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Każdy dzień 
to wyścig, 
który 
już się 
rozpoczął

 
Kask uvex race 8

Chris Leiferman
Triathlonista | Ironman
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protecting  
people 
since 1926
Dla marki Uvex najważniejsi są ludzie, 
zarówno profesjonalni zawodnicy jaki i Ci 
dla których sport to po prostu pasja. Jako 
wiodący producent asortymentu ochronnego 
z sidzibą w Fürth (Niemcy) inspirujemy swoich 
klientów najnowocześniejszymi technologiami 
i innowacyjnymi produktami od ponad 90 lat. 
Przygotowaliśmy ofertę produktów pozwalającą 
osiągnąć najlepsze rezultaty w każdej 
z aktywności - niezależnie czy jest to wypoczynek, 
sport lub praca.  
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wherever 
you ride

Dumnie 
wspieramy 
najlepszych

sportowcy

Ochrona ludzi to nie tylko nasza 
misja, ale także odpowiedzialność 
i pasja. Jesteśmy dumni z naszych 
profesjonalnych sportowców, 
których wspieramy i dbamy o ich 
bezpieczeństwo. Wiemy jak ważna jest 
każda setna sekundy w osiągnięciu 
najlepszego wyniku 365 dni w roku.
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Nicola Spirig 
Triathlon

Justus Nieschlag 
Triathlon

Laura Philipp  
Triathlon

Chris Leiferman 
BMC Pro Triathlon Team

Team Talent Cycling 
Triathlon

David List 
Lexware Mountainbike Team
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rozwój

ochrona 
planety

Dziś nasza misja ochrony ludzi jest 
ważniejsza niż kiedykolwiek. Opierając 
się na naszym zobowiązaniu do ochro-
ny ludzi, grupa uvex zawsze była świa-
doma swojej odpowiedzialności wobec 
społeczeństwa i środowiska. Jestem 
głęboko przekonany, że temat zrów-
noważonego rozwoju będzie nabierać 
tempa nawet po zakończeniu pandemii 
koronawirusa. W tym kontekście 
cała grupa uvex zobowiązała się do 
długoterminowego wzrostu neutralne-
go pod względem emisji CO2.

Michael Winter 
Partner Zarządzający
grupy uvex

Cała grupa uvex wyznaczyła sobie 
bardzo ambitne cele – na rzecz ochrony 
środowiska i bardziej ekologicznej przy-
szłości. Od wielu lat pracujemy razem, 
aby zmniejszyć i zneutralizować nasz 
ślad ekologiczny: ze szczególnym 
naciskiem na ochronę klimatu, staran-
ne wykorzystanie surowców i procesy 
oszczędzające zasoby w produkcji 
całego naszego asortymentu.
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100 %
recycled 

frame

Przenosząc produkcję i łańcuchy dostaw z Azji do Europy, każ-
dego roku oszczędzamy 1113 ton CO2. I z każdym rokiem 
będzie go więcej.

1113 ton oszczędności CO2

oprawki okularów wykonane  
z przetworzonych sieci rybackich
Ochrona oceanu: Dzięki oszczędzającemu zasoby procesowi recy-
klingu starych sieci rybackich, w przypadku serii uvex ocean 
nie wykorzystujemy ropy naftowej w procesie produkcji ram do kolek-
cji: w ten sposób oszczędzamy do 55% CO2. Dodatkowo do produkcji 
soczewek i ekologicznych opakowań używamy w 100% biodegrado-
walnego materiału. A wszystko to bez poświęcania funkcji i designu.

ochrona planety
Lokalna produkcja w Niemczech, programy oszczędzania energii, 
odzyskiwanie ciepła w naszych własnych zakładach oraz zwiększo-
ne wykorzystanie zrównoważonych materiałów i zrównoważonych 
opakowań: dzięki coraz większej liczbie działań chronimy ludzi i na-
szą planetę.
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uvex finale light 2.0

Maksymalne bezpieczeństwo – nawet w złych 
warunkach oświetleniowych. Lampa uvex finale light 
2.0 z 44 zintegrowanymi diodami LED zapewnia 
doskonałą widoczność w mieście. System czujników 
LED wykrywa światło otoczenia i włącza lub wyłą-
cza światła kasku. Całkowicie automatycznie. To 
sprawia, że innowacyjny kask miejski jest idealnym, 
stylowym towarzyszem.

uvex city 4 MIPS
W przypadku upadku ludzki mózg może być nara-
żony na silne ruchy obrotowe w wyniku  ukośnego 
uderzenia. MIPS, wielokierunkowy system ochrony 
przed uderzeniami, zapewnia kompleksową ochronę 
różnych kasków rowerowych uvex. Nowość: uvex 
city 4 MIPS. Modny kask miejski – wyposażony 
w system bezpieczeństwa MIPS. Bezkompromisowa 
ochrona, ochrona, fajny wygląd.

uvex quatro integrale 
Tocsen
Rewolucyjny czujnik Tocsen przechowuje wzor-
ce ruchu i wykrywa każdy upadek  z najwyższą 
precyzją. Jeśli rowerzysta nie potwierdzi, że 
wszystko jest w porządku, innowacyjna aplikacja 
Tocsen automatycznie uruchamia połączenie 
alarmowe wraz z danymi GPS miejsca wypad-
ku. Nowość: kask enduro uvex quatro integrale 
Tocsen w głębokiej przestrzeni kolorystycznej 
– z czujnikiem zderzenia już zintegrowanym 
z tarczą IAS 
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uvex
technologie

highlights 2021/22

Większa widoczność dzięki innowacyjnym 
czujnikom, zintegrowanej specjalnej 
ochronie lub inteligentnemu systemowi 
bezpieczeństwa: uvex oferuje różnorodne 
technologie kasków rowerowych, dzięki 
którym każda jazda jest o wiele lepsza. 
Światła LED zintegrowane w skorupie 
kasku mogą zapobiegać wypadkom, 
warstwa MIPS pochłania niebezpieczną 
energię obrotową w razie upadku, 
a unikalny czujnik zderzenia Tocsen 
interweniuje i automatycznie wzywa 
pomoc w razie wypadku. 
Ochrona ludzi za pomocą inteligentnych 
systemów – uosobienie misji naszej marki.
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uvex 
trendy  
kolorystyczne

highlights 2021/22

Samochody czy moda: miękkie, stonowane 
wersje klasycznych kolorów są bardziej 
popularne niż kiedykolwiek. Od głębokiego 
błękitu przez głęboki fiolet do eleganckie-
go szaro-beżowego. Zespół projektowy 
uvex przełożył modne kolory 2021/22 na 
idealną koncepcję kolorystyczną i wybra-
ne kolorystyki – ożywione między innymi 
w zupełnie nowej kolekcji uvex city 4. Fajne 
schematy kolorów deep space (głęboka 
przestrzeń), piasek i śliwka pasują do przej-
rzystych i kompaktowych linii uvex city 4, 
popularnego kasku miejskiego: idealne 
wykończenie każdego #ootd. 

 

Trzy stonowane, ultranowoczesne odcienie 
można łączyć z niemal każdym kolorem. 
Gradient kolorów w punktach siatki – od 
odpowiedniego modnego koloru do kla-
sycznej szarości – zapewnia eleganckie ak-
centy: dla modnego stylu życia w mieście.
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Najdelikatniejsza modowa deklaracja roku. Kolory beżu, 
écru i piasku są bardziej niż popularne. W sezonie 2022 
znajdziemy je we wnętrzach naszych domów oraz szafie. 
Unikalny, matowy odcień kolory piaskowego znajdziemy 
również w modelu uvex city 4 MIPS. Jeśli wolisz błyszczące 
wykończenie i szybkie rowery, spakuj lekki, stylowy kask 
wyścigowy uvex rise w kolorze piasku. 

piasek

Ponadczasowa, trwała, elegancka. Niebieski jest i pozostaje 
stałym gościem pokazów mody. Dzięki kolorystyce deep spa-
ce (głębokiej przestrzeni), uvex wprowadza w kolekcji kasków 
głęboki granatowy kolor z delikatnymi brokatowymi akcentami. 
Lista modeli w kolorostyce deep space jest naprawdę szeroka:  
uvex city 4 MIPS, uvex active, uvex quatro integrale Tocsen.

głęboka przestrzeń

Przyjemnie miękki śliwkowy kolor, z niezwykłym szarym gra-
dientem, to styl wśród kobiecych wariantów kolorystycznych 
kolekcja kasków uvex. W połączeniu z eleganckimi, czarnymi 
akcentami, jak w uvex rise cc, lub minimalistycznymi i nowo-
czesnymi, jak w uvex city 4 MIPS uvex stworzył specjalną 
kolekcję damskich kasków rowerowych.

śliwka
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uvex 
damskie 
wydanie
Kobiety dokładnie wiedzą, czego chcą. 
W mieście czy na na górskim szlaku, na 
krótkiej wycieczce poza miasto czy na 
technicznej wspinaczce skalnej. Kobiety, 
które noszą nasze kaski, są tak różnorod-
ne, jak ich preferencje dotyczące sportu 
i mody – podobnie jak ich wymagania do-
tyczące formy, funkcji, wzornictwa i możli-
wości technicznych. Dzięki nowej i wyjąt-
kowej edycji uvex dla kobiet wychodzimy 
naprzeciw ich życzeniom i potrzebom. Czy 
to na stokach narciarskich, czy na siodeł-
ku rowerowym. Rezultatem jest kolekcja 
o precyzyjnie dopracowanych, kobiecych 
i stylowych wzorach, które uvex w całości 
dedykuje kobietom uprawiającym sport.

Model uvex rise cc WE przeznaczony 
jest dla miłośniczek rowerów wyścigo-
wych, a dla tych które szukają rozwiązań 
do ruchu miejskiego przygotowany zo-
stał  model uvex city 4 WE o delikatnych 
przejściach kolorystycznych i modnych 
wzorach. Nowa linia damskich kasków 
uvex to odpowiedź dla wszystkich kobiet, 
które chcą się wyróżnić i docenia produkty 
zaprojektowane dla na ich potrzeb.
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uvex city 4 WE
Dzięki naszej najnowocześniejszej technologii 
formowania uvex city 4 WE jest nie tylko ultra-
lekki i wygodny, ale także wyjątkowo bezpiecz-
ny. Doskonały komfort noszenia przewyższa 
jedynie efektowny wygląd premium z delikatnymi 
kombinacjami kolorów, które czynią kask miejski 
modnym dodatkiem. Wtyczkany LED z tyłu głowy 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w drodze 
do domu.

dust rose - grey wave mat

uvex rise cc WE
Smukły krój uvex rise cc WE z nowoczesnym 
czarnym wzorem i drobnymi, lśniącymi płatkami 
złota pięknie przyciąga wzrok – i można go łączyć 
praktycznie ze wszystkim. Wysokiej jakości mie-
szanka bogatej czerni i brokatu jest właśnie dla 
niej stworzona do szybkich wyścigów lub w po-
dróży: naprawdę najlepszy przyjaciel dziewczyny.

black goldflakes

uvex rise cc WE
Uderzająco elegancka kolorystyka srebrno-śliw-
kowa ze srebrnym przodem i ciemnofioletowym 
tyłem zachwyca jednocześnie designem i funk-
cjonalnością: wewnętrzna wyściółka uvex rise cc 
WE, składająca się z jednoczęściowej funkcjo-
nalnej wyściółki głowy, zapewnia ultra komfort 
nawet na ostrych podjazdach.

silver - plum mat
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helmets
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performance helmets

uvex rise cc  
Tocsen

Kask uvex rise cc Tocsen 
Okulary uvex sportstyle 236 set 

Wieloczęściowa, bez-
szwowa konstrukcja 
skorupy wraz z precy-
zyjnie zaimplemento-
waną strukturą falową, 
zapewnia opływowość 
powietrza

Bezpieczeństwo na 
pokładzie: czujnik 
Tocsen zintegrowany 
bezpośrednio z syste-
mem regulacji IAS – dla 
jeszcze bezpieczniej-
szych przejazdów

Stylowy kask szosowy 
o smukłej sylwetce 
i technologii double 
inmould dla dodatkowej 
lekkości

Aerodynamiczny geniusz

Sensor Tocsen

Ultralekki

new
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uvex race 8

white - red
41/0/965/0515 

56 – 58
41/0/965/0517 

59 – 61

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Wentylacja aero
 · Technologia PC hardshell
 · 2 rozmiary skorupy
 · Niewidoczne łączenia
 · System regulacji 2k IAS fit
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS
 · Wyjmowana wyściółka typu vent
 ·  Magnetyczny wizjer
 · Wizjer litemirror smoke (S1)
 · Waga od 450 g
 · Normy: EN 1078

Zminimalizowany opór powietrza, 
optymalna wentylacja i wygoda. 
Opływowy kształt uvex race 8 
z bocznymi wgłębieniami, dużym 
centralnym otworem wentylacyjnym 
i innowacyjnym magnetycznym 
wizjerem jest wyjątkowym kaskiem 
czasowym. Testy w tunelu 
aerodynamicznym dowiodły 
znaczącej oszczędności mocy 
i czasu.

cena: 1599,99 PLN*
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uvex race 9

white - red mat
41/0/969/0815 

53 – 57
41/0/969/0817 

57 – 60

all black mat
41/0/969/0715 

53 – 57
41/0/969/0717 

57 – 60

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Wentylacja aero
 · Technologia multi inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 14 kanałów wentylacyjnych
 · Niewidoczne łączenia
 · System regulacji 2k 3D IAS fit
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS
 · Wyjmowana wyściółka typu vent
 · Dodatkowy komplet wyściółek
 · Waga od 285 g
 · Normy: EN 1078

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

Technologia multi inmould  
o niewidocznych łączeniach i częściowo 
wyeksponowanej klatce sprawia, że kask 
waży zaledwie 285 gramów. Wysoki 
poziom komfortu zapewnia system 2k 3D 
IAS fit z regulacją wysokości i szerokości 
oraz specjalna szybkoschnąca wyściółka.

cena: 899,99 PLN*
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uvex rise cc Tocsen

neon yellow - silver mat
41/0/091/0115 

52 – 56
41/0/091/0117 

56 – 59

irish green - silver mat
41/0/091/0215 

52 – 56
41/0/091/0217 

56 – 59

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Czujnik Tocsen 
 · Technologia double inmould 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · 11 otworów wentylacyjnych 
 · System anatomic IAS fit 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS  
 · Wyjmowana wysciółka typu vent
 · Waga od 240 g 
 · Normy: EN 1078 

Lekki i stylowy kask szosowy 
o smukłej sylwetce wykonany 
w technologii double inmould oraz 
wyposażony w zintegrowany czujnik 
Tocsen. Doskonałe dopasowanie 
zapewnia indywidualna regulacja 
wysokości i szerokości. Wydłużony 
tył dla lepszej ochrony.

cena: 929,99 PLN*new

new new
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uvex rise cc

neon yellow - black mat
41/0/090/0115 

52 – 56
41/0/090/0117 

56 – 59

red - white mat
41/0/090/0315 

52 – 56
41/0/090/0317 

56 – 59

aqua - black mat
41/0/090/0215 

52 – 56
41/0/090/0217 

56 – 59

plum - black mat
41/0/090/0415 

52 – 56
41/0/090/0417 

56 – 59

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · 11 otworów wentylacyjnych 
 · System anatomic IAS fit 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS  
 · Wyjmowana wysciółka typu vent
 · Waga od 220 g 
 · Normy: EN 1078 

Lekki i stylowy kask szosowy 
o smukłej sylwetce, z technologią 
double inmould.

Doskonałe dopasowanie 
i indywidualna regulacja wysokości 
i szerokości.

Wydłużony tył dla lepszej ochrony.

cena: 549,99 PLN*new

new

new

new

new
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Kask uvex rise cc
Okulary uvex sportstyle 236 set
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uvex rise

all black
41/0/055/0115 

52 – 56
41/0/055/0117 

56 – 59

white
41/0/055/0215 

52 – 56
41/0/055/0217 

56 – 59

sand - black
41/0/055/0315 

52 – 56
41/0/055/0317 

56 – 59

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · 11 otworów wentylacyjnych 
 · System anatomic IAS fit 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS  
 · Wyjmowana wysciółka typu vent
 · Waga od 220 g 
 · Normy: EN 1078 

Lekki i stylowy kask szosowy 
o smukłej sylwetce, z technologią 
double inmould.

Doskonałe dopasowanie 
i indywidualna regulacja wysokości 
i szerokości.

Wydłużony tył dla lepszej ochrony.

cena: 529,99 PLN*new

new new

new
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uvex race 7

black mat
41/0/968/0115 

51 – 55
41/0/968/0117 

55 – 61

black - red
41/0/968/0515 

51 – 55
41/0/968/0517 

55 – 61

white - black mat
41/0/968/0215 

51 – 55
41/0/968/0217 

55 – 61

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 24 kanały wentylacyjne
 · System regulacji 2k 3D IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Wyściółka typu x-fit 
 · Waga od 240 g
 · Normy: EN 1078

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

Dla dodatkowego komfortu ten kask 
może być indywidualnie dopasowany 
pod względem wysokości 
i szerokości za pomocą systemu 2K 
3D IAS fit. 24 otwory wentylacyjne 
zapewniają idealną cyrkulację 
powietrza, nawet w upalne dni.

cena: 569,99 PLN*
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Kask uvex race 7
Okulary uvex sportstyle 228 set
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uvex gravel x

all black
41/0/044/0115 

52 – 57
41/0/044/0117 

56 – 61

papyrus
41/0/044/0215 

52 – 57
41/0/044/0217 

56 – 61

rhino - plum
41/0/044/0615 

52 – 57
41/0/044/0617 

56 – 61

deep space - silver
41/0/044/0515 

52 – 57
41/0/044/0517 

56 – 61

rhino - neon yellow
41/0/044/0715 

52 – 57
41/0/044/0717 

56 – 61

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0400 

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · Odblaskowe elementy
 · 17 kanałów wentylacyjnych
 · Zapięcie Monomatic
 · System anatomic IAS fit
 · System FAS
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu vent 
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 300 g
 · Normy: EN 1078

Stylowy i niezwykle wytrzymały kask wykonany 
w technologii double inmould gwarantuje 
najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dla 
poprawy komfortu wbudowany został system 
anatomic IAS fit, pozwala on na indywidualne 
dopasowanie szerokości i wysokości kasku. 
Wzbogaceniem są odblaskowe elementy 
widoczne nawet z daleka. Zastosowanych 
17 otworów wentylacyjnych zapewnia doskonałą 
cyrkulację  powietrza. W części czołowej 
wyposażony jest w siatkę przeciw owadom, 
poprawia ona komfort użytkowania, tym samym 
zapewnia większe bezpieczeństwo. 

Akcesoria

cena: 519,99 PLN*new

new

new new
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uvex boss race

white
41/0/229/0215 

52 – 56
41/0/229/0217 

55 – 60

black
41/0/229/0315 

52 – 56
41/0/229/0317 

55 – 60

black - lime
41/0/229/2015 

52 – 56
41/0/229/2017 

55 – 60

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 19 kanałów wentylacyjnych
 · System 3D IAS 3.0 fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Wyściółka typu x-fit 
 · Siatka przeciw owadom
 · Waga od 215 g
 · Normy: EN 1078

Uvex boss race to kask rowerowy 
spełniający najwyższe standardy 
bezpieczeństwa. System 
dopasowania 3D IAS 3.0 fit i wysokiej 
jakości wyściółka typu x-fit to 
również jego główne zalety. 19 
otworów wentylacyjnych gwarantuje 
doskonałą cyrkulację.

cena: 399,99 PLN*
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mountainbike
helmets

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model26



uvex quatro  
integrale  
Tocsen

W razie upadku czujnik 
zderzenia automatycznie 
wysyła wezwanie alarmowe 
do kontaktów alarmowych 
i całej społeczności Tocsen 
w pobliżu

Indywidualnie regulo-
wana osłona chronią-
ca przed deszczem, 
luźnym żwirem i nisko 
położonym na horyzon-
cie słońcem

Ochrona przed uderze-
niami i kamieniami oraz 
szczególnie głęboki 
obszar szyi: dla jeszcze 
większego bezpieczeń-
stwa

Sensor Tocsen

Osłona XL

Odporny na uderzenia

Kask uvex quatro integrale Tocsen  
Okulary uvex sportstyle 231

27
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uvex jakkyl hde

forest - mustard mat
41/0/978/0515 

52 – 57
41/0/978/0517 

56 – 61

black mat
41/0/978/0715 

52 – 57
41/0/978/0717 

56 – 61

future - black mat
41/0/978/0615 

52 – 57
41/0/978/0617 

56 – 61

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 14 kanałów wentylacyjnych
 · System Boa
 · System IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany/zdejmowany daszek
 · Zdejmowana garda
 · Siatka przeciw owadom
 · Zdejmowana wyściółka 
 · Uchwyt trzymający gogle
 · Waga od 630 g
 · Normy: EN 1078

Dzięki zdejmowanej/nakładanej 
gardzie, uvex jakkyl hde 
błyskawicznie przekształca się 
z kasku typu half-shell w kask typu 
full face. Jego waga to zaledwie 630 
gramów. 14 otworów wentylacyjnych 
zapewnia świetną cyrkulację 
powietrza. Regulacja jest prosta, 
dzięki zastosowaniu systemu ISA. 
Dwa nowe modele dostępne również 
w systemie BOA.

cena: 999,99 PLN*new

new
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uvex hlmt 10 bike

moss green - sand
41/0/821/0501 

54 – 56
41/0/821/0502 

56 – 58
41/0/821/0503 

58 – 60
41/0/821/0504 

60 – 62

black - grey
41/0/821/0401 

54 – 56
41/0/821/0402 

56 – 58
41/0/821/0403 

58 – 60
41/0/821/0404 

60 – 62

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia hardshell
 · 4 rozmiary skorupy
 · 13 kanałów wentylacyjnych
 · Wygodna w zapięciu sprzączka
 · Regulowany daszek
 · Wyjmowana wyściółka
 · Waga od 1020 g
 · Normy: EN 1078

Ekstremalna jazda w dół wymaga 
bezkompromisowej ochrony, takiej 
jak w kasku rowerowym uvex hlmt 
10 full face w technologii hardshell. 
Kształt kasku utrzymuje gogle na 
swoim miejscu, nawet podczas 
skoków. Aby uzyskać najlepszą 
widoczność kąt daszka jest 
regulowany.

cena: 479,99 PLN*

new

new

new
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uvex athletic CV

black mat
55/0/530/2030
mirror blue
colorviion® green (cat/ 2)

black mat
55/0/530/2130
mirror green
colorviion® yellow (cat/ 1)

black mat
55/0/530/2230
mirror orange
colorviion® orange (cat/ 2)

black

55/0/524/2028 
clear-clear (cat/ 0)

uvex athletic

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · 100% ochrona UVA, UVB, UVC
 · Technologia uvex colorvision®
 · Technologia uvex supravision®
 · Technologia soczewek  
 decentralnych
 · Pojedyncza pianka
 · OTG (dla osób noszących  
 okulary korekcyjne)
 · Gumowy silikonowy pasek
 · Normy: EN 174: 2001

Nowoczesne gogle uvex 
athletic CV to idealny partner 
na wszystkie trasy. Duży kąt 
wycięcia szyby zwiększa 
pole widzenia. Technologia 
colorvision gwarantuje lepsze 
kolory, większy contrast i bardzo 
wyraźne widzenie. Dodatkowo 
technologia supravision zapewnia 
najlepszą widoczność bez mgły. 
Uvex athletic sprawdzą się jako 
dodatek do kasku typu full face 
na szybkich szlakach i w bike 
parku.

Właściwości

 · 100% ochrona UVA, UVB, UVC 
 · Technologia uvex supravision® 
 · Technologia soczewek decentralnych
 · Technologia cylindrycznej, pojedynczej 
  szyby 
 · Pojedyncza pianka
 · OTG (dla osób noszących okulary  
 korekcyjne) 
 · Gumowy silikonowy pasek 
 · Normy: EN 174: 2001

Kanciaste i progresywne. Wraz ze swym 
dostojnym wyglądem, wyjątkowo dużą 
przeźroczystą szybą, zabezpieczoną 
powłoką zapobiegającą parowaniu Uvex 
Supravision®, wołają prosząc o jedno – 
Szybciej!

Idealne na trasę i na dzikie zjazdy. Ich 
kształt, dobrze komponuje się z różnymi 
modelami kasków.

cena: 399,99 PLN*

cena: 299,99 PLN*
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Kask uvex jakkyl hde 
Gogle  uvex athletic CV
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uvex quatro integrale Tocsen

forest - mustard mat
41/0/471/0115 

52 – 57
41/0/471/0117 

56 – 61

deep space - sand mat 
41/0/471/0315 

52 – 57
41/0/471/0317 

56 – 61

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Czujnik Tocsen
 · Technologia multi inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 15 otworów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany, zdejmowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu vent
 · Waga od 350 g
 · Normy: EN 1078

Wysokiej klasy kask enduro ze 
zintegrowanym czujnikiem Tocsen 
wspierającym Twoje bezpieczeństwo 
podczas jazdy rowerem.

Wyróżniają go niewidoczne łączenia 
i odporna na uderzenia technologia 
multi inmould. Zastosowanych 
15 otworów wentylacyjnych zapewnia 
doskonałą cyrkulację  powietrza. 
W części czołowej wyposażony jest 
w siatkę przeciw owadom, poprawia 
ona komfort użytkowania, tym samym 
zapewnia większe bezpieczeństwo.
Dla lepszego dopasowania daszek 
posiada trzy poziomy regulacji.

cena: 949,99 PLN*

new

new
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Kask  uvex quatro integrale Tocsen 
Okulary uvex sportstyle 231
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uvex quatro integrale

black mat
41/0/970/0115 

52 – 57
41/0/970/0117 

56 – 61

lime - anthracite mat
41/0/970/1115 

52 – 57
41/0/970/1117 

56 – 61

plum - deep space mat
41/0/970/1015 

52 – 57
41/0/970/1017 

56 – 61

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 19 kanałów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany, zdejmowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu vent
 · Waga od 350 g
 · Normy: EN 1078

Wysokiej klasy kask enduro 
niezwykle odporny na uderzenia. 
Konstrukcja o przedłużonej części 
potylicznej zwiększa ochronę 
przy uderzeniach. Zastosowanych 
15 otworów wentylacyjnych zapewnia 
doskonałą cyrkulację powietrza. 
W części czołowej wyposażony jes 
w siatkę przeciw owadom, poprawia 
ona komfort użytkowania, tym samym 
zapewnia większe bezpieczeństwo. 
Charakterystycznie duży daszek 
został wzbogacony o regulację tak 
aby zapewnić idealne pole widzenia.

cena: 679,99 PLN*

newnew

new
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uvex quatro cc MIPS

white - sky
41/0/610/0215 

52 – 57
41/0/610/0217 

56 – 61

all black
41/0/610/0315 

52 – 57
41/0/610/0317 

56 – 61

moss green - rhino
41/0/610/0415 

52 – 57
41/0/610/0417 

56 – 61

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0400 

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Wszechstronny, odporny kask 
stworzony z myślą o MTB. 
Zintegrowany system MIPS zapewnia 
dodatkową ochronę przed siłami 
pojawiającymi się podczas uderzenia. 
Funkcja regulacji IAS fit pozwala na 
doskonałe dopasowanie kasku na 
głowie. 17 kanałów wentylacyjnych 
zapewnia optymalną cyrkulację 
powietrza poprawiając komfort jazdy.

Właściwości

 · MIPS (multi impact protection  
 system)
 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 17 kanałów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS fit 
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany, zdejmowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu vent
 · Opcjonalnie adapter umożliwiający 
 montaż kamery Go Pro
 · Waga od 300 g
 · Normy: EN 1078

Akcesoria

cena: 649,99 PLN*

new

new
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uvex quatro cc

plum - white mat
41/0/026/0115 

52 – 57
41/0/026/0117 

56 – 61

deep space - white mat
41/0/026/0215 

52 – 57
41/0/026/0217 

56 – 61

red - black mat
41/0/026/0315 

52 – 57
41/0/026/0317 

56 – 61

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0400 

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Uvex quatro to kwintesencja kasku all-
mountain. Idealny do niemal każdego 
rodzaju górskiej aktywności rowerowej. 
Niezwykle odporny na uderzenia kask 
można indywidualnie dopasować dzięki 
systemowi anatomic IAS i paskom 
z systemem FAS. Daszek można łatwo 
regulować nawet podczas częstych zmian 
nachylenia góry. Duże otwory wentylacyjne 
zapewniają komfort termiczny

Właściwości

 · Technologia double inmould 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · 17 kanałów wentylacyjnych 
 · System anatomic IAS 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS 
 · Siatka przeciw owadom 
 · Wyjmowana wyściółka typu basic 
 · Ruchomy, zdejmowany daszek 
 · Opcjonalnie adapter umożliwiający  
 montaż kamery Go Pro 
 · Lampka LED (opcjonalnie) 
 · Waga od 280 g 
 · Normy: EN 1078

Akcesoria

cena: 579,99 PLN*new

newnew new
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uvex quatro

pixelcamo - olive 
41/0/775/3215 

52 – 57
41/0/775/3217 

56 – 61

titan - orange      
41/0/775/2815 

52 – 57
41/0/775/2817 

56 – 61

all black
41/0/775/3015 

52 – 57
41/0/775/3017 

56 – 61

rhino - black
41/0/775/3415 

52 – 57
41/0/775/3417 

56 – 61

papyrus
41/0/775/3315 

52 – 57
41/0/775/3317 

56 – 61

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0400 

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Uvex quatro to kwintesencja kasku all-
mountain. Idealny do niemal każdego 
rodzaju górskiej aktywności rowerowej. 
Niezwykle odporny na uderzenia kask można 
indywidualnie dopasować dzięki systemowi 
anatomic IAS i paskom z systemem FAS. 
Daszek można łatwo regulować nawet podczas 
częstych zmian nachylenia góry. Duże otwory 
wentylacyjne zapewniają komfort termiczny.

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 17 kanałów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Ruchomy, zdejmowany daszek
 · opcjonalnie adapter umożliwiający  
 montaż koamery Go Pro
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 300 g
 · Normy: EN 1078

Akcesoria

cena: 529,99 PLN*

new

new
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titan - orange mat
41/0/472/0115 

52 – 57 
41/0/472/0117 

56 – 61 

sand - dark rhino mat
41/0/472/0415 

52 – 57 
41/0/472/0417 

56 – 61 

black mat
41/0/472/0315 

52 – 57 
41/0/472/0317 

56 – 61 

uvex finale 2.0 Tocsen

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0500 

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Czujnik Tocsen
 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 20 kanałów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany, zdejmowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu vent
 · Waga od 350 g
 · Normy: EN 1078

Wysokiej klasy kask enduro ze 
zintegrowanym czujnikiem Tocsen 
i automatycznym systemem połączeń 
alarmowych.

Konstrukcja o przedłużonej części 
potylicznej zwiększa ochronę przy 
uderzeniach. Zastosowanych 20 
otworów wentylacyjnych zapewnia 
doskonałą cyrkulację powietrza. 
W części czołowej wyposażony jest 
w siatkę przeciw owadom, poprawia 
ona komfort użytkowania, tym samym 
zapewnia większe bezpieczeństwo.
Charakterystycznie duży daszek 
został wzbogacony o regulację tak aby 
zapewnić idealne pole widzenia.

Akcesoria

cena: 869,99 PLN*new

new
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uvex finale 2.0

black mat
41/0/967/0415 

52 – 57
41/0/967/0417 

56 – 61 

teal - blue mat
41/0/967/0915 

52 – 57
41/0/967/0917 

56 – 61

rhino - neon yellow mat
41/0/967/1015 

52 – 57
41/0/967/1017 

56 – 61

moss green mat
41/0/967/1115 

52 – 57
41/0/967/1117 

56 – 61

plum mat
41/0/967/1215 

52 – 57
41/0/967/1217 

56 – 61

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0500 

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 20 kanałów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany, zdejmowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu vent
 · Waga od 350 g
 · Normy: EN 1078

Konstrukcja uvex finale 2.0 o przedłużonej 
części potylicznej zapewniającej jeszcze 
większą ochronę przy uderzeniach. 
Charakterystyczny duży daszek został 
wzbogacony o jego regulację tak, aby 
zapewnić idealne pole widzenia zarówno 
na podjeździe, jak i w zjeździe czy wąskich 
zakrętach. Rozbudowany system wentylacji 
z aż 20 kanałami zapewnia doskonałą 
cyrkulacje powietrza. Kask sprawdza się 
nawet w ekstremalnych warunkach. To 
kask do zadań specjalnych!

Akcesoria

cena: 529,99 PLN*

new

new new

new
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uvex unbound MIPS

all black mat
41/0/989/0115 

54 – 58
41/0/989/0117 

58 – 62

forest - olive mat
41/0/989/0615 

54 – 58
41/0/989/0617 

58 – 62

anthracite - plum mat
41/0/989/0815 
54 – 58

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · MIPS (multi Impact protection  
 system)
 · Technologia inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 18 kanałów wentylacyjny
 · Regulowany daszek
 · System IAS fit
 · System FAS
 · Zapięcie Monomatic
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu basic
 · Waga od 320 g
 · Normy: EN 1078

Wszechstronny kask stworzony z myślą 
o MTB. Niezwykle odporny na uderzenia. 
Funkcja regulacji IAS pozwala na dokładne 
dopasowanie kasku na głowie. System 
wentylacji zapewnia nieustanny komfort 
jazdy. Zintegrowany system MIPS 
zapewnia dodatkową ochronę przed siłami 
pojawiającymi się podczas uderzenia.

cena: 429,99 PLN*

new

new
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uvex access

sand - red mat 
41/0/987/0715 

52 – 57
41/0/987/0717 

57 – 62

black - aqua - lime mat
41/0/987/0915 

52 – 57
41/0/987/0917 

57 – 62  

black mat
41/0/987/0115 

52 – 57
41/0/987/0117 

57 – 62

plum mat
41/0/987/0815 

52 – 57

sand - pink - aqua mat
41/0/987/1015 

52 – 57

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Kask uvex access to podstawowy 
kask dla miłośników różnych szlaków. 
13 otworów wentylacyjnych zapewnia 
optymalną wentylację. System IAS fit 
pozwala na idealne dopasowanie.

Właściwości

 · Technologia inmould
 · 13 kanałów wentylacyjnych
 · System IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Zdejmowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Waga od 300 g
 · Normy: EN 1078

cena: 329,99 PLN*new

new

new new

new
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city  
helmets
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uvex  
rush visor

Georg Egger
MTB Pro | Team Lexware 

Kask uvex rush visor

Lampka LED wraz 
z głębszym tyłem 
zapewnia optymalną 
widoczność i lepszą 
ochronę ochrony

Miękka wyściółka 
w połączeniu z 10 ka-
nałami wentylacyj-
nymi gwarantuje 
komfortową jazdę.

Nowy kask miejski 
oferuje zintegrowany 
wizjer chroniącą przed 
słońcem i owadami.

Mega-bezpieczne

Wyjątkowo wygodny

Wszystko w jednym

new

43
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uvex finale visor V

deep space mat
41/0/977/0315 

52 – 57
41/0/977/0317 

56 – 61

papyrus mat
41/0/977/0215 

52 – 57
41/0/977/0217 

56 – 61

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0500

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 19 kanałów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED 
 · Odblaskowe paski i logo
 · Wyjmowana wyściółka typu vent 
- Soczewka uvex variomatic® visor
 · variomatic® // litemirror (S1 – 3)
 · Waga od 330 g
 · Normy: EN 1078

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

Zintegrowany regulowany visier z technologią 
uvex variomatic dostosowują się 
automatycznie do istniejących warunków 
oświetleniowych. Dzięki IAS kask jest 
regulowany na szerokość i wysokość, a dzięki 
przemyślanemu systemowi otworów - 
optymalnie wentylowany. 

Akcesoria

cena: 1049,99 PLN*

new

new
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uvex finale visor

black mat
41/0/753/0315 

52 – 57
41/0/753/0317 

56 – 61

sand - white mat
41/0/753/1015 

52 – 57
41/0/753/1017 

56 – 61

forest mat
41/0/753/0915 

52 – 57
41/0/753/0917 

56 – 61

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0500

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 19 kanałów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED 
 · Odblaskowe paski i logo
 · Wyjmowana wyściółka typu vent
 ·  Soczewka litemirror silver visor
 · Waga od 300 g
 · Normy: EN 1078

Uvex finale visor oferuje jeszcze 
więcej ochrony, z głębszymi bokami 
i dłuższą częścia chroniącą potylicę. 
Wbudowany wizjer (S1), chroni 
przed wiatrem i słońcem. Dzięki IAS 
kask jest regulowany na szerokość 
i wysokość, a dzięki przemyślanemu 
systemowi otworów - optymalnie 
wentylowany. Istnieje możliwość 
dokupienia ciemnego wizjera (S3).

Akcesoria

cena: 819,99 PLN*

new

new
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Georg Egger 
MTB Pro | Team Lexware 
Kask  uvex finale light 2.0
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LED AUTOMATIC

space blue mat
41/0/043/0115 

52 – 57
41/0/043/0117 

56 – 61

silver - red mat
41/0/043/0215 

52 – 57
41/0/043/0217 

56 – 61

uvex finale light 2.0

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Czujnik światła
 · Zintegrowane paski LED
 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 19 kanałów wentylacyjnych
 · System anatomic IAS fit 
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED
 · Wyściółka typu vent
 · Odblaskowe paski i logo
 · 40 zintegrowanych diod LED
 · Standard IP44 (wodoodporny)
 · 6-12 godzin pracy baterii
 · Waga od 300 g
 · Normy: EN 1078

Doskonale widoczny i super 
bezpieczny. 40 zintegrowanych diod 
LED w kolorze niebieskim/czerwonym 
zapewnią maksymalną widoczność 
i bezpieczeństwo na ulicach miasta. 
System LED dopasowuje się do 
otoczenia zapalając i wyłączając lampy 
kasku automatycznie aż do 12 godzin. 
Dyskretna, wbudowana ładowalna bateria 
USB zasila światła.

Georg Egger 
MTB Pro | Team Lexware

cena: 899,99 PLN*

new

new

new
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+ height
adjustment

cena: 569,99 PLN*uvex city i-vo MIPS

titan mat
41/0/612/0215 

52 – 57
41/0/612/0217 

56 – 60

moss green mat
41/0/612/0315 

52 – 57
41/0/612/0317 

56 – 60

all white mat
41/0/612/0115 

52 – 57
41/0/612/0117 

56 – 60

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0100

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · MIPS+ (dodatkowo regulowana  
 szerokość i wysokość)
 · Technologia inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 24 kanałów wentylacyjnych
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu vent
 · Lampka LED
 · Odblaskowe paski i logo
 · Waga od 240g
 · Normy: EN 1078

Lekki, miejski kask o doskonałym kroju 
z technologią MIPS+, diodą LED i paskami 
odblaskowymi.

Indywidualnie regulowana wysokość 
i szerokość. Wysoki komfort użytkowania 
oraz idealną cyrkulację powietrza 
zapewnią 24 otwory wentylacyjne wraz 
z zintegrowaną siatką przeciw owadom.

Akcesoria

new

new
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cena: 449,99 PLN*uvex city i-vo

white - black mat
41/0/419/1415 

52 – 57
41/0/419/1417 

56 – 60

deep space mat
41/0/419/1315 

52 – 57
41/0/419/1317 

56 – 60

all black mat
41/0/419/1515 

52 – 57
41/0/419/1517 

56 – 60

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0100

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · System 3D IAS fit
 · System FAS
 · Zapięcie Monomatic
 · Odblaskowe paski i logo
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED
 · 24 kanały wentylacyjne
 · Waga od 240 g
 · Normy: EN 1078

Niezależnie od tego czy wybierzesz 
go na miejską podróż czy zabierzesz 
go na leśne ścieżki, uvex city i-vo 
zapewni doskonałą ochronę, wysoki 
komfort i świetną wentylację - to m.in. 
dzięki aż 24 otworom wentylacyjnym.

Akcesoria

new

new

new new
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cena: 699,99 PLN*uvex rush visor

blackberry mat
41/0/028/0115 

55 – 58

dark silver mat
41/0/028/0215 

55 – 58
41/0/028/0217 

58 – 61

papyrus - grey mat
41/0/028/0315 

55 – 58

Lampka LED

41/9/115/0700

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould 
 · Soczewka litemirror silver visor (cat. 1) 
 · System 3D IAS fit 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · 10 kanałów wentylacyjnych 
 · Zapięcie Monomatic 
 · 100 % UVA, UVB, UVC
 · System FAS 
 · Wyściółka typu basic 
 · Lampka LED 
 · Odblaskowe paski i logo 
 · Waga od 300g 
 · Normy: EN 1078, ISO 12312-1

Akcesoria

Nie ma nic lepszego niż wysoce 
funkcjonalny i stylowy kask ze 
zintegrowaną szybą. Zastosowana 
technologia inmould zapewnia 
najwyższą odporność na uderzenia. 
Głęboki tył dla optymalnej ochrony 
przed uderzeniami. Lustrzany wizjer 
odpowiedni dla osób noszących 
okulary.

new

newnewnew
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Georg Egger 
MTB Pro | Team Lexware 
Kask  uvex rush visor
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cena: 499,99 PLN*uvex city 4 MIPS

plum mat
41/0/029/0115 

55 – 58

sand mat
41/0/029/0215 

55 – 58
41/0/029/0217 

58 – 61

deep space mat
41/0/029/0315 

55 – 58
41/0/029/0317 

58 – 61

Lampka LED

41/9/115/0700

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia MIPS
 · Technologia inmould 
 · System 3D IAS fit 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · 10 kanałów wentylacyjnych 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS 
 · Wyściółka typu basic 
 · Lampka LED 
 · Odblaskowe paski i logo 
 · Waga od 360g 
 · Normy: EN 1078

Casualowy kask miejski z MIPS 
ze zintegrowaną dioda LED typu 
plug-in i paskami odblaskowymi. 
Zastosowana technologii inmould 
zapewnia najwyższa odporność 
na uderzenia. 10 otworów 
wentylacyjnych gwarantuje 
optymalną cyrkulację powietrza.

Akcesoria

newnewnew

new
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cena: 379,99 PLN*uvex city 4

Lampka LED

41/9/115/0700

soft gold mat
41/0/050/0415 

55 – 58
41/0/050/0417 

58 – 61

white mat
41/0/050/0515 

55 – 58
41/0/050/0517 

58 – 61

green - smoke mat
41/0/050/0615 

55 – 58
41/0/050/0617 

58 – 61

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Akcesoria

Właściwości

 · Technologia inmould
 · System 3D IAS fit
 · 2 rozmiary skorupy
 · 10 kanałów wentylacyjnych
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Wyściółka typu basic
 · Lampka LED
 · Odblaskowe paski i logo
 · Waga od 300g
 · Normy: EN 1078

Miejski kask z odblaskowymi 
paskami i logo. Dodatkową lepszą 
widoczność po zmierzchu zapewnia 
zintegrowana lampka plug-in LED. 10 
otworów wentylacyjnych gwarantuje 
optymalną cyrkulację powietrza.

new new new

new
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cena: 549,99 PLN*uvex city active

black mat
41/0/428/0115 

52 – 57
41/0/428/0117 

56 – 60

silver - plum mat
41/0/428/0915 

52 – 57
41/0/428/0917 

56 – 60

Lampka LED

41/9/115/0600

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Lekki, wykonany w technologii double 
inmould kask uvex city active, o matowym 
wyglądzie i sportowym, klasycznym 
fasonie, doskonale prezentuje się do 
każdego stroju biznesowego. 

Regulowany na wysokość i szerokość 
- pozwala się idealnie dopasować. Aby 
zapewnić lepszą widoczność o zmierzchu, 
posiada lampkę plug-in LED, odblaskowe 
logo i paski.

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · Zapięcie Monomatic
 · System 3D IAS 3.0 fit
 · System FAS
 · 19 kanałów wentylacyjnych
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED 
 · Odblaskowe paski i logo
 · Waga od 280 g
 · Normy: EN 1078

Akcesoria

new

new
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cena: 429,99 PLN*uvex hlmt 5 bike pro chrome

gunmetal chrome
41/0/988/0215 

55 – 58
41/0/988/0217 

58 – 61

rosé chrome
41/0/988/0315 

55 – 58

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Limitowana edycja kasku uvex 
hlmt 5 bike pro w złotym chromie 
to gwarancja oryginalnego 
wyglądu. Zoptymalizowane otwory 
wentylacyjne zapewniają komfort, 
jednocześnie dodając ciekawego 
wyglądu.

Właściwości

 · Technologia hardshell
 · 2 rozmiary skorupy
 · Zapięcie Monomatic
 · System IAS fit
 · 10 kanałów wentylacyjnych
 · System FAS
 · Wyściółka typu x-fit
 · Waga od 395 g
 · Normy: EN 1078

new

new

new
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cena: 629,99 PLN*uvex rise cc WE

silver - plum mat
41/0/034/0215 

52 – 56
41/0/034/0217 

56 – 59

black goldflakes
41/0/034/0115 

52 – 56
41/0/034/0117 

56 – 59

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Model uvex rise WE to damski 
kask szosowy z ekskluzywnej linii  
„WE ride” w  specjalnych kolorach 
i nadrukach. Doskonałe dopasowanie 
dzięki indywidualnej regulacja 
wysokości i szerokości. Głębszy tył 
dla doskonałej ochrony. Specjalne 
opakowanie.

Właściwości

 · Technologia double inmould 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · 11 otworów wentylacyjnych 
 · System anatomic IAS fit 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS  
 · Wyjmowana wysciółka typu vent
 · Waga od 220 g 
 · Normy: EN 1078 

new

new

new

56



cena: 419,99 PLN*uvex city 4 WE

Lampka LED

41/9/115/0700

dust rose - grey wave mat
41/0/027/0115 

55 – 58

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould 
 · System 3D IAS fit 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · 10 kanałów wentylacyjnych 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS 
 · Wyściółka typu basic 
 · Lampka LED 
 · Odblaskowe paski i logo 
 · Waga od 360g 
 · Normy: EN 1078

Ulubiony towarzysz stylowych 
kobiet w mieście o niesamowicie 
eleganckim designie. Zastosowana 
technologii inmould zapewnia 
najwyższa odporność na uderzenia. 
10 otworów wentylacyjnych. 
Specjalne opakowanie.

Akcesoria

new

new
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allround  
helmets
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uvex  
i-vo cc 
MIPS

Josef Ferstl 
Ski Racer 

Kask uvex i-vo cc MIPS
Okulary uvex sportstyle 236 set 

Nie mniej niż 24 kanały 
wentylacyjne w połącze-
niu ze zintegrowaną siatką 
na owady i doskonałym 
dopasowaniem

Indywidualnie regulowana 
wysokość i szerokość 
– unikalna w połączeniu 
z systemem bezpieczeń-
stwa MIPS

Ochrony

Komfort

MIPS

Powiększona osłona 
bestsellera chroni 
twarz i jednocześnie 
zapewnia optymalną 
ochronę przed odbla-
skami

59
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+ height
adjustment

cena: 479,99 PLN*uvex i-vo cc MIPS

midnight - silver mat
41/0/613/0115 

52 – 57
41/0/613/0117 

56 – 60

titan - red mat
41/0/613/0215 

52 – 57
41/0/613/0217 

56 – 60

dove grey mat
41/0/613/0415 

52 – 57
41/0/613/0417 

56 – 60

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0100

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Lekki i wszechstronny kask z technologią 
MIPS+ zapewnia dodatkową ochronę przed 
siłami pojawiającymi się podczas uderzenia. 
Powiększony daszek chroni przed światłem 
słonecznym, a system regulacji 3D IAS fit 
pozwala dopasować szerokość i wysokość 
do każdego rozmiaru głowy. Idealny 
przepływ powietrza zapewniają 24 otwory 
wentylacyjne oraz zintegrowana siatka 
przeciwko owadom.

Właściwości

 ·  MIPS+ (dodatkowo regulowana  
szerokość i wysokość)

 · Technologia inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · System 3D IAS fit
 · 24 kanałów wentylacyjnych
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu vent
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 240g
 · Normy: EN 1078

Akcesoria

new

new
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Josef Ferstl 
Ski Racer 
Kask uvex i-vo cc MIPS 
Okulary uvex sportstyle 236 set
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cena: 359,99 PLN*uvex i-vo cc

black mat
41/0/423/0815 

52 – 57
41/0/423/0817 

56 – 60

red - black mat
41/0/423/3015 

52 – 57
41/0/423/3017 

56 – 60

white mat
41/0/423/0715 

52 – 57
41/0/423/0717 

56 – 60

black - smoke mat
41/0/423/1115 

52 – 57
41/0/423/1117 

56 – 60

papyrus mat
41/0/423/3215 
52 – 57
41/0/423/3217 
56 – 60

deep space mat
41/0/423/3315 
52 – 57
41/0/423/3317 
56 – 60

grey - rose mat
41/0/423/3415 
52 – 57
41/0/423/3417 
56 – 60

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0100

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · System FAS
 · Zapięcie Monomatic
 · System 3D IAS fit
 · Siatka przeciw owadom
 · 24 kanały wentylacyjne
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Wyściółka typu x-fit
 · Waga od 225 g
 · Normy: EN 1078

Czy to na rowerze szosowym czy 
górskim - uvex i-vo cc, w stylowym 
kolorze, doskonale sprawdza się 
w każdej sytuacji. System IAS 
pozwala dostosować szerokość 
do każdej głowy. 24 otwory 
wentylacyjne zapewniają doskonały 
przepływ powietrza.

Akcesoria

newnew

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

white
41/0/429/0115 

52 – 57
41/0/429/0117 

56 – 60

neon yellow
41/0/429/0515 

52 – 57
41/0/429/0517 

56 – 60

black
41/0/429/0215 

52 – 57
41/0/429/0217 

56 – 60

mint
41/0/429/0915 

52 – 57
41/0/429/0917 

56 – 60

grapefruit
41/0/429/1015 

52 – 57
41/0/429/1017 

56 – 60

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0100

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · System FAS
 · Zapięcie Monomatic
 · System 3D IAS fit
 · 24 kanały wentylacyjne
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 225 g
 · Normy: EN 1078

Niezależnie od tego, czy chodzi 
o rower szosowy, czy kolarstwo 
górskie - monochromatyczny uvex 
i-vo 3D wyróżnia się w każdej 
sytuacjI. Dzięki systemowi IAS 3D fit 
dopasowuje się do każdego obwodu 
głowy. 24 otwory wentylacyjne 
zapewniają przepływ powietrza.

Akcesoria

new

new
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cena: 449,99 PLN*

Lampka LED 
opcjonalnie
S41.9.115.0600 

uvex active cc

papyrus mat
41/0/427/1215 

52 – 57
41/0/427/1217 

56 – 60

deep space - sand mat
41/0/427/1415 

52 – 57
41/0/427/1417 

56 – 60

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · Zapięcie Monomatic
 · System 3D IAS fit
 · System FAS
 · 19 kanałów wentylacyjnych
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Wyściółka typu x-fit
 · Waga od 280 g
 · Normy: EN 1078

Uvex active cc to prawdziwa 
wszechstronność dla każdego, niezależnie 
od tego, czy podróżujesz przez miasto, 
czy na spokojnych leśnych ścieżkach. Dla 
dodatkowego komfortu ten niezwykle lekki 
kask (280 g) wyposażony jest w system 
dopasowania 3D IAS fit i 19 dużych otworów 
wentylacyjnych. Jego atutem jest wymienny 
daszek oraz specjalna wyściółka x-fit 
zawierająca jony srebra, dzięki czemu 
jeszcze lepiej odprowadza pot.

Akcesoria

new

new
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cena: 359,99 PLN*uvex active

black
41/0/431/0115 

52 – 57
41/0/431/0117 

56 – 60

aqua white
41/0/431/0615 

52 – 57
41/0/431/0617 

56 – 60

white - black
41/0/431/0715 

52 – 57
41/0/431/0717 

56 – 60

Lampka LED 
opcjonalnie
S41.9.115.0600 

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · System 3D IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · 19 kanałów wentylacyjnych
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 280 g
 · Normy: EN 1078

Uniwersalny model sprawdzi się 
zarówno w mieście jaki i poza 
nim. Lekki kask ze zdejmowanym 
daszkiem i podstawową wyściółką. 
Komfort zapewnia 19 kanałów 
wentylacji i najwyższej jakości system 
regulacji szerokości i głębokości 
kasku.

Akcesoria
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cena: 459,99 PLN*uvex true cc

papyrus - peacock mat
41/0/054/0115 

52 – 56
41/0/054/0117 

55 – 58

deep space mat
41/0/054/0515 

52 – 56
41/0/054/0517 

55 – 58

dust rose - black mat
41/0/054/0415 

52 – 56
41/0/054/0417 

55 – 58

sand - dust rose mat
41/0/054/0615 

52 – 56
41/0/054/0617 

55 – 58

Lampka LED 
opcjonalnie
S41.9.115.0500 

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · Profil pozwalająca zmieścić włosy  
 spięte w kucyk lub zaplecione  
 w warkocz
 · 2 rozmiary skorupy
 · 17 kanałów wentylacyjnych
 · System 3D IAS 3.0 fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany, zdejmowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu basic
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 245g
 · Normy: EN 1078

Wszechstronny i lekki kask 
z matowym wykończeniem sprawdzi 
się w każdej sytuacji. Zwiększony 
komfort noszenia dla użytkowników 
z długimi włosami. Dodatkowo 
technologia double inmould 
podwyższa bezpieczeństwo.

Akcesoria

new

new

new

new
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cena: 419,99 PLN*

Lampka LED 
opcjonalnie
S41.9.115.0500 

uvex true

black - silver
41/0/053/0515 

52 – 56
41/0/053/0517 

55 – 58

white - silver
41/0/053/0615 

52 – 56
41/0/053/0617 

55 – 58

plum - deep space
41/0/053/0715 

52 – 56
41/0/053/0717 

55 – 58

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Akcesoria

Wszechstronny i lekki kask 
w klasycznych kolorach sprawdzi 
się w każdej sytuacji. Zwiększony 
komfort noszenia dla użytkowników 
z długimi włosami. Dodatkowo 
technologia double inmould 
podwyższa bezpieczeństwo.

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · Profil pozwalający zmieścić włosy  
 spięte w kucyk lub zaplecione  
 w warkocz
 · 1 rozmiar skorupy
 · 17 kanałów wentylacyjnych
 · System 3D IAS 3.0 fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Regulowany, zdejmowany daszek
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu basic
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 245g
 · Normy: EN 1078

newnewnew

new
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cena: 299,99 PLN*uvex air wing cc

black - silver mat
41/0/048/0115 

52 – 57
41/0/048/0117 

56 – 60

dust rose - grapefruit mat
41/0/048/0515 

52 – 57
41/0/048/0517 

56 – 60

grey - lime mat
41/0/048/0215 

52 – 57
41/0/048/0217 

56 – 60

papyrus - moss green mat
41/0/048/0615 

52 – 57
41/0/048/0617 

56 – 60

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0100

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Lekki, wszechstronny kask 
z doskonałym dopasowanie 
i matowym wykończeniem. Dla 
zwiększenia komfortu możliwość 
indywidualnego regulowana 
szerokości. Idealną cyrkulację 
powietrza zapewnią 24 otwory 
wentylacyjne i zintegrowana siatka 
przeciw owadom.

Właściwości

 · Technologia inmould
 · 24 kanały wentylacyjne
 · System IAS 3.0 fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyściółka typu basic
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 225g
 · Normy: EN 1078

Akcesoria

new

new

new
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cena: 259,99 PLN*uvex air wing

white - pink
41/4/426/0115 

52 – 57
41/4/426/0117 

56 – 60

cobalt - white
41/4/426/2315 

52 – 57
41/4/426/2317 

56 – 60

grey - black
41/4/426/2415 

52 – 57
41/4/426/2417 

56 – 60

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0100

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould
 · System FAS
 · Zapięcie Monomatic
 · System IAS 3.0 fit
 · Siatka przeciw owadom
 · 24 kanały wentylacyjne
 · Wyjmowana wyściółka typu basic 
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 225 g
 · Normy: EN 1078

Lekki kask dla kobiet i nastolatków: 
uvex air wing charakteryzuje 
się niską wagą i maksymalnym 
bezpieczeństwem. Idealne 
dopasowanie dzięki regulacji 
rozmiaru IAS i dobrej wentylacji 
zapewnia wysoki komfort noszenia. 
Posiada zdejmowany daszek.

Akcesoria

new

new
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cena: 459,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex oversize

black mat - silver
41/0/160/0617 

61 – 65

blue - white mat
41/0/160/0817 

61 – 65

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · System FAS
 · Zapięcie Monomatic
 · System 3D IAS 3.0 fit
 · Siatka przeciw owadom
 · 24 kanały wentylacyjne
 · Wyściółka typu x-fit
 · Waga od 345 g
 · Normy: EN 1078

Sportowy design w dużych 
rozmiarach. Uvex oversize to 
prawdziwa wszechstronność dla 
każdego, kto potrzebuje trochę 
dodatkowej przestrzeni. System 3D 
IAS zapewnia regulację wysokości 
i szerokości. 24 otwory wentylacyjne 
świetnie cyrkulują powietrze, nawet 
podczas długich przejażdżek.
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 249,99 PLN*uvex i-vo

black
41/0/424/0215 

52 – 57 cm
41/0/424/0217

56 – 60 cm

white
41/0/424/0115

52 – 57 cm
41/0/424/0117

56 – 60 cm

deep space - aqua
41/0/424/1415

52 – 57 cm
41/0/424/1417

56 – 60 cm

rhino - neon yellow
41/0/424/1515

52 – 57 cm
41/0/424/1517

56 – 60 cm

Lampka LED

41/9/115/0100

Niezależnie od tego, czy chodzi 
o rower szosowy, czy kolarstwo 
górskie - uvex i-vo, w klasycznych 
kolorach - czerni lub bieli, 
doskonale sprawdza się w każdej 
sytuacji. System IAS pozwala 
dostosować szerokość do każdej 
głowy. 24 otwory wentylacyjne 
zapewniają przepływ powietrza.

Akcesoria

Właściwości

 · Technologia inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · System FAS
 · Zapięcie Monomatic
 · System IAS 3.0 fit
 · Siatka przeciw owadom
 · 24 kanały wentylacyjne
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 225 g
 · Normy: EN 1078
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*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

white mat
41/0/984/0215

52 – 57 
41/0/984/0217

56-62 

deep space sand mat
41/0/984/0915

52 – 57 
41/0/984/0917

56-62 

plum - grapefruit mat
41/0/984/1015

52 – 57 
41/0/984/1017

56-62 

black mat
41/0/984/0115

52 – 57 
41/0/984/0117

56-62 

cena: 239,99 PLN*uvex viva 3
Atrakcyjny kształ i gustowny 
design w połączeniu ze 
standardami bezpieczeństwa - to 
przepis na sukces kasku uvex 
viva 3.

Właściwości

 · Technologia inmould
 · System dopasowania IAS
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS
 · 15 kanałów wentylacyjnych
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Siatka chroniąca przed owadami
 · Waga od 320 g
 · Normy: EN 1078/TÜV GS / CE
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

black-white
41/0/966/0215

52 – 57 cm
41/0/966/0217

56-62 cm

blue-white
41/0/966/0115

52 – 57 cm
41/0/966/0117

56-62 cm

black
41/0/966/0415

52 – 57 cm
41/0/966/0417

56-62 cm

rhino - sand
41/0/966/0615

53 – 56 cm
41/0/966/0617

57-61 cm

cena: 219,99 PLN*uvex flash
Bardzo lekki kask o uniwersalnym 
zastosowaniu i świetnym 
designie. Zaawansowany system 
regulacji szerokości i głębokości 
kasku dodatkowo zwiększa 
komfort użytkowania.

Właściwości

 · Technologia inmould 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · System IAS
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS
 · 24 kanały wentylacyjne 
 · Wyjmowana wyściołka typu basic
 · Siatka przeciw owadom 
 · Lampka LED xb039 (opcionalnie) 
 · Zdejmowany daszek xb390
 · Waga od 225 g
 · Normy:  EN 1078 /  TÜV GS / CE
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uvex  
oyo style

Kask uvex oyo style

Oddychająca wyściółka 
wewnętrzna z uroczym 
wzorem misia chroni głowę 
dziecka i sprawia, że kask 
jest wyjątkowo wygodny

Amortyzująca silikonowa 
wkładka z tyłu wyznacza 
nowe standardy w segmencie 
kasków dla dzieci: wymienne 
z lampką LED

Innowacyjna osłona uvex 
xTRA chroni wrażliwy ob-
szar czoła najmłodszych

Super słodki

uvex KID PROtect

Osłona uvex xTRA

new
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cena: 249,99 PLN*uvex oyo style

egg dots
41/0/047/0115 

46 – 50
41/0/047/0117 

50 – 54

dino - blue mat
41/0/047/0215 

46 – 50
41/0/047/0217 

50 – 54

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0500 

butterfly pink
41/0/047/0515 

46 – 50
41/0/047/0517 

50 – 54

blue rocket
41/0/047/0615 

46 – 50
41/0/047/0617 

50 – 54

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould 
 · Daszek uvex xTRA
 · System IAS fit 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS 
 · 10 kanałów wentylacyjnych 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · Lampka LED (opcjonalnie) 
 · Wyjmowana wyściółka z unikatowym 
  wzorem
 · Waga 250g 
 · Normy: EN 1078

Superlekki kask rowerowy dla 
maluchów z innowacyjną osłoną uvex 
xTRA Shield w części przedniej i uvex 
KID PROtect z tyłu. Oddychające 
wyściółka w dedykowanym dla dzieci 
wzornictwie. Zastosowana technologii 
inmould zapewnia najwyższą jakość 
bezpieczeństwa. Kask wyposażony jest 
w precyzyjne zapięcie Monomatic.

Kask wydłużony jest w części 
potylicznej, skroni i okolicach uszu dla 
lepszego dopasowania i większego 
bezpieczeństwa.

Akcesoria

new

new new

new new
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cena: 239,99 PLN*uvex oyo

plum - dust rose 
41/0/049/0315 

46 – 50
41/0/049/0317 

50 – 54

cloud blue - grey
41/0/049/0415 

46 – 50
41/0/049/0417 

50 – 54

white - black mat
41/0/049/0515 

46 – 50
41/0/049/0517 

50 – 54

berry - purple mat
41/0/049/0615 

46 – 50
41/0/049/0617 

50 – 54

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0500 

blue ocean
41/0/049/0715 

46 – 50
41/0/049/0717 

50 – 54

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould 
 · Daszek uvex xTRA
 · System IAS fit 
 · Zapięcie Monomatic 
 · System FAS 
 · 10 kanałów wentylacyjnych 
 · 2 rozmiary skorupy 
 · Lampka LED (opcjonalnie) 
 · Wyjmowana wyściółka z unikatowym 
  wzorem
 · Waga 250g 
 · Normy: EN 1078

Superlekki kask rowerowy dla 
maluchów z innowacyjną osłoną uvex 
xTRA Shield w części przedniej i uvex 
KID PROtect z tyłu. Oddychające 
wyściółka w dedykowanym dla dzieci 
wzornictwie. Zastosowana technologii 
inmould zapewnia najwyższą jakość 
bezpieczeństwa. Kask wyposażony jest 
w precyzyjne zapięcie Monomatic.

Kask wydłużony jest w części potylicznej, 
skroni i okolicach uszu dla lepszego 
dopasowania i większego bezpieczeństwa.

Akcesoria

new new

new

new newnew
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cena: 279,99 PLN*uvex hlmt 4

neon yellow
41/0/980/0915 

51 – 55
41/0/980/0917 

55 – 58

grapefruit - grey wave
41/0/980/1115 

51 – 55
41/0/980/1117 

55 – 58

deep space - blue wave
41/0/980/1015 

51 – 55
41/0/980/1017 

55 – 58

Lampka LED 
opcjonalnie

41/9/115/0700

rosé - grey
41/0/980/0615 

51 – 55
41/0/980/0617 

55 – 58

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould
 · System IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · 10 kanałów wentylacyjnych
 · 2 rozmiary skorupy
 · Lampka LED  (opcjonalnie)
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Waga 250g
 · Normy: EN 1078

Uvex hlmt 4 to stylowy i młodzieżowy 
kask z świetnym designem. 

System IAS fit umożliwia precyzyjne 
dopasowanie.

Akcesoria

new

new

new

new
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cena: 249,99 PLN*uvex kid 3 cc

dark cyan - rhino mat
41/4/972/1315 

51 – 55
41/4/972/1317 

55 – 58

grey - grapefruit mat
41/4/972/1515 

51 – 55
41/4/972/1517 

55 – 58

grapefruit - sand mat
41/4/972/1415 

51 – 55
41/4/972/1417 

55 – 58

moss green - sand mat
41/4/972/1615 

51 – 55
41/4/972/1617 

55 – 58*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia hardshell
 · 2 rozmiary skorupy
 · System FAS
 · System IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · Wyściółka typu x-fit
 · 10 kanałów wentylacyjnych
 · Waga od 350 g
 · Normy: EN 1078

Uvex kid 3 cc to lekki kask 
o modnym, matowym wykończeniu 
i atrakcyjnej grafice. Aby uzyskać 
idealne dopasowanie i najwyższy 
poziom bezpieczeństwa kask można 
regulować za pomocą systemu IAS 
fit.

new

new newnew

new
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cena: 199,99 PLN*uvex kid 3

dirtbike black
41/4/819/0915 

51 – 55
41/4/819/0917 

55 – 58

dirtbike grey - lime
41/4/819/1115 

51 – 55
41/4/819/1117 

55 – 58

race silver
41/4/819/3015 

51 – 55
41/4/819/3017 

55 – 58

pink flower
41/4/819/3315 

51 – 55
41/4/819/3317 

55 – 58

rhino - sand
41/4/819/3515 

51 – 55
41/4/819/3517 

55 – 58

silver - rose
41/4/819/3615 

51 – 55
41/4/819/3617 

55 – 58

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia hardshell
 · 2 rozmiary skorupy
 · System FAS
 · System IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · Wyściółka typu x-fit
 · 10 kanałów wentylacyjnych
 · Waga od 350 g
 · Normy: EN 1078

Uvex kid 3 to lekki kask dla 
dzieci zapewniający maksymalne 
bezpieczeństwo. Dla jak najlepszego 
dopasowania kask można regulować 
za pomocą systemu IAS fit.

new

new

new
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cena: 199,99 PLN*uvex kid 2 cc

dark blue rocket mat
41/4/982/0315 

46 – 52

pink polka dots 
41/4/982/0715 

46 – 52

jungle
41/4/982/0815 

46 – 52

Lampka LED 
opcjonalnie
41/9/130/1111 

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould
 · System IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · 8 kanałów wentylacyjnych
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 185 g
 · Normy: EN 1078

Lekki rowerowy kask stworzony 
z myślą o najmłodszych 
użytkownikach. Uvex kid 2 cc jest 
idealny na pierwszą przejażdzkę 
na dwóch kółkach. Zarówno dla 
dziecka jadącego na rowerze, jak 
i tego siedzącego w foteliku. Kask, 
dzięki systemowi IAS fit jest dobrze 
dopasowany i nie przesuwa się na 
głowie.

Akcesoria

new new

new
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cena: 159,99 PLN*uvex kid 2

dolly
41/4/306/1715 

46 – 52

dino
41/4/306/3215 

46 – 52

desert
41/4/306/2015 

46 – 52

cats
41/4/306/3315 

46 – 52

Lampka LED 
opcjonalnie
41/9/130/1111 

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Właściwości

 · Technologia inmould
 · System IAS fit
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · 8 kanałów wentylacyjnych
 · Siatka przeciw owadom
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 185 g
 · Normy: EN 1078

Lekki kask rowerowy dla 
najmłodszych Uvex kid 2 jest idealny 
na pierwsze wycieczki na dwóch 
kółkach. Za sprawą systemu IAS fit 
kask jest idealnie dopasowany do 
głowy i nie zsuwa się w trakcie jazdy. 

Akcesoria

new

new

new
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Akcesoria

Rain caps Tear-Off lens set // uvex athletic

Lampka LEDs

Camera adapteruvex Tocsen Crashsensor uvex plecak

43/9/410/2200

black - white
41/9/950/0300 

s – m
41/9/950/0301

 l – xl

red - white
41/9/950/0400

s – m
41/9/950/0401

l – xl

lime - white
41/9/950/0500

 s – m
41/9/950/0501

l – xl

transparent
55/8/524/0000
12 Stück

41/9/115/0100
uvex i-vo, uvex i-vo cc, uvex i-vo 3d,  
uvex city i-vo, uvex i-vo cc MIPS,  
uvex city i-vo MIPS, uvex air wing,  
uvex air wing cc, uvex finale junior LED

41/9/776/0200
uvex quatro pro,  
uvex quatro

41/9/115/0500
uvex finale, uvex finale 2.0, uvex finale 
visor, uvex finale 2.0 Tocsen, uvex true 
cc, uvex true, uvex oyo, uvex oyo style

41/9/115/0200
uvex quatro junior

41/9/115/0600
uvex city active, uvex active cc, 
uvex touring cc

41/9/115/0700
uvex hlmt 4, uvex city 4, uvex minime 
girls, uvex minime boys, uvex rush visor

41/9/130/1111
uvex quatro junior, uvex kid 1,  
uvex kid 2

41/9/115/0300
uvex stivo cc, uvex city s, uvex stivo c, 
uvex stivo, uvex adige cc, uvex adige, 
uvex stiva   

41/9/115/0400
uvex quatro pro, uvex quatro,  
uvex quatro xc, uvex gravel x,  
uvex quatro cc MIPS

cena: 44,99 PLN*

cena: 89,99 PLN* cena: 27,99 PLN*

cena: 499,99 PLN*cena: 44,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

black
41/9/101/0100 

ingle
41/S/102/0100 

et of 10

pink
41/9/101/0200 

ingle
41//102/0200 

et of 10
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technologia

Dopasowanie

PC
inmould // double inmould 
Wzmocniona polikarbonowa 
skorupa. Podwójny inmould 
dla dodatkowej ochrony dolnej 
części głowy.

Hardshell
Zewnętrzna warstwa kasku 
kształtowana jest na prasie 
i nakładana na piankę EPS 
(siła nacisku prasy łącząca 
piankę z warstwą zewnętrzną 
to 420 ton). Takie połączenie, 

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

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

Monomatic
Zamek blokujący, który pozwala 
na  wielostopniową regulację, za 
pomocą jednej ręki. 
Chroni przed przypadkowym 
odpięciem czy obróceniem w ra-

Rodzaje wyściółek

Basic pads
Wyjmowane i nadające się do
prania wyściółki.

Functional pads (one-piece)
Wysokiej jakości szybkoschnący 
materiał.

Vent pads (one-piece)
Wysokiej jakości odprowadzający
wilgoć materiał, który pozostawia
suchą głowę. Przyjemne dla 
skóry, szybkoschnące.

X-fit pads
Wysokiej jakości materiał 
wyściółek poprawia wentylację. 
Wyjmowane i nadające się do
prania.

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

odporna na uderzenia zewnętrz-
na skorupa, oraz amortyzujące 
uderzenia wnętrze, zapewnia 
maksymalną ochronę.

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

Double inmould
Zachowując wszystkie zalety 
technologii inmould, technologia 
double inmould zwiększa żywot-
ność kasku i chroni przed jego 
uszkodzeniami. Wszystko dzięki  
dodatkowej polikarbonowej 
osłonie, którą pokryta jest dolna 
część kasku.

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

Inmould
Pianka EPS (wysokiej jakości 
polistyren) wstrzykiwana jest do 
odpornej  na wstrząsy, polikarbono-
wej skorupy. 
W efekcie powstaje lekka, ale bar-
dzo stabilna konstrukcja.

Wszystkie kaski uvex przechodzą 
szczegółowe testy w Centrum 
Testowym.

Additionally GS-testedEuropean cycling helmet standard

Tested to standards

Materiał skorupy

konstrukcja skorupy

The voluntary test mark “GS” 
stands for “Geprüfte Sicherheit” 
("tested safety”). Find details 
about test criteria: www.tuv.com

Komfort

MIPS + height adjustment
System MIPS + dodatkowa re-
gulacja wysokości zwiększająca 
komfort.

Tocsen
W razie wypadku inteligentny 
czujnik Tocsen, łączy się z kon-
taktami alarmowymi oraz całą 
pobliską społecznością Tocsen.

MIPS
Warstwa z niskim współczynni-
kiem tarcia MIPS chroni przed 
częścią mocy uderzeniowej. 
Ruch ślizgowy (10-15mm we 
wszystkich kierunkach) redukuje 
uderzenie wpływające bezpo-
średnio na głowe.

zie upadku. System dodatkowo 
otoczony przyjemną w dotyku 
wyściółką, która nie uciska 
podbródka.
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nowoczesny 
design
Eleganckie, ostre, wyjątkowo sportowe. 
W sporcie lub na ulicach miasta. Nowe 
konstrukcje oprawek uvex są tak duże, jak 
ich trend. W porównaniu do konwencjo-
nalnych wzorów, specjalnie opracowana 
seria ze stylowymi szybami w rozmiarze 
XXL ma bardzo szerokie pole widzenia. 
Każda soczewka jest wykonana z jednego 
kawałka materiału i idealnie dopasowana 
do oprawki. Ta funkcja sprawia, że kolek-
cja jest nie tylko ultramodna, ale także 
wyjątkowo bezpieczna, aerodynamiczna 
i wiatroszczelna. Stylowe kombinacje 
kolorystyczne oraz lustrzane szyby w no-
wych modelach okularów uvex mają jedną 
wspólną cechę: maksymalnie szerokie pole 
widzenia. Idealne do jazdy na rowerze, 
biegania lub relaksu w mieście. Stylowe, 
funkcjonalne, wydajne.
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Nowy model okularów uvex sportstyle 236 imponuje 
czystym wzornictwem, jasnymi lustrzanymi szybami 
i intuicyjnym systemem wymiany soczewek. W zesta-
wie dodatkowe bezbarwne soczewki.

uvex sportstyle 236

Gotowy na każdą pogodę. Nowy model okula-
rów uvex sportstyle 231 V z technologią uvex 
variomatic® zapewnia doskonałą widoczność 
w słońcu, chmurach lub deszczu – a dzięki aero-
dynamicznej konstrukcji wygląda super stylowo.

uvex sportstyle 231 V

Nowy uvex sportstyle 235 pasuje jak druga skóra: 
zakrzywiona, kątowa rama i lustrzana soczewka 
oversize gwarantują maksymalną widoczność, 
gdziekolwiek jesteś, nie pozostawiając nic do 
życzenia.

uvex sportstyle 235
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highlights 2021/22

technologia 
soczewek 
uvex 
Zakurzone szlaki lub gorący asfalt. Ra-
żące słońce lub ulewny deszcz. Dzięki 
technologiom w okularach uvex zawsze 
masz kontrolę i bezpiecznie docierasz na 
miejsce, gdziekolwiek jesteś. Technolo-
gia uvex colorvision® została stworzona 
z myślą o wymaganiach wizualnych i wa-
runkach oświetleniowych w wielu różnych 
środowiskach i sportach. Cztery inno-
wacyjne filtry uvex colorvision® burszty-
nowe, dymne, brązowe i zielone zapew-
niają optymalne wzmocnienie kontrastu 
i olśniewające kolory przez cały czas. 
Bezstopniowe, automatyczne barwienie 
soczewek uvex variomatic® gwarantuje 
doskonałą widoczność w każdych warun-
kach pogodowych. Zamglone okulary to 
już przeszłość, unikalna powłoka prze-
ciwmgielna uvex supravision® zapewnia 
maksymalną widoczność bez zaparowa-
nia. A soczewki z serii uvex polavision® 
zapewniają ochronę przed odbiciami 
i odblaskami. 100 % ochrony przed pro-
mieniowaniem UVA, UVB i UVC. 

uvex colorvision®
 · Wzmocnienie kontrastu
 · Doskonała widoczność
 · 100 % ochrony przed UVA,  
 UVB i UVC

uvex variomatic®
 · Automatyczne, stopniowe  
 przyciemnianie i rozjaśnianie
 · Trzy poziomy ochrony  
 w jednych soczewkach  
 (S1-S3)
 · Z jasnych do ciemnych szkieł  
 w zaledwie 25 sekund

uvex polavision®
 ·  Polaryzacja przeciw  
refleksom światła odbitego

 · Redukcja zmęczania oczu
 · Dla zbalansowanego pola  
 widzenia

uvex supravision®
 ·  200 % normy anti-fog
 · 100 % ochrony  
 UVA,UVB,UVC
 · Wytrzymały na zniszczenia
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uvex 
colorvision®
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uvex colorvision®

uvex  
sportstyle 
312 CV

Till Schramm
Triathlete & Ironman | Team Alpecin 

Okulary uvex sportstyle 312 CV

Doskonałe wzmocnienie 
kontrastu dzięki techno-
logii uvex colorvision®. 
Odpowiednie przy sło-
necznej pogodzie (kat. 3) 
i na bardzo mocne, jasne 
światło (kat. 4)

100% ochrona przed 
promieniowaniem UVA, 
UVB i UVC do 400 nm

Innowacyjne okulary 
outdoorowe i alpini-
styczne z wyjmowaną 
magnetyczną ochroną 
boczną

uvex colorvision®

Bezpieczeństwo

Cechy outdoor

new
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white - black mat
53/2/041/8206
colorvision® 
litemirror red 
variomatic® (cat. 1 – 3)

black mat
53/2/041/2206
colorvision® 
litemirror red 
variomatic® (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 803 race CV V

white mat - red
53/2/042/8306
colorvision® 
litemirror red 
variomatic® (cat. 1 – 3)

black mat
53/2/042/2206
colorvision® 
litemirror red 
variomatic® (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 803 race CV V small

Właściwości

 · Colorvision
 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Elasyczne, miękki noski
 · Plastyczne, formowane na  
 zimno końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach 
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Uvex sportstyle 803 race CV 
V łączy ze sobą technologię 
colorvision z technologią 
variomatic, która automatycznie 
dostosowuje się do warunków 
pogodowych. Bezramowa 
konstrukcja soczewki nie 
ogranicza pola widzenia. 

Właściwości

 · Colorvision
 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Elasyczne, miękki noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Nieograniczona widoczność 
to motto ultra lekkich okularów 
sportstyle 803 race CV V 
small. Duże soczewki litemirror 
gwarantują najlepszą ochronę 
nawet przy niskiej pozycji jazdy. 
Bezramowa konstrukcja soczewki 
zapewnia nieograniczony 
widok. Technologia variomatic 
automatycznie dostosowuje 
się do bieżących warunków 
oświetleniowych.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 679,99 PLN*

cena: 679,99 PLN*

92



clear
53/2/018/9999
colorvision® 
litemirror green (cat. 3)

black mat
53/2/018/2296
colorvision® 
litemirror amber (cat. 3)

dark grey mat
53/2/018/5596
colorvision® 
litemirror amber (cat. 3)

black mat
53/2/018/2290
colorvision® 
litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 706 CV

clear
53/2/036/9906
colorvision® 
litemirror red 
variomatic® (cat. 1 – 3)

black mat
53/2/036/2206
colorvision® 
litemirror red 
variomatic® (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 706 CV V

Właściwości

 · Colorvision
 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Elasyczne, miękki noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Uvex sportstyle 706 cv v 
łączy 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 zwiększają 
kontrast.

Właściwości

 · Colorvision
 · Elasyczne, miękki noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Wytrzymałe uvex sportstyle 
706 cv to okulary gotowe 
na każdą trasę. Technologia 
uvex colorvision zapewnia 
lepszy kontrast i żywsze 
kolory. Soczewki litemirror 
chronią przed szkodliwym 
promieniowaniem UV i redukują 
odblaski.

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 579,99 PLN*

cena: 379,99 PLN*

93



Till Schramm  
Triathlonista & Ironman | Team Alpecin  
Okulary  uvex sportstyle 312 CV
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uvex sportstyle 312 CV

rhino mat
53/3/006/5599
colorvision® 
litemirror green (cat. 3)

deep space mat
53/3/006/4489
colorvision® 
mirror orange (cat. 4)

black mat
53/3/006/2295
colorvision® 
mirror green (cat. 3)

white
53/2/061/8898
colorvision® 
mirror plasma  
(cat. 3)

black mat
53/2/061/2295
colorvision® 
mirror green  
(cat. 3)

rhino black mat
53/2/061/5297
colorvision® 
mirror champagne 
(cat. 3)

pearl plum mat
53/2/061/8398
colorvision® 
mirror plasma  
(cat. 3)

uvex sportstyle 805 CV 

Właściwości

 · Colorvision® 
 · Elastyczne, miekkie noski 
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Pasek do okularów
 · Wymienne, magnetyczne  
 boczne osłony
 · 100% UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400nm

Wysoce funkcjonalne okulary 
do sportów outdoorowych 
i alpinistycznych ze zdejmowanymi 
magnetycznymi osłonami 
bocznymi. Doskonałe wzmocnienie 
kontrastu dzięki uvex colorvision®. 
Odpowiednie przy słonecznej 
pogodzie (kat. 3) i bardzo jasnym 
świetle (kat. 4)

Właściwości

 · Colorvision®
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Wentylacja w szybach
 · Plastyczne, formowane  
 za zimno końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Nowoczesny wygląd lustrzanych 
soczewek przyciąga wzrok. Idealne 
połączenie modnych i sportowych 
okularów w technologii colorvision. 
Duże soczewki zwiększają widzenie 
peryferyjne i chronią przed 
szkodliwym promieniowaniem.

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 459,99 PLN*

cena: 329,99 PLN*

new

new

new new

new

new

new
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black mat
53/2/017/2295
colorvision® 
mirror green  
(cat. 3)

grey
53/2/017/5598
colorvision® 
mirror plasma  
(cat. 3)

peacock - sand
53/2/017/4697
colorvision® 
mirror champagne  
(cat. 3)

black mat - rose
53/2/017/2398
colorvision® 
mirror plasma 
(cat. 3)

uvex lgl 36 CV

havanna mat
53/2/063/6695
colorvision® 
mirror green  
(cat. 3)

anthracite mat
53/2/063/2298
colorvision® 
mirror plasma  
(cat. 3)

flecked amber
53/2/063/3997
colorvision® 
mirror champagne  
(cat. 3)

uvex lgl 48 CV

Właściwości

 · Colorvision
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Wszechstronne sportowe okulary 
o doskonałych parametrach. 
Takie właśnie są uvex lgl 36 CV. 
Idealne na plażę, w góry i do 
miasta. Soczewki chronią przed 
szkodliwym promieniowaniem 
oraz są wyposażone 
w technologię colorvision.

Właściwości

 · Colorvision®
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Modne i wszechstronne okulary 
zapewniają najlepszą ochronę 
i najwyższy kontrast dostarczając 
niezapomniany widok, dzięki 
technologii uvex colorvision.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 429,99 PLN*

cena: 329,99 PLN*
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uvex lgl 50 CV

olive mat
53/3/008/7795
colorvision® 
mirror green  
(cat. 3)

smoke mat
53/3/008/5598
colorvision® 
mirror plasma  
(cat. 3)

black mat
53/3/008/2297 
colorvision® 
mirror champagne  
(cat. 3)

Josef Ferstl

Właściwości

 · uvex colorvision® technology
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Stylowy design i doskonale 
skoordynowane kolory Soczewki 
z pełnym lustrzanym odbiciem. 
Doskonałe wzmocnienie 
kontrastu dzięki uvex colorvision®

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 329,99 PLN*
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uvex 
variomatic®
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uvex  
sportstyle 
231 V set

Okulary uvex sportstyle 231 V set  
Kask uvex quatro integrale Tocsen  

Wyposażony w unikalną 
powłokę przeciwmgiel-
ną uvex supravision® 
zapewniającą dosko-
nałą widoczność bez 
zaparowań

Automatyczne przy-
ciemnianie soczewek 
w kilka sekund: od 
jasnego do ciemnego 
w mniej niż 25 sekund

W komplecie znajdują 
się dwie szyby: vario-
matic® (cat. 1 – 3) oraz 
clear (cat. 0)

uvex supravision®

uvex variomatic®

2 w 1

new
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uvex sportstyle 231 V set

black mat
53/2/096/2207
variomatic® 
litemirror green (cat. 1 – 3) 
clear (cat. 0)

black mat
53/2/096/2204
variomatic® 
litemirror blue (cat. 1 – 3) 
clear (cat. 0)

black mat
53/2/096/2203
variomatic® 
litemirror red (cat. 1 – 3) 
clear (cat. 0)

uvex sportstyle 804 V

black mat
53/2/039/2201
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

black mat - red
53/2/039/2301
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

white
53/2/039/8801
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

Właściwości

 · Variomatic®
 · Supravision® 
 · Łatwe w utrzymaniu czystości 
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników 
 · Elasyczne, miękki noski 
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Model ten wyróżnia duża soczewka 
wykonana w technologii variomatic 
oraz druga, przezroczysta, 
wymienna szyba. Soczewki 
variomatic automatycznie zmieniają 
zabarwienie w reakcji na warunki 
świetlne (S1-S3). Powłoka 
supravision zapobiega zamgleniu 
soczewki.

Właściwości

 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Wentylacja w szybach
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Elasyczne, miękki noski 
 ·  100 % UVA, UVB, UVC ochrona 
aż do 400 nm

Uvex sportstyle 804 V to okulary 
o nowoczesnym wyglądzie. 
Gwarantują największe pole 
widzenia. Soczewki uvex 
variomatic® dostosowują się 
automatycznie do aktualnych 
warunków oświetleniowych.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 799,99 PLN*

cena: 679,99 PLN*

new

new

new new
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black
53/0/971/2203 
variomatic®  
litemirror blue (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 803 race V

white
53/0/971/8803
variomatic®  
litemirror blue (cat. 1 – 3)

black - green
53/0/971/2705
variomatic®  
litemirror silver (cat. 1 – 3)

black
53/2/002/2203
variomatic®  
litemirror blue (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 803 race V small

grey mat - mint
53/2/002/5505
variomatic®  
litemirror silver (cat. 1 – 3)

white
53/2/002/8803
variomatic® 
litemirror blue (cat. 1 – 3)

Właściwości

 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Elasyczne, miękki noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach 
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Soczewki ultralekkich okularów 
sportstyle 803 race V 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).

Właściwości

 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Elasyczne, miękki noski
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Ultralekki model uvex sportstyle 
803 race V small został 
specjalnie zaprojektowany 
dla drobniejszych w budowie 
osób. Soczewki 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).

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 579,99 PLN*

cena: 579,99 PLN*
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black mat
53/2/005/2201
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 706 V

dark grey mat
53/2/005/5501
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

white - black mat
53/2/005/8201
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 806 V 

black mat
53/2/064/2201
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

grey mat
53/2/064/5501
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

moss mat
53/2/064/7701
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

white
53/2/064/8801
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

Właściwości

 · Variomatic®
 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

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.

Właściwości

 · Variomatic®
 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Nowy design sportowych 
okularów uvex sportstyle 806 v 
sprawia, że dodają oryginalnego 
wyglądu. Soczewki variomatic 
automatycznie zmieniają 
zabarwienie w zależności od 
warunków atmosferycznych. 
Miękkie noski i zauszniki 
sprawiają, że okulary zawsze są 
dobrze dopasowane.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 499,99 PLN*

cena: 459,99 PLN*

new

new
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light blue

53/0/881/4490 
variomatic® lite (S1 – S2)

black mat

53/0/894/2201 
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

white
53/0/894/8801 
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

purple - pink mat
53/0/894/3301 
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

white - mint mat
53/0/894/8701
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 802 V small

black
53/0/872/2201
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

black - red - white
53/0/872/2301
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

white
53/0/872/8801
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

grey mat
53/0/872/5501
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 802 V

Właściwości

 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Elasyczne, miękki noski
 · Pasek trzymający okulary
 · Miękkie końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Uvex sportstyle 802 v small jest 
zaprojektowany dla każdego, 
ale przede wszystkim dla osób 
o dobrej budowie. 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.

Właściwości

 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Elasyczne, miękki noski
 · Pasek trzymający okulary
 · Miękkie końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Uvex sportstyle 802 v jest 
idealnym towarzyszem do 
uprawiania sportów, niezależnie 
od pogody. Soczewki variomatic® 
automatycznie zmieniają 
zabarwienie w zależności od 
warunków atmosferycznych 
(S1 - S3). Powłoka supravision® 
zapobiega zamgleniu soczewki 
w zmiennych temperaturach. 
Miękkie noski oraz zauszniki 
sprawiają, że okulary zawsze są 
dobrze dopasowane.

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 459,99 PLN*

cena: 459,99 PLN*
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Nigdy się nie 
poddawaj. 
Na wielkie 
rzeczy potrzeba 
czasu.

 
Okulary uvex sportstyle 236 small set  
Kask uvex rise cc WE 

Johanna Moßhammer 
Fitness | Entuzjastka kolarstwa
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uvex sportstyle 612 vl

Lekki design oraz technologia 
variomatic w wersji litemirror 
z zakresem regulacji 
przyciemnienia soczewek 
między S1 - S2 to zdecydowanie 
największe atuty okularów 
sportstyle 612 vl. Elastyczne 
noski sprawdzą się zarówno jako 
okulary do uprawiania sportu 
np. dla amatorów joggingu czy 
nordic walking, jak i jako okulary 
codzienne ze sportowym 
charakterem.

black mat

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

purple mat

53/0/881/6690 
variomatic® lite (S1 – S2)

white

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

light blue

53/0/881/4490 
variomatic® lite (S1 – S2)

Właściwości

 · Variomatic® 
 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Elasyczne, miękki noski
 · Pasek trzymający okulary
 · Miękkie końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

cena: 319,99 PLN*

cena: 229,99 PLN*

white - black mat

53/2/046/8816
mirror blue (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

black blue

53/2/046/2416
mirror blue (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

black red

53/2/046/2316
mirror red (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

black mat

53/2/046/2210
mirror silver (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1)
clear (cat. 0)

white black

53/2/046/8216
litemirror silver (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

uvex blaze III
Jazda na nartach, turystyka 
górska lub jogging. Z uvex blaze 
III 2.0 to czysta przyjemność. 
Dzięki trzem wymiennym 
soczewkom (S0, S1, S3) są one 
gotowe do pracy w każdych 
warunkach oświetleniowych.

Właściwości

 · Elastyczne, miękkie noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · System wymiany szyb
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model 105
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uvex  
sportstyle 
236 set

Okulary uvex sportstyle 236 set  
Kask uvex rise cc Tocsen 

Indywidualnie regulo-
wane noski i końcówki 
zauszników zapewniają 
najwyższy komfort

Soczewka odporna na 
parowanie. Zachowuje 
przy tym w pełni swoje 
właściwości optyczne

Konstrukcja oprawek 
zapewnia bardzo 
intuicyjną wymianę 
soczewek. W zestawie 
znajduję się dwie szyby: 
lustrzana (cat. 2 lub 3) 
oraz clear (cat. 0)

Idealne dopasowanie

Maksymalna przejrzystość

Ergonomia

new
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uvex sportstyle 236 set

uvex sportstyle 236 small set

silicium
53/3/004/5516
mirror red (cat. 2) 
clear (cat. 0)

aqua - black mat
53/3/005/4216
mirror blue (cat. 3) 
clear (cat. 0)

black mat
53/3/004/2216
mirror silver (cat. 3) 
clear (cat. 0)

aqua black mat
53/3/004/4216
mirror blue (cat. 3) 
clear (cat. 0)

white mat
53/3/005/8816
mirror red (cat. 2) 
clear (cat. 0)

white mat
53/3/004/8816
mirror green (cat. 2) 
clear (cat. 0)

black yellow mat
53/3/004/2616
mirror yellow (cat. 2) 
clear (cat. 0)

rhino - deep space mat
53/3/004/5416
mirror blue (cat. 3) 
clear (cat. 0)

plum - black mat
53/3/005/3216
mirror silver (cat. 3) 
clear (cat. 0)

Właściwości

 · Supravision® 
 · Wymienne soczewki
 · Regulowane zauszniki
 · Wentylacja w szybach
 · Łatwe w utrzymaniu czystości 
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników 
 · Elasyczne, miękki noski 
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Właściwości

 · Supravision® 
 · Wymienne soczewki
 · Regulowane zauszniki
 · Wentylacja w szybach
 · Łatwe w utrzymaniu czystości 
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników 
 · Elasyczne, miękki noski 
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Model z szeroką oprawką oraz 
intuicyjnym systemem wymiany 
soczewek i przezroczystą wymienną 
szybą w  komplecie. Maksymalne 
ograniczenie parowania dzięki 
powłoce przeciwmgielnej uvex 
supravision®. Regulowane noski 
i zauszniki zapewniające idealne 
dopasowanie.

Specjalnie zaprojektowane dla 
sportowców o szczupłej, wąskiej 
twarzy. Model z szeroką oprawką 
oraz intuicyjnym systemem wymiany 
soczewek i przezroczystą wymienną 
szyba w komplecie. Maksymalne 
ograniczenie parowania dzięki 
powłoce przeciwmgielnej uvex 
supravision®. Regulowane noski 
i zauszniki zapewniające idealne 
dopasowanie.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 699,99 PLN*

cena: 699,99 PLN*

new new

new

new

new

new

new

new

new

new
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uvex sportstyle 228 set

black mat
53/2/098/2216
mirror red (cat. 2) 
clear (cat. 0)

white mat
53/2/098/8816
mirror blue (cat. 2) 
clear (cat. 0)

uvex sportstyle 228

white - black
53/2/067/8206
mirror red (cat. 2)

black mat
53/2/067/2206
mirror blue (cat. 2)

black - yellow mat
53/2/067/2616
mirror yellow (cat. 3)

moss - rose mat
53/2/067/7316
mirror rose (cat. 2)

black - sand mat
53/2/067/2816
mirror silver (cat. 3)

grey - orange mat 
53/2/067/5316
mirror orange (cat. 3)

Właściwości

 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Demontowalna dolna części  
 oprawki
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Okulary uvex sportstyle 228 
łączą wygodę i najnowsze trendy. 
Duża soczewka zapewni szerokie 
pole widzenia, a technologia 
supravision sprawdzi się przy 
deszczowej pogodzie, dzięki 
powłoce antyfog. Możliwość 
zdemontowania dolnej części 
oprawki dla maksymalnej 
widoczności. W komplecie 
znajdują się dodatkowe 
przezroczyste soczewki.

Właściwości

 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Demontowalna dolna części 
 oprawki
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Okulary uvex sportstyle 228 łączą 
wygodę i najnowsze trendy. Duża 
soczewka zapewni szerokie pole 
widzenia, a technologia supravision 
sprawdzi się przy deszczowej 
pogodzie, dzięki powłoce anty-
fog. Regulowane, miękkie noski 
i końcówki zauszników zapewnią 
doskonałe dopasowanie. Możliwość 
zdemontowania dolnej części oprawki 
dla maksymalnej widoczności. 
Dodatkowo liczne otwory ułatwiają 
wentylację powietrza.

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 569,99 PLN*

cena: 379,99 PLN*

new

new new

new

new

new

newnew

new

109



uvex sportstyle 231

white mat
53/2/065/8806
mirror blue (cat. 2)

black - yellow mat
53/2/065/2616
mirror yellow (cat. 3)

rhino - deep  

space mat
53/2/065/5416
mirror blue (cat. 2)

silver - plum mat
53/2/065/5316
mirror red (cat. 2)

red - black mat
53/2/065/3216
mirror red (cat. 3)

grey - black mat
53/2/065/2506
mirror silver (cat. 2)

uvex sportstyle 227

olive mat
53/2/066/7716
mirror red (cat. 3)

grey mat
53/2/066/5516
mirror silver (cat. 3)

black mat
53/2/066/2216
mirror silver (cat. 3)

white mat
53/2/066/8816
mirror blue (cat. 3)

Właściwości

 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Okulary uvex sportstyle 231 łączą 
wygodę i nowoczesny wygląd. Duża 
soczewka zapewnia maksymalne 
pole widzenia, a technologia 
supravision sprawdzi się przy 
deszczowej pogodzie, dzięki 
powłoce anty-fog. Lustrzane 
soczewki Revo zapewniają 
widoczność o najwyższej jakości.

Nowoczesne lustrzane okulary 
półramkowe prezentują się 
świetnie, zapewniając idealną 
ochronę przed ostrym słońcem. 
Technologia supravision® 
sprawdzi się w każdej pogodzie, 
dzięki powłoce anty-fog.

Właściwości

 · Supravision®
 · Łatwe w utrzymaniu czystości
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 499,99 PLN*

cena: 429,99 PLN*
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uvex lgl ocean P

black mat
53/2/088/2230
polavision® 
mirror red (cat. 3)

black mat
53/2/088/2240
polavision® 
mirror blue (cat. 3)

black mat
53/2/088/2250
polavision® 
mirror silver (cat. 3)

uvex lgl ocean 2 P

black mat
53/3/001/2250
polavision® 
mirror silver (cat. 3)

black mat
53/3/001/2230
polavision® 
mirror rose (cat. 3)

black mat
53/3/001/2240
polavision® 
mirror blue (cat. 3)

Właściwości

 · Polavision®
 ·  100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
aż do 400 nm

Wyprodukowane w 100% 
z recyklingu sieci rybackich.

Uniwersalne okulary uvex lgl 
ocean P w technologii polavision, 
pochłaniają rozproszone światło 
i chronią oczy przed szkodliwymi 
refleksami, odblaskami i silnym 
słońcem.

Właściwości

 · Polavision®
 ·  100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
aż do 400 nm

Oprawka okularów wykonana 
w 100% z przetworzonych sieci 
rybackich. 

Okulary z pełnym lustrzanym 
odbiciem na słoneczną pogodę 
(kat. 3) Soczewki polaryzacyjne 
dzięki uvex polavision®

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 479,99 PLN*

cena: 479,99 PLN*

newnewnew

new
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uvex sportstyle 235

white mat
53/3/003/8816
mirror silver (cat. 3)

moss grapefruit  

mat
53/3/003/7316
mirror red (cat. 2)

smoke mat
53/3/003/5516
mirror green (cat. 2)

rhino - deep  

space mat
53/3/003/5416
mirror blue (cat. 2)

black mat
53/3/003/2216
mirror silver (cat. 3)

black mat
53/0/939/2216 
litemirror silver (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

uvex sportstyle 114 set

grey - red mat
53/0/939/5316
mirror red (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

white - black mat
53/0/939/8216 
mirror blue (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

rhino - deep  

space mat
53/0/939/5416 
litemirror silver (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

Właściwości

 · Supravision® 
 · Łatwe w utrzymaniu czystości 
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników 
 · 100% UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400nm

Nowoczesny design modelu uvex 
sportstyle 235 przyciąga wzrok, 
a bardzo duża soczewka zapewnia 
nieograniczone pole widzenia, 
jednocześnie spełniając funkcję 
ochronną. Miękkie noski i końcówki 
zauszników zwiększają komfort 
dopasowując się podczas każdej 
jazdy. Ochrona przed szkodliwym 
romieniowaniem UVA, UVB i UVC aż 
do 400 nm.

Właściwości

 · Elastyczne, miękkie noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · System wymiany szyb
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

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.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 329,99 PLN*

cena: 269,99 PLN*
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uvex sportstyle 312

rhino mat
53/3/007/5516
mirror blue (cat. 3)

black mat - gold
53/3/007/2616 
mirror gold (cat. 3)

black mat
53/3/007/2216
mirror silver (cat. 4)

uvex sportstyle 232 P

white mat
53/3/002/8850
polavision®  
mirror silver (cat. 3)

peacock -  

prestige mat
53/3/002/8330
polavision®  
mirror pink (cat. 3)

smoke mat
53/3/002/5170
polavision®  
mirror green (cat. 3)

black mat - red
53/3/002/2330
polavision®  
mirror red (cat. 3)

black mat
53/3/002/2250
polavision®  
mirror silver (cat. 3)

Właściwości

 · Supravision® 
 · Elastyczne, miekkie noski 
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Pasek do okularów
 · Wymienne, magnetyczne  
 boczne osłony
 · 100% UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400nm

Wysoce funkcjonalne okulary 
do sportów outdoorowych 
i alpinistycznych ze zdejmowanymi 
magnetycznymi osłonami bocznymi. 
Odpowiednie przy słonecznej 
pogodzie (kat. 3) i bardzo jasnym 
świetle (kat. 4)

Właściwości

 · Polavision®
 · Elastyczne, miekkie noski ·
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników 
 · 100% UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400nm

Lustrzane uniwersalne okulary 
sportowe z lekką oprawką. 
Soczewki polaryzacyjne dzięki 
technologii uvex polavision®. 
Regulowane noski zapewniające 
dodatkowy komfort noszenia.

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 249,99 PLN*

cena: 249,99 PLN*
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uvex sportstyle 706

clear
53/2/006/9416
mirror blue (cat. 3)

black
53/2/006/2216 
litemirror silver (cat. 3)

black - moss mat
53/2/006/2716
mirror red (cat. 3)

silver - plum mat
53/2/006/4316
litemirror silver (cat. 3)

rhino - deep 

space mat
53/2/006/5416
litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 233 P

smoke mat
53/2/097/5540
polavision®  
mirror blue (cat. 3)

green mat
53/2/097/7770
polavision®  
mirror green (cat. 3)

white mat
53/2/097/8830
polavision®  
mirror red (cat. 3)

black mat
53/2/097/2250
polavision®  
litemirror silver (cat. 3)

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.

Właściwości

 · Elasyczne, miękki noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Właściwości

 · Polavision®
 · Elastyczne, miekkie noski ·
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników 
 · 100% UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400nm

Lustrzane uniwersalne okulary 
sportowe z wytrzymałą oprawką. 
Soczewki polaryzacyjne dzięki 
technologii uvex polavision®. 
Miękkie zauszniki zapewniające 
wysoki komfort noszenia.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 199,99 PLN*

cena: 169,99 PLN*
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uvex sportstyle 229

blue
53/2/068/4416
mirror blue (cat. 3)

black mat
53/2/068/2216
litemirror silver (cat. 3)

yellow
53/2/068/6616
litemirror silver (cat. 3)

white
53/2/068/8816
mirror blue (cat. 3)

Właściwości

 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm 

Model sportstyle 229 to 
prawdziwie wrzechstronne 
okulary o sportowym wyglądzie. 
Miękkie noski i końcówki 
zauszników zapewnią komfort 
i doskonałe dopasowanie.

grey - red mat
53/2/028/5316 
mirror silver (cat. 3)

black - white
53/2/028/2816 
litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 226

blue mat
53/2/028/5517 
mirror yellow (cat. 3)

white - black
53/2/028/8816 
mirror green (cat. 3)

Właściwości

 · Elastyczne, miękkie noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

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.

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 219,99 PLN*

cena: 169,99 PLN*
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uvex sportstyle 310

black mat
53/2/075/2216
mirror silver (cat. 4)

black mat - red
53/2/075/2316
mirror red (cat. 4)

blue mat
53/2/075/4416
mirror silver (cat. 4)

uvex sportstyle 225

olive green mat
53/2/025/7716
mirror red (cat. 3)

blue - mat rose
53/2/025/4316
litemirror silver (cat. 3)

black - blue mat
53/2/025/2416
mirror blue (cat. 3)

black mat
53/2/025/2216 
litemirror silver (cat. 3)

Właściwości

 · Wymienna pianka
 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Lustrzane sportowe okulary 
sportstyle 310 posiadają 
wymienną piankę w górnej 
części oprawki dla dodatkowej 
ochrony przed ekstremalnym 
oślepieniem światła słonecznego 
(kat. 4). Miękkie noski i końcówki 
zauszników zwiększą komfort 
użytkowania.

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.

Właściwości

 · Miękkie końcówki zauszników
 · Elastyczne, miękkie noski
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 169,99 PLN*

cena: 169,99 PLN*

new

new

116



black
53/0/613/2216 
litemirror silver (cat. 3)

black red
53/0/613/2213 
mirror red (cat. 3)

uvex sportstyle 211

smoke mat
53/0/613/5116 
mirror green (cat. 3)

white black
53/0/613/8216 
litemirror silver (cat. 3)

Właściwości

 · Elastyczne, miękkie noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

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.

uvex sunsation
Klasyk wśród okularów 
półramkowych. Ciekawy design 
z lekko skośnie wykrojonymi 
szkłami i miękkim wykończeniem 
nosków i zauszników.

black mat orange

53/0/606/2212 
litemirror orange (S3)

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)

Właściwości

 · Miękkie końcówki zauszników
 · Elastyczne, miękkie noski
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 129,99 PLN*

cena: 119,99 PLN*

new

new

117



uvex sportstyle 230

black mat
53/2/069/2216
litemirror silver (cat. 3)

blue mat
53/2/069/4416
mirror red (cat. 3)

havanna mat
53/2/069/6616
litemirror silver (cat. 3)

white mat
53/2/069/8816
litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 215

white mat - red
53/0/617/8316 
mirror red (cat. 3)

grey mat
53/0/617/5516
litemirror silver (cat. 3)

black mat - green
53/0/617/2716 
mirror green (cat. 3)

black
53/0/617/2216 
litemirror silver (cat. 3)

Właściwości

 · Elastyczne, miekkie noski
 · Plastyczne, formowane  
 na zimno końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Model sportstyle 230 to 
prawdziwie wrzechstronne 
okulary o sportowym wyglądzie. 
Oprawka o niezwyklej trwałości. 
Miękkie noski i końcówki 
zauszników zapewnią komfort 
i doskonałe dopasowanie.

Właściwości

 · Elastyczne, miękkie noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

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.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 109,99 PLN*

cena: 99,99 PLN*

new

new

118



uvex sportstyle 204

black - orange
53/0/525/2316
mirror silver (cat. 3)

smoke
53/0/525/2110 
smoke (cat. 3)

clear
53/0/525/9118 
clear (cat. 0)

orange
53/0/525/3112 
orange (cat. 1)

black - white
53/0/525/2816
mirror silver (cat. 3)

blue
53/0/525/4416
mirror blue (cat. 3)

pink - white
53/0/525/3816
mirror pink (cat. 3)

black
53/0/982/2216 
litemirror silver (cat. 3)

black - orange
53/0/982/2212 
litemirror orange (cat. 1)

uvex sportstyle 223

black - grey
53/0/982/2218 
clear (cat. 0)

white
53/0/982/8816 
litemirror silver (cat. 3)

Właściwości

 · Miękkie końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Inspirowane okularami 
ochronnymi odznaczają się 
unikalnym designem. Ciekawe 
wersje kolorystyczne trafią 
w zróżnicowane gusta. Pełna 
ochrona przed promieniowaniem 
UV.

Właściwości

 · Miękkie końcówki zauszników
 · Elastyczne, miękkie noski
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Uvex sportstyle 223 to sportowe 
okulary półramkowe, które są 
wszechstronne, więc świetne 
do każdego sportu. Bardzo 
lekkie, z miękkimi noskami 
i zausznikami. Dzięki soczewkom 
litemirror okulary chronią przed 
promieniami UVA, UVB i UVC.

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 89,99 PLN*

cena: 89,99 PLN*
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uvex  
lgl 49 P

W tym 100% ochrona 
przed promieniowa-
niem UVA, UVB i UVC 
do 400 nm

Klasycznie chłodne i ko-
lorowe lustra zapewniają 
optymalną redukcję 
lśnienia dzięki technolo-
gii uvex polavision®

Stylowe okulary przeciw-
słoneczne o nowoczesnym 
wyglądzie: matowa, sza-
ro-przezroczysta oprawka 
z prostymi liniami

Najwyższej jakości ochrona 
przed promieniowaniem UV

uvex polavision®

Z oprawką

Okulary uvex lgl 49 P  
Kask uvex city 4 WE 
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uvex lgl 45

black mat
53/2/072/2216
litemirror silver (cat. 3)

gold
53/2/072/6616
mirror gold (cat. 3)

uvex lgl 43

blue mat
53/2/048/4416
litemirror silver (cat. 3)

blue havanna 
53/2/048/4616 
mirror blue (cat. 3)

havanna black
53/2/048/6216 
mirror green (cat. 3)

multicolor
53/2/048/2316
mirror pink (cat. 3)

Klasyczne okulary 
przeciwsłoneczne typu aviator 
z metalową oprawką i lustrzaną 
soczewką. Zapewniają 100% 
ochronę przed szkodliwym 
promieniowaniem UV.

Uvex lgl 43 charakteryzuje 
się doskonałym wykonaniem 
i niebanalnym połączeniem 
kolorów. Modny wygląd, 
regulowane zauszniki i komfort to 
główne zalety tego modelu. 

Właściwości

 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Właściwości

 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 269,99 PLN*

cena: 249,99 PLN*
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havanna mat
53/2/099/6660
polavision® mirror gold 
(cat. 3)

smoke mat
53/2/099/2250
polavision® mirror silver 
(cat. 3)

clear
53/2/099/9940
polavision® mirror blue 
(cat. 3)

uvex lgl 49 P

uvex lgl 47

smoke mat
53/2/074/5516
mirror blue (cat. 3)

havanna mat
53/2/074/6616
mirror green (cat. 3)

clear
53/2/074/9916
mirror gold (cat. 3)

Lifestylowe okulary 
przeciwsłoneczne o klasycznym 
wyglądzie i lustrzanych 
soczewkach o najwyższej 
funkcjonalności uvex polavision®. 
Technologia pochłania 
rozproszone światło i chroni 
przed wszelkimi odbiciami. 
Najwyższej jakości ochrona 
przed promieniowaniem UV

Właściwości

 · uvex polavision® technology
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Lustrzane soczewki sprawiają, 
że okulary uvex lgl 47 to idealny 
wybór na letnie dni. Klasyczny 
design z  kolorową lustrzaną 
soczewką tworzy ciekawe 
połączenie mody i technologii. 
Ochrona przed promieniowaniem 
UV na każdy dzień.

Właściwości

 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 249,99 PLN*

cena: 199,99 PLN*

newnewnew

new
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uvex lgl 26

black blue
53/0/944/2416
litemirror brown  
dégradé (S2)

black red
53/0/944/2316
litemirror smoke  
dégradé (S3)

blue red
53/0/944/4316
litemirror smoke  
dégradé (S3)

Nowoczesny styl okularów uvex 
lgl 26 przyciąga wzrok. Oprócz 
modnego wyglądu okulary 
charakteryzują się doskonałą 
ochroną przed promieniowaniem 
UVA, UVB, UVC.

Właściwości

 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

cena: 199,99 PLN*

cena: 189,99 PLN*

red mat white
53/2/012/3816
litemirror silver degradé 
(cat. 3)

grey mat blue
53/2/012/5416
mirror blue (cat. 3)

grey mat - orange
53/2/012/5616
mirror orange (cat. 3)

rose mat - havanna
53/2/012/3616
litemirror silver (cat. 3)

uvex lgl 39

black mat
53/2/012/2216
mirror silver (cat. 3)

Szukasz okularów 
przeciwsłonecznych, które 
wyglądają równie dobrze 
w mieście, na plaży czy na 
spacerze? Uvex lgl 39 to 
doskonały wybór. Imponuje 
jasnymi kolorami i dużym 
logiem na zausznikach. Okulary 
zapewniają ochronę przed 
promieniami UVA, UVB i UVC.

Właściwości

 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

new

new

new

new

new
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cena: 169,99 PLN*

cena: 169,99 PLN*

uvex lgl 29

black mat
53/0/947/2213 
mirror red (cat. 3)

black mat
53/0/947/2215 
mirror green (cat. 3)

black mat
53/0/947/2216 
mirror silver (cat. 3)

uvex lgl 42

black transparent
53/2/032/2916 
mirror silver (cat. 3)

blue mat havanna
53/2/032/4616
litemirror silver (cat. 3)

blue grey mat
53/2/032/4514
mirror blue (cat. 3)

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.

Właściwości

 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Spokojny, klasyczny, matowy. 
Uvex lgl 42 idealnie pasuje 
do każdego stylu i doskonale 
chroni przed promieniowaniem 
UV. Warto go mieć zawsze przy 
sobie!

Właściwości

 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model 125
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Helm uvex kid 3 cc
Brille uvex sportstyle 508

uvex  
sportstyle 
508

Oczy dzieci wymagają 
specjalnej ochrony: 100% 
ochrona przed promienio-
waniem UVA, UVB i UVC 
do 400 nm jest zawsze 
wliczony w cenę

Pasek zapobiega 
upuszczeniu i zgu-
bieniu dziecięcych 
okularów w przypadku 
zsunięcia się z nosa

Codzienne okulary prze-
ciwsłoneczne dla dzieci 
w sportowym stylu i czte-
rech różnych wariantach 
kolorystycznych z jasnymi, 
kolorowymi lusterkami

100% ochrona przed  
promieniowaniem UV

Komfort

Dla stylowych dzieci

Okulary uvex sportstyle 508  
Kask uvex kid 3 cc
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uvex sportstyle 508

clear - blue
53/3/895/9416 
mirror blue (cat. 3)

black mat
53/3/895/2216 
litemirror silver (cat. 3)

clear - green
53/3/895/9716 
mirror green (cat. 3)

clear - pink
53/3/895/9316 
mirror red (cat. 3)

uvex sportstyle 507

black mat - green
53/3/866/2716
mirror green (cat. 3)

black mat - red
53/3/866/2316
mirror red (cat. 3)

blue - orange
53/3/866/4316
mirror orange (cat. 3)

pink - purple
53/3/866/6616
mirror pink (cat. 3)

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 
promieniowaniem UVA, UVB 
i UVC.

Właściwości

 · Pasek trzymający okulary
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Właściwości

 · Pasek trzymający okulary
 · Miękkie końcówki zauszników
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

Uvex sportstyle 507 to sportowe 
okulary przeciwsłoneczne dla 
dzieci w wyjątkowych kolorach. 
Rama jest elastyczna, dzięki 
czemu łatwo wytrzymuje upadki. 
Soczewka litemirror skutecznie 
chroni przed dużym natężeniem 
słonecznym i promieniami UVA, 
UVB i UVC. Okulary wyposażone 
są w pasek, zapewniający jeszcze 
większe wsparcie i wygodę.

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 89,99 PLN*

cena: 89,99 PLN*
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uvex sportstyle 512

orange mat
53/2/070/6616
mirror green (cat. 3)

pink mat
53/2/070/3316
mirror red (cat. 3)

white
53/2/070/8816
litemirror silver (cat. 3)

blue transparent
53/2/070/4116
mirror blue (cat. 3)

uvex sportstyle 510

blue - green mat
53/2/029/4716 
smoke (cat. 3)

pink - green mat
53/2/029/3716 
smoke (cat. 3)

turquoise - white mat
53/2/029/7816 
smoke (cat. 3)

dark blue mat
53/2/029/4416 
smoke (cat. 3)

Stylowe okulary dla dzieci 
podążających za najnowszymi 
trendami. Lustrzana powłoka 
soczewek nadaje atrakcyjnego 
wyglądu. Najwyższa jakość 
ochrony przed szkodliwym 
promieniowaniem słonecznym. 
Do zestawu dołączony jest pasek 
trzymający okulary.

Właściwości

 · Pasek trzymający okulary
 ·  100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
aż do 400 nm

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 
jest podatny na uszkodzenia, jeśli 
zdarzy się, że okulary słoneczne 
wylądują na ziemi.

Właściwości

 · Miękkie końcówki zauszników
 · Pasek trzymający okulary
 · 100 % UVA, UVB, UVC ochrona  
 aż do 400 nm

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 89,99 PLN*

cena: 89,99 PLN*
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uvex polavision®

uvex supravision®

uvex variomatic®

uvex colorvision®

technologie

 · 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.

Specjalna powłoka zapewnia 
ochronę przed parowaniem bez 
utraty jakości optycznej soczewki. 
100% anti-fog 
100% ochrona przed promienio-
waniem UVA, UVB, UVC
odporność na uszkodzenia 

 · Soczewka uvex variomatic  
 automatycznie reaguje na  
 naturalne warunki świetlne.  
Osiąga transmisję od 8 do 100% 
(S0–3) lub od 9 do 78% (S1–3).
 · automatyczne zabarwienie
 · 100% ochrona przed  
 promieniowaniem UVA, UVB, UVC
 · przyciemnienie w 25 sekund
 · trzy poziomy ochrony  
 (S0–3 i S1–3)

 · Trzy innowacyjne kolorowe filtry  
 soczewek uvex
 · zapewniają unikalny kontrast  
 i idealną wizję. Okulary można  
 dzięki temu dostosować do  
 każdych warunków. 
 · wzmocnienie kontrastu
 · maksymalna percepcja kolorów
 · 100% ochrona przed  
 promieniowaniem UVA, UVB, UVC

No coating uvex supravision® coating

Automatic self-tinting

Reduces reflections
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silver (cat. 3)
blue (cat. 3)

green (cat. 3)
yellow (cat. 3)
orange (cat. 3)

red (cat. 3)
gold (cat. 3)

ice blue (cat. 3)
pink (cat. 3)

smoke (cat. 3)
brown (cat. 3)

silver (cat. 4)orange (cat. 1)

clear (cat. 0)

smoke (cat. 0 – 3)

smoke (cat. 1 – 3)

litemirror red (cat. 1 – 3)

litemirror blue (cat. 1 – 3)
litemirror silver (cat. 1 – 3)

pola mirror yellow (cat. 3)
pola mirror silver (cat. 3)
pola mirror pink (cat. 3)
pola mirror gold (cat. 3)

pola brown (cat. 3)
pola smoke (cat. 3)

pola mirror red (cat. 3)
pola mirror green (cat. 3)
pola mirror blue (cat. 3)

 uvex polavision®

mirror // litemirror

basic

uvex variomatic® 

litemirror silver (cat. 3)
litemirror amber (cat. 3)
litemirror green (cat. 3)

mirror green (cat. 3)
mirror plasma (cat. 3)

mirror champagne (cat. 3)

litemirror silver (cat. 2)
litemirror amber (cat. 2)

 uvex colorvision®

uvex colorvision®
variomatic® 

variomatic® 
litemirror

80 – 100 %
cat. 1

18 – 80 %
cat. 1 – 2

8 – 18 %
cat. 3

3 – 8 %
cat. 4

uvex colorvision® variomatic®

technologie

Soczewki z technologią 
curve10 w odróżnieniu od 
standardowych płaskich szyb, 
oferują pełne, jednocentyme-
trowe zakrzywienie. Jedno-
rodna krzywizna sferyczna, 
bez zniekształceń optycznych, 
poszerza pole widzenia, chroni 
oczy i poprawia widoczność. 
Wszystko dla lepszego dopa-
sowania, ochrony i komfortu.

Stała wentylacja w szybach, 
chroni przed parowaniem, nie 
podrażniając oczu i nie powodu-
jąc ich łzawienia.

Niezawodna technologia wy-
miennych szyb gwarantuje wła-
ściwą widoczność w każdych 
warunkach atmosferycznych.

Widoczność bez zniekształ-
ceń. 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.

Uvex variomatic® spotyka się 
z technologią uvex colorvision, 
co sprawia, że kolory są żywsze, 
a kontrast wzmocniony. Można 
zatem uprawiać wszelkie aktyw-
ności sportowe w dowolnych 
warunkach pogodowych. 

Bez względu na rodzaj zabru-
dzenia, pot, krople wody czy 
kurz, okulary marki Uvex – dzięki 
specjalnej powłoce – są wyjąt-
kowo łatwe w czyszczeniu.

Szyby wykonane z bardzo 
trwałego materiału – polikar-
bonu – sprawdzają się nawet 
w bardzo niskich temperatu-
rach (-40°C), bez uszczerb-
ku na ich wytrzymałości. 
Wszystkie szyby potraktowano 

specjalną powłoką, która chroni 
zewnętrzną część szkieł od 
zarysowań i uszkodzeń (za wy-
łączeniem szyb lustrzanych), nie 
zniekształcając jednocześnie 
obrazu – zgodnie z normą EN 
ISO 12312-1.

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

Miękkie noski i końcówki zausz-
ników gwarantują komfortowe 
użytkowanie. Plastyczne części 
możemy formować wedle 

potrzeb, co uniemożliwia ześli-
zgnięcie się okularów.

Curve 10 Direct lens ventilation

System wymiany szyb

Decentered lens technology

Odporny na zarysowania i stłuczenia

Ochrona UVMiękkie noski i końcówki  
zauszników

lens types
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Light condition

Filter category

Transmission

medium bright //  
brightlow light bright glare* 

Łatwe w utrzymaniu czystości
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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

UVEX – oficjalny dostawca sprzętu do Międzynarodowych Reprezentacji.

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

Marcin Rudnicki

tel. +48 601 973 154 
m.rudnicki@larix.com.pl

woj. mazowieckie pd.
woj. łódzkie

woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie

Janusz Kos

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

Łukasz Hola
UVEX Brand Manager

tel. 665 307 020
l.hola@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
r.chojnacki@larix.com.pl

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


