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protecting  
people

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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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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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.
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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 detaliczna10

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 11

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 detaliczna12

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 13

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.
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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 detaliczna16

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 17

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 detaliczna18

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 19

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 detaliczna20

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 21

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 detaliczna22

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 23

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 detaliczna24

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 25

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 detaliczna26

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 27

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 detaliczna28

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 29

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 detaliczna30

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 31

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 detaliczna32

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 33

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 detaliczna34

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 35

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 detaliczna36

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 37

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 detaliczna38

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 39

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 detaliczna40

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 41

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
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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.


