lustrzanych, potraktowano specjal-
ną powłoką, która chroni zewnętrzną 
cześć szkieł od zarysowań i uszkodzeń, 
nie zniekształcając jednocześnie obrazu 
(zgodnie z normą EN 1836).

Dzięki połączeniu w jednej szybie filtru 
polaryzacyjnego z powłoką fotochromo-
wą uzyskano efekt, najbardziej pożądany 
wśród narciarzy. Technologia variomatic® 
polavision® nie dość, że redukuje odbla-
ski i chroni oko przed nadwyrężającym je 
światłem, to dodatkowo zmienia barwę 
soczewek, dostosowując ją do aktualnie 
panujących warunków atmosferycznych.

Polaryzacja redukuje odblaski i refleksy 
odbijane od śniegu. Filtr polaryzacyjny 
wbudowany wewnątrz polikarbonowej 
szyby chroni oczy przed nadwyrężają-
cym je światłem. Polaryzacyjna powłoka 
zamienia uciążliwe dla oka refleksy 
w przyjemne światło.

odporne na zarysowania  
i stłuczenia

technologia 
variomatic®

technologia 
polavision®

szyby uvex

widok dzięki  
technologii polavision®

widok bez  
polaryzacji

uvex supravision®

uvex variomatic® polavision® extended

take off

uvex polavision®

uvex variomatic® uvex colorvision
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uvex compact uvex g.gl 3000  uvex athletic  uvex downhill 
2000  

uvex downhill 
2000 S  

uvex  
comanche  

uvex skyper  uvex flizz  uvex slider  uvex speedy  
pro

uvex snowy  
pro set

colorvision  
(CV)

strona 12 strona 13 strona 10 strona 11

variomatic®  
(V)

strona 17 strona 17 strona 16 strona 16

variomatic® polavision® extended  

(VP X)
strona 23 strona 23

take off polavision® (TOP)
strona 20

take off  
(TO)

strona 26 strona 26

polavision®  
(P)

strona 20 strona 21 strona 21

lasergold lite  
(LGL)

strona 29 strona 30 strona 30 strona 32

lasergold
(LG)

strona 33 strona 35 strona 35

mirror  
(LM)

strona 28

full mirror  
(FM)

strona 27 strona 28 strona 27 strona 33 strona 32

typy szyb
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= Produkt jest dostępny w danej kategorii

uvex compact uvex g.gl 3000  uvex athletic  uvex downhill 
2000  

uvex downhill 
2000 S  

uvex  
comanche  

uvex skyper  uvex flizz  uvex slider  uvex speedy  
pro

uvex snowy  
pro set

colorvision  
(CV)

strona 12 strona 13 strona 10 strona 11

variomatic®  
(V)

strona 17 strona 17 strona 16 strona 16

variomatic® polavision® extended  

(VP X)
strona 23 strona 23

take off polavision® (TOP)
strona 20

take off  
(TO)

strona 26 strona 26

polavision®  
(P)

strona 20 strona 21 strona 21

lasergold lite  
(LGL)

strona 29 strona 30 strona 30 strona 32

lasergold
(LG)

strona 33 strona 35 strona 35

mirror  
(LM)

strona 28

full mirror  
(FM)

strona 27 strona 28 strona 27 strona 33 strona 32
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poziom zabezpieczenia  

// transmisja światła

variomatic® (V)
Automatyczne przyciemnianie soczewek

variomatic® polavision® 
extended (VP X)

automatyczna zmiana zaciemnienia  
szkieł, redukująca refleksy 

take off polavision® (TOP)
wymienne szyby, redukujące odblaski

take off (TO)
elastyczne, wymienne  

szyby magnetyczne

polavision® (P)
szyby redukujące refleksy

lasergold lite (LGL)
szyby kontrastowe, żółte

lasergold (LG)
szyby kontrastowe, 

pomarańczowe

mirror (LM)
szyby półlustrzane

full mirror (FM)
szyby lustrzane

colorvision (CV)
Wzmocnienie kontrastu

mirror green / rose (S2) 

mirror pink / rose (S2) 

mirror gold / blue (S2) 

mirror gold / rose (S2)

mirror silver / blue (S2)

mirror blue / rose (S2)

mirror orange / orange (S2) 

mirror green / lasergold lite (S2) 

mirror blue / clear (S2)

mirror silver / lasergold lite (S2)

mirror rainbow / lasergold lite (S2)

S2 // // pochmurnoS0/S1 // słaba widoczność 19 – 43 %
81–100 % 
44 – 80 %

variomatic® visor (V)

visor

take off lens mirror green (S2)

mirror blue variomatic® / clear (S1)

mirror rainbow variomatic® / clear (S1)

mirror silver variomatic® / clear (S1)

mirror green variomatic® / clear (S1)

lasergold lite / rose (S2)

lasergold lite / blue (S2)

lasergold (S2)

lasergold / clear (S2)

mirror gold / rose (S2)

mirror pink / clear (S2)

lasergold lite (S1)

mirror orange / lasergold lite (S1)

variomatic®/ mirror blue (S1–2)

mirror blue / blue (S1)

rodzaje szyb

basic lens lasergold lite / clear (S1)

basic lens clear / clear (S0)

variomatic® pink / clear (S2–3)

variomatic® smoke / polavision® smoke (S2–4)

polavision® brown / clear (S1)

basic lens polavision® brown / clear (S3)

lasergold lite / clear (S1)

mirror blue / colorvision yellow (S1)

mirror rose / colorvision yellow (S1)

mirror orange / colorvision yellow (S1)

mirror orange / colorvision green (S2)

mirror blue / colorvision orange (S2)

mirror blue / colorvision green (S2)

mirror rose / colorvision orange (S2)

mirror rose / colorvision green (S2) 

mirror orange / colorvision orange (S2)

mirror green / colorvision orange (S2)
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variomatic® (V)
Automatyczne przyciemnianie soczewek

variomatic® polavision® 
extended (VP X)
automatyczna zmiana zaciemnienia  
szkieł, redukująca refleksy 

take off polavision® (TOP)
wymienne szyby, redukujące odblaski

take off (TO)
elastyczne, wymienne  
szyby magnetyczne

polavision® (P)
szyby redukujące refleksy

lasergold lite (LGL)
szyby kontrastowe, żółte

lasergold (LG)
szyby kontrastowe, 
pomarańczowe

mirror (LM)
szyby półlustrzane

full mirror (FM)
szyby lustrzane

colorvision (CV)
Wzmocnienie kontrastu

mirror rainbow  / rose (S3) 

mirror green / lasergold lite (S3) 

mirror orange / clear (S3)

mirror blue / blue (S3)

mirror red / lasergold lite (S3)

mirror silver / blue (S3) 

mirror pink / lasergold lite (S3)

mirror green / rose (S3) 

mirror silver / lasergold lite (S3)

S3 // słonecznie S4 // lodowiec9 – 18 % 3 – 8 %

variomatic® visor (V)

visor

take off lens mirror silver (S3)

take off lens mirror blue  (S3) 

take off lens mirror green (S3)

take off lens mirror gold (S3)

mirror silver / lasergold lite (S3)

mirror blue / clear (S3)

rodzaje szyb

take off lens mirror silver (S3)

mirror blue / colorvision green (S3)

63

technologie szyby gogle



*rekomendowana cena detaliczna

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 :

PH Mazowsze

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.
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