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uvex 
protecting people 
since 1926

Manuel Küng
Team BMC

Dla marki Uvex najważniejszi 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)  isnpirujemy 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.  

Uvex – protecting people since 1926.
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wherever 
you ride 
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Kask rowerowy marki Uvex to odpowiedni towarzysz 
każdej jazdy o każdej porze - w dzień i w nocy, na szybkiej 
i wolnej trasie, w terenie i w mieście. 

Wszędzie tam gdzie liczy się widoczność 
i bezpieczeństwo. Na ścieżce, singletrack’u czy 
velodromie.

Wyposażony w niezawodną ochronę, - 24/7, 365 dni 
w roku, wentylację i unikalny design. 

Uvex is the go-to choice.
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uvex race 9

1

performance helmets

Kiedy ścigasz się z własnymi 
osiągami, czy to w drodze z pracy 
czy w czasie przygotowań 
do następnych zawodów,  to 
doskonale wiesz, że nie ma 
miejsca na złe wybory. 

Model Race 9 wyposażony jest 
w duże otwory wentylacyjne, 
które gwarantują odpowiedni 
przepływ powietrza, nawet na 
trudnych górskich odcinkach.  
Optymalna wentylacja oraz 
specjalna konstrukcja sprawiają, 
że ten ultralekki kask pozwala 
uzyskać niezwykłe wyniki 
w trakcie wyścigu. Kask 
klasyfikuje się również bardzo 
wysoko pod kątem zapewnienia 
bezpieczeństwa. 

Uvex Race 9 to wybór numer 
jeden dla wszystkich entuzjastów 
kolarstwa szosowego. 

Wentylacja

Duże otwory na 
froncie umożliwiają 
cyrkulacje powietrza, 
dzięki nim kask Uvex 
Race 9 otrzymuje 
najwyższą notę pod 
kątem wentylacji.
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3

1

2

32
Waga

Lekka i kompaktowa 
konstrukcja sprawia, 
że jest to idealny kask 
do sportów wyczyno-
wych i wytrzymało-
ściowych.

Ochrona

Ultralekka konstruk-
cja klatki zapewnia 
lepsze noszenie 
i daje poczucie kom-
fortu. Jest bardzo 
trwała i zapewnia 
niezrównane bezpie-
czeństwo.
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Manuel Küng 
Team BMC
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SU20A64999B20 

cena: 1299,99 PLN*uvex race 8

white-red
41/0/965/0515

56 – 58 cm
41/0/965/0517

59 – 61 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.   = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

 · Wentylacja aero

 · Technologia PC hardshell

 · 2 rozmiary skorupy

 · Niewidoczne łączenia

 · System regulacji 2k IAS

 · Zapięcie Monomatic 

 · System FAS

 · Wyjmowana wyściółka typu vent

 ·  Magnetyczny wizjer 

wizjer litemirror smoke (S1) 

 · Waga od 450 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Zminimalizowany opór powietrza, optymal-

na wentylacja i wygoda. Opływowy kształt 

uvex race 8 z bocznymi wgłębieniami, du-

żym centralnym otworem wentylacyjnym 

i innowacyjnym magnetycznym wizjerem 

jest wyjątkowym kaskiem czasowym. 

Testy w tunelu aerodynamicznym dowiodły 

znaczącej oszczędności mocy i czasu.
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uvex race 9

black mat
41/0/969/0115

53 – 57 cm
41/0/969/0117

57 – 60 cm

all black mat
41/0/969/0615

53 – 57 cm
41/0/969/0617

57 – 60 cm

white
41/0/969/0215

53 – 57 cm
41/0/969/0217

57 – 60 cm

uvex sportstyle 803 race V

black red mat 

S53.0.971.2303 

variomatic®  

litemirror blue (S1 – 3)

SU20A39999B20 

cena: 799,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.
** Kolor dostępny do wyprzedania zapasów magazynowych

sky team**
41/0/969/0315

 53 – 57 cm

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Bezpieczny, lekki i dobrze wentylowa-

ny - idealne wyposażenie dla każdego 

szosowego kolarza.

Technologia double inmould o niewidocz-

nych łączeniach i częściowo wyekspo-

nowanej klatce sprawia, że kask waży 

zaledwie 285 gramów. Wysoki poziom 

komfortu zapewnia system 2K IAS z regu-

lacją wysokości i szerokości oraz specjalna 

szybkoschnąca wyściółka.

 · Wentylacja aero

 · Technologia multi inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · 14 kanałów wentylacyjnych

 · Niewidoczne łączenia

 · System regulacji 2k IAS

 · Zapięcie Monomatic 

 · System FAS

 · Wyjmowana wyściółka typu vent 

 · Waga od 285 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Rekomendowane
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Will Clarke and  
Chris Leiferman 
Team BMC
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SU20A24999B20 

cena: 499,99 PLN*

black red
41/0/968/0515

51 – 55 cm
41/0/968/0517

55 – 61 cm

white black
41/0/968/0215 

51 – 55 cm
41/0/968/0217

55 – 61 cm

black
41/0/968/0115 

51 – 55 cm
41/0/968/0117 

55 – 61 cm

uvex race 7

uvex sportstyle 803 race CV V

black mat

S53.2.041.2206

colorvision urban

litemirror (S3)

red white**
41/0/968/0315

 51 – 55 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.
** Kolor dostępny do wyprzedania zapasów magazynowych

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Przy zaledwie 240 gramach uvex race 7 to 

prawdziwa waga piórkowa, ledwo zauważalna 

na głowie.

Dla dodatkowego komfortu ten kask może być 

indywidualnie dopasowany pod względem 

wysokości i szerokości za pomocą systemu 

2K IAS. 24 otwory wentylacyjne zapewniają 

idealną cyrkulację powietrza, nawet w upalne 

dni.

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · 24 kanały wentylacyjne

 · System regulacji 2k IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · Wyściółka typu x-fit  

 · Waga od 240 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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SU20A17499B20 

cena: 349,99 PLN*

white silver
41/0/229/1715

52 – 56 cm
41/0/229/1717

55 – 60 cm

black red
41/0/229/1815

52 – 56 cm
41/0/229/1817

55 – 60 cm

white
41/0/229/0215

52 – 56 cm
41/0/229/0217

55 – 60 cm

black
41/0/229/0315

52 – 56 cm
41/0/229/0317

55 – 60 cm

uvex boss race

uvex sportstyle 117

white

S53.1.979.8816 

mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex boss race to kask rowerowy spełniający 

najwyższe standardy bezpieczeństwa. Sys-

tem dopasowania 3D IAS i wysokiej jakości 

wyściółka typu x-fit to również jego główne 

zalety. 19 otworów wentylacyjnych gwarantuje 

doskonałą cyrkulację.

Rekomendowane

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · System 3D IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · Wyściółka typu x-fit 

 · Siatka przeciw owadom 

 · Waga od 215 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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wherever 
you ride 
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mountain- 
 bike

mountainbike helmets

Kolarstwo MTB oznacza wolność, 
a także wszechstronność 
i elastyczność. Uphill i downhill, górskie 
i leśne ścieżki oraz bike park - uvex ma 
w ofercie kaski dopasowane pod każdy 
możliwy scenariusz. 

Decydując się na kask typu half-shell 
np. model quatro integrale czy ochronę 
typu full face jak w modelu jakkyl hde 
2.0 zyskujesz najlepszą wentylację, 
otymalne dopasowanie i niezawodną 
ochronę. Możesz jeździć bez 
ograniczeń gdziekolwiek zechcesz. 
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uvex quatro  
integrale

mountainbike helmets

3

1

Piasek, woda, skały i błoto.

Tam gdzie kończy się droga 
zaczyna się prawdziwe 
rowerowe wyzwanie. 
Gdziekolwiek się znajdujesz 
dobry kask to podstawa. 
Z modelem quatro integrale 
każda ścieżka zamienia się 
w Twój plac zabaw. 

Systemy regulacji daszka 
oraz głębokość osadzenia 
kasku są stworzone z myślą 
o dynamicznej jeździe na 
rowerze.  
Zapewniona zostaje 
maksymalna ochrona, 
stabilność i wytrzymałość. 

Użytkownicy Enduro 
docenią 17 otwo-
rów wentylacyjnych 
podczas jazdy 
w wymagającym 
terenie. Optymalna 
wentylacja zapewnia 
komfortową jazdę.

Wentylacja
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2

32

1

Duży regulowany 
daszek chroni przed 
zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi. 
Daszek można w pro-
sty sposób regulować 
góra-dół i ustawiać 
w trzech pozycjach.

System regulacji 
pozwalający na do-
pasowanie głęboko-
ści osadzania kasku 
na głowie.

Regulowany daszek Regulacja IAS

17



SU20A42999B20 

cena: 849,99 PLN*uvex jakkyl hde 2.0
Dzięki zdejmowanej/nakładanej gardzie,

uvex jakkyl hde błyskawicznie przekształ-

ca 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 IAS.

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System 3D IAS 3.0

 · Monomatic

 · System FAS

 · 14 kanałów wentylacyjnych

 · Zdejmowana garda

 · Regulowany daszek

 · Wyjmowana carbonowa wyściółka

 · Siatka przeciw owadom 

 · Waga od 630 g

 · Normy: EN 1078/TÜV/GS/CE

Właściwości

Rekomendowane

uvex downhill 2000

black

55/0/109/2028 

clear-clear (S0)

black mat
41/0/978/0115

52 – 57 cm
41/0/978/0117

56 – 61 cm

grey mat
41/0/978/0215

52 – 57 cm
41/0/978/0217

56 – 61 cm

blue energy mat
41/0/978/0315

52 – 57 cm
41/0/978/0317

56 – 61 cm

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna18



SU20A16499B20 

cena: 329,99 PLN*

uvex hlmt 10 bike

uvex athletic

black

55/0/524/2028  

clear-clear (S0)

Ekstremalna jazda w dół wymaga bez-

kompromisowej ochrony, takiej jak w ka-

sku 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.

 · Technologia hardshell

 · 4 rozmiary skorupy

 · 13 kanałów wentylacyjnych

 · Wygodna w zapięciu sprzączka

 · Regulowany daszek

 · Wyjmowana wyściółka 

 · Waga od 1020 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Rekomendowane

 

black
55/0/109/2028 
clear-clear (S0)

uvex downhill 2000

Właściwości

Topowy model gogli uvex z ciekawym zaokrą-

glonym kształtem i bezramkową konstrukcją 

przyciąga uwagę. Sferyczne szyby z techno-

logią zapobiegającą zniekształceniom obrazu 

oraz supravision przeciwdziałające parowniu 

- to połączenie zapewni doskonałą ostrość 

widzenia i ułatwi wybór linii przy zjeździe.

 · 100 % UVA, UVB, UVC protection 

 · LENS supravision®

 · Podwójne, sferyczne szyby

 · Technologia decentre lens

 · Pojedyncza, welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Gumowy, silikonowy pasek

SU20A22499B20 

cena: 449,99 PLN*

black 
41/0/821/0101

54 – 56 cm
41/0/821/0102

56 – 58 cm
41/0/821/0103

58 – 60 cm
41/0/821/0104

60 – 62 cm

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 19



 

 

black mat
55/0/527/2230
mirror blue

colorvision orange (S2)

black mat
55/0/527/3030
mirror orange

colorvision yellow (S1)

black mat 
55/0/520/2230 
mirror green

lasergold lite (S2)

black mat 
55/0/520/2030 
mirror silver

blue (S3)

black mat
55/0/527/2030
mirror blue 

colorvision green (S3)

black
55/0/524/2028 
clear-clear (S0)

uvex athletic FM

uvex athletic CV

uvex athletic

Właściwości

Właściwości

Właściwości

Gogle uvex athletic FM wyróźnia przede 

wszystkim design. Dodatkowo charakteryzują 

się szerokim polem widzenia, a także socze-

wką full-mirror z powłoką uvex supravision.

Technologia OTG  pozwala nosić je z okulara-

mi korekcyjnymi.

 · 100 % UVA, UVB, UVC protection

 · LENS supravision®

 · Podwójna soczewka sferyczna

 · Przystosowane do zrywek

 · Membrana klimatyczna

 · Pojedyncza pianka

 · Gumowy, silikonowy pasek

 · LENS supravision®

 · Technologia decentered lens

 · Pojedyncza pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Gumowy, silikonowy pasek

 · 100 % UVA, UVB, UVC protection

Nowoczesne i progresywne uvex athletic CV 

to idealny partner na wszystkie trasy. Duży kąt 

wygięcia szyby zwiększa pole widzenia. Tech-

nologia colorvision gwarantuje lepsze kolory, 

większy kontrast i bardzo wyraźne widzenie. 

Uvex athletic sprawdzą się jako dodatek do 

kasku typu full face  na szybkich szlakach 

i w bike parku.

Uvex athletic to model gogli rowerowych, 

których szeroka ramka doskonale chroni 

oczy i twarz nawet przy szybkich zjazdach 

w DH czy przy zabawie w bike parku. To 

idealna para do kasków full face.

 · 100 % UVA, UVB, UVC protection

 · LENS supravision® 

 · Pojedyncza szyba

 · Przystosowane do zrywek

 · Membrana klimatyczna

 · Pojedyncza pianka

 · Gumowy, silikonowy pasek

SU20A13490B20 

cena: 269,90 PLN*

SU20A13490B20 

cena: 269,90 PLN*

SU20A17990B20 

cena: 359,90 PLN*

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna20



SU20A32490B20 

cena: 649,90 PLN*uvex p.8000 tour

lime-blue mat
56/6/204/6405

55 – 59 cm

black mat
56/6/204/2005

55 – 59 cm

uvex sportstyle 706 CV

black mat

53/2/018/2296 

colorvision outdoor  

litemirror (S2)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Model certyfikowany jako kask narciarski, 

rowerowy oraz wspinaczkowy. Niezwykle 

lekki (waży zaledwie 360 gram), umożliwia-

jący idealne dopasowanie dzięki dokładne-

mu systemowi regulacji BOA i wyposażony 

w szereg drobnych detali, które przydadzą 

się w każdej z aktywności do których został 

stworzony. Prawdziwy kask do zadań 

specjalnych!

 · Technologia double inmould

 · 1 rozmiar skorupy

 · System regulacji Boa®

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · System wentylacji

 · Zapięcie do gogli

 · Wyjmowane nauszniki

 · Wyjmowana antyalergiczna wyściółka 

 · Uchwyt na czołówkę 

 · Waga od 310 g

 ·  Normy: EN 1077 B /  

EN 1078 / EN 12492 

Właściwości

Rekomendowane
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SU20A29999B20 

cena: 599,99 PLN*uvex quatro integrale

blue energy mat
41/0/970/0715

52 – 57 cm
41/0/970/0717

56 – 61 cm

black mat
41/0/970/0115

52 – 57 cm
41/0/970/0117

56 – 61 cm

black lime mat
41/0/970/0615

52 – 57 cm
41/0/970/0617

56 – 61 cm

uvex sportstyle 706 CV

black mat

53/2/018/2296 

colorvision outdoor  

litemirror (S2)

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex quatro integrale jest zwycięzcą pod 

kątem wentylacji. Wyróżnia go również 

bezszwowa konstrukcja multi inmould. 

Minimalistyczny design i najwyższe funkcje 

bezpieczeństwa to również jego niewąt-

pliwe zalety. Wbudowany daszek chroni 

przed promieniami. Dla lepszego dopaso-

wania daszek ma trzy poziomy regulacji 

wysokości oraz regulację szerokości. 

 · Technologia multi inmould

 · Niewidoczne łączenia

 · 2 rozmiary skorupy

 · 17 kanałów wentylacyjnych

 · System anatomic IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · Wyjmowana wyściółka typu vent

 · Siatka przeciw owadom

 · Ruchomy, zdejmowany daszek 

 · Waga od 350 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Rekomendowane
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SU20A24999B20 

cena: 499,99 PLN*uvex finale 2.0

grey mat
41/0/967/0715

52 – 57 cm
41/0/967/0717

56 – 60 cm

blue energy mat
41/0/967/0615

52 – 57 cm
41/0/967/0617

56 – 60 cm

grey yellow mat
41/0/967/0115

52 – 57 cm
41/0/967/0117

56 – 60 cm

black mat
41/0/967/0415

52 – 57 cm
41/0/967/0417

56 – 60 cm

uvex sportstyle 225

black mat

53/2/025/2216 

litemirror silver (S3)

Lampka LED 

S41.9.115.0500

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.   = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Finale 2.0 czyli nowa, ulepszona wersja topo-

wego modelu w ofercie enduro. Konstrukcja 

uvex finale 2.0 o przedłużonej części potylicz-

nej 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 ciasnych 

zakrętach. Rozbudowany system wentylacji 

z aż 20 kanałami zapewnia idealną ochronę 

przy jednoczesnej doskonałej wentylacji. Kask 

sprawdza się nawet w ekstremalnych warun-

kach. To kask do zadań specjalnych!

Akcesoria

 · Technologia double inmould

 · Niewidoczne łączenia

 · 2 rozmiary skorupy

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · System anatomic IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · Wyjmowana wyściółka typu vent

 · Siatka przeciw owadom

 · Ruchomy, zdejmowany daszek 

 · Waga od 350 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Rekomendowane
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SU20A22499B20 

cena: 449,99 PLN*uvex quatro

dirt grey
41/0/775/1915

52 – 57 cm
41/0/775/1917

56 – 61 cm

dirt neon yellow
41/0/775/2015

52 – 57 cm
41/0/775/2017

56 – 61 cm

mint mat
41/0/775/2115

52 – 57 cm
41/0/775/2117

56 – 61 cm

blue mat
41/0/775/2215

52 – 57 cm
41/0/775/2217

56 – 61 cm

grey red
41/0/775/2315

52 – 57 cm
41/0/775/2317

56 – 61 cm

black mat
41/0/775/2515

52 – 57 cm
41/0/775/2517

56 – 61 cm

uvex sportstyle 706

neon yellow

53/2/006/6616

mirror red (S3)

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

Camera adapter

41/9/776/0200

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex quatro to kwintesencja kasku all-mo-

untain. Idealny do niemal każdego rodzaju 

górskiej aktywności rowerowej. Niezwykle 

odporny na uderzenia kask można indywidu-

alnie dopasować dzięki systemowi anatomic 

IAS i paskom z systemem FAS. Daszek 

można łatwo regulować nawet podczas czę-

stych zmian nachylenia góry. Duże otwory 

wentylacyjne zapewniają komfort termiczny.

Rekomendowane

 · 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

Właściwości

Lampka LED  

41/9/115/0400

Akcesoria
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SU20A13999B20 

cena: 279,99 PLN*

blue energy mat
41/0/987/0415

 52 – 57 cm

white mat
41/0/987/0315

52 – 57 cm

grey mat
41/0/987/0215

52 – 57 cm

black mat
41/0/987/0115

52 – 57 cm

uvex access

uvex sportstyle 222 pola

white

53/0/980/8860 

polavision®  

mirror yellow (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Kask uvex access to podstawowy kask dla 

miłośników różnych szlaków. 13 otworów 

wentylacyjnych zapewnia optymalną wenty-

lację. System IAS pozwala na dostosowanie 

szerokości kasku. 

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · 13 kanałów wentylacyjnych

 · System IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · Zdejmowany daszek

 · Siatka przeciw owadom

 · Wyjmowana wyściółka typu basic 

 · Waga od 300 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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MIPS ACADEMY How MIPS works

7

TECHNOLOGIA 
MIPS

JAK TECHNOLOGIA MIPS CHRONI 

TWOJĄ GŁOWĘ

MIPS to system ochrony głowy, który zmniejsza 
siłę uderzenia. Zastosowana wyściółka ma niski 
współczynnik tarcia co umożliwia ruch ślizgowy 
(przesunięcie 10-15 mm we wszystkich kierun-
kach). To sprawia, że siła uderzeniowa odziałująca 
na mózg jest zmniejszona, a głowa jest chroniona 
przed nadmiernym wstrząsem. 

Warstwa z niskim współczynni-
kiem tarcia MIPS chroni przed 
częścią mocy uderzeniowej.

Ruch ślizgowy (10-15 mm we 
wszystkich kierunkach) redukuje 
oddziaływanie uderzenia i ru-
chów wpływających bezpośred-
nio na głowę. 

10-15 mm we wszystkich kierunkach 

Technologia MIPS ma na 
celu zmniejszenie nega-
tywnych skutków uderze-
nia. 
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SU20A19999B20 

cena: 399,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

uvex unbound

white black mat
41/0/989/0215

54 – 58 cm
41/0/989/0217 

58 – 62 cm

all black mat
41/0/989/0115

54 – 58 cm
41/0/989/0117

58 – 62 cm

underwater coral mat
41/0/989/0515

54 – 58 cm
41/0/989/0517

58 – 62 cm

teal black mat
41/0/989/0315

54 – 58 cm
41/0/989/0317

58 – 62 cm

uvex sportstyle 225 pola

black

53/2/047/2250

polavision®  

litemirror silver (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Rekomendowane

Właściwości

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 pojawiający-

mi się podczas uderzenia.

 · MIPS (multi Impact protection system)

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · 23 kanały wentylacyjne

 · Regulowany daszek

 · System IAS

 · System FAS

 · Zapięcie Monomatic

 · Siatka przeciw owadom 

 · Waga od 320 g

 · Normy: EN 1078
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wherever 
you ride 
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city

city helmets

Dzień lub noc. Rower elektryczny, miejski, 
szosowy lub hulajnoga. Kaski uvex city 
dostarczają odpowiednią ochronę przez 
cały czas. Niezależnie czy jesteś w dro-
dze do pracy czy po prostu przemierzasz 
miasto - uvex rozumiejąc miejskie po-
trzeby stworzył linię kasków by sprostać 
każdemu. 

Inteligenty system oświetlenia taki jak 
w kasku uvex finale light zapewnia zwięk-
szone bezpieczeństwo nawet w miejscu 
o dużym natężeniu ruchu. Natomiast uvex 
hlmt bike pro gwarantuje pewny siebie 
i stylowy look. 

Bezpiecznie przemierzaj ulice, niezależnie 
od tego, którą drogą podążysz. 
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uvex  
finale light

city helmets

3

1

Dwa rodzaje pasków 
LED - niebieskie 
światło z przodu 
i czerwone z tyłu. 
Możliwość zmiany 
trybów oświetlenia za 
pomocą przycisku. 

Jest zimowy dzień a Ty w trakcie 
powrotu do domu? - skoncen-
truj się by wrócić bezpiecznie. 
Gdy zapada noc załóż kask uvex 
finale light by być jak najbardziej 
widocznym. Niewidoczny system 
oświetlenia w ciągu dnia staje się 
niezawodny podczas nocy. Diody 
LED są zintegrowane z kaskiem 
z frontu i z tyłu. System oświetle-
nia ma trzy różne tryby co spra-
wia, że kask uvex finale light jest 
doskonałym towarzyszem każdej 
podróży. Zintegrowane 

paski LED 
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1

32
Zintegrowana bate-
ria z żywotnością od 
sześciu do dwunastu 
godzin, którą można 
naładować przy pomo-
cy portu micro-USB.

Odblaskowe paski jesz-
cze bardziej poprawiają 
widoczność.

Port USB Paski odblaskowe
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SU20A37499B20 

cena: 749,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

uvex finale light

black
41/0/974/0115

52 – 57 cm
41/0/974/0117

56 – 61 cm

silver
41/0/974/0215

52 – 57 cm
41/0/974/0217

56 – 61 cm

uvex lgl 36 CV

black mat

53/2/017/2295

colorvision daily

mirror green (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Większa widoczność oznacza większe 

bezpieczeństwo w mieście. Uvex finale light 

ma wbudowane oświetlenie LED

pod zewnętrzną powłoką - świeci jasno, 

aby zapewnić widoczność o zmierzchu. 

Dyskretna, wbudowana ładowalna bateria 

USB zasila światła. Kask ma wygląd MTB, 

z dużymi otworami wentylacyjnymi i regulo-

wanym daszkiem.

Rekomendowane

 · Zintegrowane paski LED

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · 20 kanałów wentylacyjnych

 · System anatomic IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · Regulowany daszek

 · Siatka przeciw owadom

 · Lampka LED 

 · Odblaskowe paski i logo

 · Wyjmowana wyściółka typu vent

 · 32 zintegrowane diody LED

 · Standard IP44 (wodoodporny)

 · 6 – 12 godzin pracy oświetlenia LED 

 · Waga od 300 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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uvex finale visor V

strato steel mat
41/0/977/0115

52 – 57 cm
41/0/977/0117

56 – 61 cm

Kask uvex finale visor oferuje jeszcze 

więcej ochrony, z głębszymi bokami 

i dłuższą częścia chroniącą potylicę.

Zintegrowane okulary z technologią uvex 

variomatic dostosowują się automaty-

cznie do istniejących warunków oświetle-

niowych. Dzięki IAS kask jest regulow-

any na szerokość i wysokość, a dzięki 

przemyślanemu systemowi otworów 

- optymalnie wentylowany. 

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · System anatomic IAS

 · 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

Właściwości

SU20A44999B20 

cena: 899,99 PLN*

SU20A37499B20 

cena: 749,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

 

uvex finale visor

dark blue mat
41/0/753/0715

52 – 57 cm
41/0/753/0717

56 – 61 cm
litemirror silver (S1)

black mat
41/0/753/0315

52 – 57 cm
41/0/753/0317

56 – 61 cm
litemirror silver (S1)

silver mat
41/0/753/0615

52 – 57 cm
41/0/753/0617

56 – 61 cm
litemirror silver (S1)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex finale visor oferuje jeszcze więcej 

ochrony, z głębszymi bokami i dłuższą 

częścia chroniącą potylicę. Wbudowany 

wizjer (S1), chroni przed wiatrem i słoń-

cem. Dzięki IAS kask jest regulowany na 

szerokość i wysokość, a dzięki przemy-

ślanemu systemowi otworów - optymalnie 

wentylowany. Istnieje możliwość dokupie-

nia ciemnego wizjera (S3).

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · System anatomic IAS

 · 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

Właściwości
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SU20A34999B20 

cena: 699,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

uvex city light

anthracite mat
41/0/752/0215

52 – 57 cm
41/0/752/0217 

56 – 61 cm

white mat 
41/0/752/0115 

52 – 57 cm
41/0/752/0117 

56 – 61 cm

uvex sportstyle 812 V

black mat

53/2/023/2201

variomatic®  

smoke (S0 – 3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Światło kasku uvex city light osiąga nowy 

poziom widoczności: 4 paski LED znajdu-

jące się pod powłoką zewnętrzną zapalają 

się za jednym naciśnięciem przycisku. Są 

zasilane przez wbudowany akumulator 

USB. Komfort zapewnia regulacja wysoko-

ści i szerokości systemu dopasowania IAS 

oraz 18 kanałów wentylacyjnych.

Rekomendowane

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · 18 kanałów wentylacyjnych

 · 32 zintegrowane diody LED

 · Standard IP44 (wodoodporny)

 · 6 – 12 godzin pracy oświetlenia LED

 · System FAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System 3D IAS 3.0

 · Siatka przeciw owadom

 · Lampka LED 

 · Wyściółka typu x-fit 

 · Waga od 320 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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SU20A24999B20 

cena: 499,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

uvex city 9

black mat
41/0/971/0115 

53 – 57 cm
41/0/971/0117 

58 – 61 cm

warm grey
41/0/971/0415 

53 – 57 cm
41/0/971/0417

58 – 61 cm

neon yellow
41/0/971/0215 

53 – 57 cm
41/0/971/0217 

58 – 61 cm

uvex lgl 41

white

53/2/031/8816 

mirror green (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Kask uvex city 9 skierowany jest do 

e-bikerów, którzy jeżdżą w każdą pogodę. 

Kask w klasycznych kolorach ma osiem 

dużych otworów wentylacyjnych, które 

można otworzyć lub zamknąć w razie po-

trzeby - przód i tył są oddzielone od siebie. 

Kask spełnia holenderski standard NTA 

8776 dla rowerów elektrycznych.

Rekomendowane

 · Technologia hybrid

 · 2 rozmiary skorupy

 · System IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · 8 kanałów wentylacyjnych

 · Wyjmowana wyściółka typu basic

 · System FAS

 · Lampka LED 

 · Odblaskowe paski 

 · Waga od 440 g

 · Normy: NTA 8776:0216 / EN 1078

Właściwości
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uvex city active

uvex lgl 43

blue havanna 

53/2/048/4616 

mirror blue (S3)

Lekki, wykonany w technologii double 

inmould kask uvex city active, o matowym 

wyglądzie i sportowym, klasycznym faso-

nie, 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.

Rekomendowane

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · Zapięcie Monomatic

 · System 3D IAS 3.0

 · System FAS

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · Siatka przeciw owadom

 · Lampka LED 

 · Odblaskowe paski i logo 

 · Waga od 280 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

SU20A22499B20 

cena: 449,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

black mat
41/0/428/0115 

52 – 57 cm
41/0/428/0117 

56 – 60 cm

underwater mat
41/0/428/0615

52 – 57 cm
41/0/428/0617

56 – 60 cm

goji mat
41/0/428/0515

52 – 57 cm
41/0/428/0517 

56 – 60 cm

white mat
41/0/428/0215

52 – 57 cm
41/0/428/0217

56 – 60 cm

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna36



uvex city i-vo

white mat
41/0/419/0115

52 – 57 cm
41/0/419/0117 

56 – 60 cm

dark silver mat
41/0/419/0215 

52 – 57 cm
41/0/419/0217 

56 – 60 cm

blackberry mat
41/0/419/1215 

52 – 57 cm
41/0/419/1217 

56 – 60 cm

uvex lgl 33 pola

black pink mat

53/0/986/2340 

polavision® 

mirror purple (S3)

Niezależnie od tego czy wybierzesz go na 

miejską podróż czy zabierzesz go na leśne 

ścieżki, uvex city i-vo zapewni dosko-

nałą ochronę, wysoki komfort i świetną 

wentylację - to m.in. dzięki aż 24 otworom 

wentylacyjnym.

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System 3D IAS

 · System FAS

 · Zapięcie Monomatic

 · Odblaskowe paski i logo

 · Siatka przeciw owadom

 · Lampka LED

 · 24 kanały wentylacyjne 

 · Waga od 240 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

SU20A18999B20 

cena: 379,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.   = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 37



SU20A19999B20 

cena: 399,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

uvex hlmt 5 bike pro chrome

gold chrome
41/0/988/0115 

55 – 58 cm
41/0/988/0117 

58 – 61 cm

uvex lgl 42

black transparent

53/2/032/2916 

mirror silver (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Rekomendowane

 · Technologia hardshell

 · 2 rozmiary skorupy

 · Zapięcie Monomatic

 · System IAS

 · 10 kanałów wentylacyjnych

 · System FAS

 · Wyściółka typu x-fit 

 · Waga od 395 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Limitowana edycja kasku uvex hlmt 

5 bike pro w złotym chromie to 

gwarancja oryginalnego wyglądu. 

Zoptymalizowane otwory wentylacy-

jne zapewniają komfort, jednocześnie 

dodając ciekawego wyglądu.
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SU20A14999B20 

cena: 299,99 PLN*uvex hlmt 5 bike pro

berry mat
41/0/303/1917 

55 – 58 cm
41/0/303/1919

58 – 61 cm

blue energy mat
41/0/303/1817 

55 – 58 cm
41/0/303/1819 

58 – 61 cm

grey mat
41/0/303/1717 

55 – 58 cm
41/0/303/1719 

58 – 61 cm

uvex lgl 42

black transparent

53/2/032/2916 

mirror silver (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Wzornictwo inspirowane miejską prze-

strzenią, zdejmowany daszek i odblasko-

wy napis - to główne cechy, którymu uvex 

hlmt 5 bike pro przyciąga wzrok zarówno 

w dzień, jak i w nocy.

Dla jeszcze lepszej widoczności 

i zwiększenia bezpieczeństwa paski mają 

wpleciony materiał odblaskowy.

Rekomendowane

 · Technologia hardshell

 · 2 rozmiary skorupy

 · Zapięcie Monomatic

 · System IAS

 · 10 kanałów wentylacyjnych

 · Odblaskowe logo i paski

 · System FAS

 · Wyściółka typu x-fit 

 · Waga od 395 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

39



wherever 
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allround helmets

allround

Trekking lub zwiedzanie. Polna droga lub 
miasto. Kolarstwo górskie lub ostry wycisk 
na szosie. Uniwersalny kask firmy uvex to 
idealny towarzysz na wszystkie przejażdż-
ki. Zoptymalizowana wentylacja i wysoka 
oddychalność to cechy naszego bestsellera. 
Uvex i-vo cc zapewnia doskonałą cyrkulację 
i komfort noszenia. Dzięki niemu można cie-
szyć się relaksującą jazdą na wsi lub krótkim 
zwiedzaniem miasta, wiedząc że powrót 
będzie bezpieczny. 
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uvex i-vo cc

allround helmets

3

1

1

Który rower wybierasz na dzisiej-
szą przejażdżkę? Górski czy 
szosowy? Nagradzany i najlepiej 
sprzedający się uvex i-vo cc to 
kask sprawdzony na wszyst-
kich trasach. Jest odpowiedni 
w każdym terenie i w każdej 
sytuacji. 24 kanały wentylacyjne 
i zaawansowana technologicznie 
oddychająca wyściółka gwaran-
tują świetną cyrkulację, niezależ-
nie gdzie w danym momencie się 
znajdujesz. 

Z dwoma rozmiarami 
skorupy
i praktyczną regulacją 
wielkości za pomo-
cą systemu 3D IAS,  
uvex i-vo cc może być 
dostosowany do każdej 
szerokości i wysokości.

3D IAS system

42



2

32
Pianka EPS sprawia, 
że kask jest ultra-
lekki przy zacho-
waniu maksymalnej 
odporności na 
uderzenia. 

Ochrona

System uvex mono-
matic to anatomiczny 
mechanizm zamy-
kający, który można 
obsłużyć za pomocą 
jednej ręki.

Monomatic
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SU20A19999B20 

cena: 399,99 PLN*uvex oversize

blue-white mat
41/0/160/0817 

61 – 65 cm

black mat-silver
41/0/160/0617 

61 – 65 cm

uvex sportstyle 802 V

blue grey

53/0/872/4501 

variomatic® 

smoke (S1 – 3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Sportowy design w dużych rozmiarach. 

Uvex oversize to prawdziwa wszechstron-

ność dla każdego, kto potrzebuje trochę 

dodatkowej przestrzeni. System 3D IAS 

zapewnia regulację wysokości i szeroko-

ści. 24 otwory wentylacyjne świetnie cyr-

kulują powietrze, nawet podczas długich 

przejażdżek.

Rekomendowane

 · Technologia double inmould

 · System FAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System 3D IAS 3.0

 · Siatka przeciw owadom

 · 24 kanały wentylacyjne

 · Wyściółka typu x-fit 

 · Waga od 345 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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SU20A18999B20 

cena: 379,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

uvex active cc

white mat
41/0/427/1115

52 – 57 cm
41/0/427/1117

56 – 60 cm

black mat
41/0/427/0715 

52 – 57 cm
41/0/427/0717 

56 – 60 cm

goji mat
41/0/427/1015

52 – 57 cm
41/0/427/1017

56 – 60 cm

white-black mat
41/0/427/0415 

52 – 57 cm
41/0/427/0417 

56 – 60 cm

black-yellow mat
41/0/427/0215 

52 – 57 cm
41/0/427/0217 

56 – 60 cm

uvex lgl 40

purple mat

53/2/030/3316

mirror pink (S3)

Lampka LED 

41/9/115/0600

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex active cc to prawdziwa wszechstron-

ność dla każdego, niezależnie od tego, czy 

podróżujesz przez miasto, czy na spokojnych 

leśnych ścieżkach. Dla dodatkowego komfortu 

ten niezwykle lekki kask (280 g) wyposażony 

jest w system dopasowania 3D IAS i 19 dużych 

otworów wentylacyjnych. Jego atutem jest 

wymienny daszek oraz specjalna wyściółka x-fit 

zawierająca jony srebra, dzięki czemu jeszcze 

lepiej odprowadza pot.

Rekomendowane

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · Zapięcie Monomatic

 · System 3D IAS

 · System FAS

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · Siatka przeciw owadom

 · Lampka LED (opcjonalnie)

 · Wyściółka typu x-fit 

 · Waga od 280 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A16499B20 

cena: 329,99 PLN*uvex i-vo cc

black mat
41/0/423/ 0815 

52 – 57 cm
41/0/423/0817

56 – 60 cm

white mat
41/0/423/0715 

52 – 57 cm
41/0/423/0717 

56 – 60 cm

darkblue metallic mat
41/0/423/2615 

52 – 57 cm
41/0/423/2617 

56 – 60 cm

red-black mat
41/0/423/3015

52 – 57 cm
41/0/423/3017

56 – 60 cm

berry mat
41/0/423/2915

52 – 57 cm
41/0/423/2917

56 – 60 cm

black-smoke mat
41/0/423/1115 

52 – 57 cm
41/0/423/1117

56 – 60 cm

Lampka LED 

41/9/115/0100

uvex lgl 35

berry crystal 

53/2/008/3316 

mirror silver (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Czy to na rowerze szosowym czy górskim - 

uvex i-vo cc, w stylowym kolorze, doskona-

le sprawdza się w każdej sytuacji. System 

IAS pozwala dostosować szerokość do 

każdej głowy. 24 otwory wentylacyjne 

zapewniają doskonały przepływ powietrza.

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System FAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System 3D IAS

 · Siatka przeciw owadom

 · 24 kanały wentylacyjne

 · Lampka LED (opcjonalnie)

 · Wyściółka typu x-fit 

 · Waga od 225 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A16499B20 

cena: 329,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

uvex active

white black
41/0/431/0715

52 – 57 cm
41/0/431/0717

56 – 60 cm

anthracite-red
41/0/431/0215

52 – 57 cm
41/0/431/0217

56 – 60 cm

aqua white
41/0/431/0615

52 – 57 cm
41/0/431/0617

56 – 60 cm

black shiny
41/0/431/0115

52 – 57 cm
41/0/431/0117

56 – 60 cm

uvex lgl 21

transparent grey mat

53/0/876/5516 

litemirror smoke  

dégradé (S3)

Lampka LED 

41/9/115/0600

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

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.

Rekomendowane

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System 3D IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · Wyjmowana wyściółka typu basic

 · Siatka przeciw owadom

 · Lampka LED (opcjonalnie) 

 · Waga od 280 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A12999B20 

cena: 259,99 PLN*uvex i-vo 3D

riot red
41/0/429/0815

52 – 57 cm
41/0/429/0817

56 – 60 cm

black
41/0/429/0215

52 – 57 cm
41/0/429/0217

56 – 60 cm

neon yellow
41/0/429/0515

52 – 57 cm
41/0/429/0517

56 – 60 cm

white
41/0/429/0115

52 – 57 cm
41/0/429/0117

56 – 60 cm

uvex lgl 43

white mat 

53/2/048/8816 

mirror red (S3)

Lampka LED 

41/9/115/0100

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Niezależnie od tego, czy chodzi o rower 

szosowy, czy kolarstwo górskie - mo-

nochromatyczny uvex i-vo 3D wyróżnia 

się w każdej sytuacjI. Dzięki systemowi 

IAS 3D dopasowuje się do każdego 

obwodu głowy. 24 otwory wentylacyjne 

zapewniają przepływ powietrza.

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System FAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System 3D IAS

 · 24 kanały wentylacyjne

 · Wyjmowana wyściółka typu basic

 · Siatka przeciw owadom

 · Lampka LED (opcjonalnie) 

 · Waga od 225 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A11499B20 

cena: 229,99 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

Lampka LED

41/9/115/0100

uvex lgl 39

black mat white

53/2/012/2816 

mirror red (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

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.

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System FAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System IAS

 · Siatka przeciw owadom

 · 24 kanały wentylacyjne

 · Wyjmowana wyściółka typu basic

 · Lampka LED (opcjonalnie) 

 · Waga od 225 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A11999B20 

cena: 239,99 PLN*uvex air wing

white pink
41/4/426/2115

52 – 57 cm

blue-white
41/4/426/1515

52 – 57 cm

black red
41/4/426/1915

52 – 57 cm

lime-white
41/4/426/1415 

52 – 57 cm

white-pink
41/4/426/0115 

52 – 57 cm

uvex sportstyle 509

pink

53/3/940/3316 

litemirror silver (S3)

Lampka LED

41/9/115/0100

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

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.

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · System FAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System IAS

 · Siatka przeciw owadom

 · 24 kanały wentylacyjne

 · Wyjmowana wyściółka typu basic 

 · Lampka LED (opcjonalnie) 

 · Waga od 225 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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white mat
41/0/984/0215

52 – 57 cm
41/0/984/0217

56-62 cm

black mat
41/0/984/0115

52 – 57 cm
41/0/984/0117

56-62 cm

 · 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

Właściwości

SU20A11499B20 

cena: 219,99 PLN*uvex viva 3
Atrakcyjny kształ i gustowny design w połą-

czeniu ze standardami bezpieczeństwa - to 

przepis na sukces kasku uvex viva 3.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna52



black-white
41/0/966/0215

52 – 57 cm
41/0/966/0217

56-62cm

blue-white
41/0/966/0115

52 – 57 cm
41/0/966/0117

56-62cm

black
41/0/966/0415

52 – 57 cm
41/0/966/0417

56-62cm

 · Technologia inmould 

 · 2 rozmiary skorupy 

 · System 3D IAS 3.0 

 · 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

Właściwości

SU20A9999B20 

cena: 199,99 PLN*uvex flash
Bardzo lekki kask o uniwersalnym zastoso-

waniu i świetnym designie. Zaawansowany 

system regulacji szerokości i głębokości 

kasku dodatkowo zwiększa komfort użyt-

kowania.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 53



wherever 
you ride 
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kids helmets

kids

Rower, deskorolka lub hulajnoga. 

Kolekcja kasków uvex dla dzieci gwarantuje 
bezpieczeństwo, które jest niezbędne w trakcie 
zabaw, a co najistotniejsze - podczas powrotu 
do domu.  

Jak wszystkie kaski uvexa również linia dziecię-
ca charakteryzuje się świetnym designem, pro-
stym dopasowaniem oraz certyfikatem TÜV.

Specjalna konstrukcja kasku zapewnia najwyż-
szy poziom ochrony i sprawia, że Twoje dziecko 
jest bezpieczne niezależnie od tego co robi. 
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uvex  
hlmt 4 cc

kids helmets

2

1

Gdy twoje dziecko jeździ na ro-
werze, rolkach, hulajnodze lub na 
deskorolce to doskonale wiesz, 
że jego bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Kask uvex hlmt 4 
cc zapewni najlepszę ochronę. 
Posiada precyzyjny system dopa-
sowania. Matowy design sprawia, 
że kask prezentuje się młodzieżo-
wo. Do tego jest lekki i zapewnia 
komfort użytkowania - idealny dla 
aktywnych dzieci. 

Z dwoma rozmiarami 
skorupy
i praktyczną regulacją 
wielkości za pomo-
cą systemu 3D IAS,  
uvex kid 4 cc może 
być dostosowany do 
każdej szerokości 
i wysokości. 

3D IAS system
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3

1

32
Pianka EPS sprawia, 
że kask jest ultralekki 
przy zachowaniu 
maksymalnej odpor-
ności na uderzenia.

Ochrona

System uvex mono-
matic to anatomiczny 
mechanizm zamy-
kający, który można 
obsłużyć za pomocą 
jednej ręki. 

Monomatic
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SU20A13999B20 

cena: 279,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

purple hearts mat
41/0/979/0415

51 – 55 cm
41/0/979/0417

55 – 58 cm

red mat graffiti
41/0/979/0315

51 – 55 cm
41/0/979/0317

55 – 58 cm

petrol mat
41/0/979/0215

51 – 55 cm
41/0/979/0217

55 – 58 cm

anthracite mat
41/0/979/0115

51 – 55 cm
41/0/979/0117

55 – 58 cm

uvex hlmt 4 cc

uvex sportstyle 507

black mat red

53/3/866/2316 

mirror red (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex hlmt 4 cc to stylowy kask o doskonałym 

kroju dedykowany dzieciom i młodzieży. Dla 

optymalnego komfortu kask można regulować 

na szerokość i wysokość z systemem 3D IAS.

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · System 3D IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · 10 kanałów wentylacyjnych

 · 2 rozmiary skorupy

 · Wyjmowana wyściółka typu basic 

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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SU20A12499B20 

cena: 249,99 PLN*

goji
41/0/980/0415

51 – 55 cm
41/0/980/0417

55 – 58 cm

dark blue
41/0/980/0315

51 – 55 cm
41/0/980/0317

55 – 58 cm

orange tape
41/0/980/0215 

51 – 55 cm
41/0/980/0217

55 – 58 cm

purple donut
41/0/980/0115 

51 – 55 cm
41/0/980/0117 

55 – 58 cm

uvex hlmt 4

uvex sportstyle 509

orange yellow

53/3/940/3616 

litemirror silver (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex hlmt 4 to stylowy i młodzieżowy kask 

z świetnym designem. 

System IAS umożliwia precyzyjne dopa-

sowanie.

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · System IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · 10 kanałów wentylacyjnych

 · 2 rozmiary skorupy

 · Wyjmowana wyściółka typu basic 

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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SU20A11999B20 

cena: 239,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

unicorn
41/4/259/1415

47 – 52 cm 

safari
41/4/259/0115

47 – 52 cm

uvex kid 1

uvex sportstyle 508

clear pink

53/3/895/9316 

mirror red (S3)

Lampka LED 

41/9/130/1111 

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Kask uvex kid 1 będzie najlepszym wyborem 

dla wszystkich dzieci rozpoczynających 

swoją przygodę z rowerem. Kask gwarantuje 

najwyższy stopień bezpieczeństwa. System 

3D IAS umożliwia prostą regulację szerokości 

i wysokości. Zabawne motywy rysunkowe 

sprawiają, że dzieci chętnie ubierają kask. 

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · System 3D IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · 17 kanałów wentylacyjnych

 · Wyjmowana wyściółka typu basic 

 · Siatka przeciw owadom 

 · Lampka LED (opcjonalnie)  

 · Waga od 205 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A11999B20 

cena: 239,99 PLN*uvex kid 3 cc

red checkered mat
41/4/972/1215

51 – 55 cm
41/4/972/1217 

55 – 58 cm

green checkered mat
41/4/972/1115

51 – 55 cm
41/4/972/1117

55 – 58 cm

dark red mat
41/4/972/0315 

51 – 55 cm
41/4/972/0317 

55 – 58 cm

black mat
41/4/972/0515

51 – 55 cm
41/4/972/0517 

55 – 58 cm

blue mat
41/4/972/1015 

51 – 55 cm
41/4/972/1017 

55 – 58 cm

uvex sportstyle 511

blue clear

53/2/027/4916

mirror blue (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex kid 3 cc to lekki kask o modnym, 

matowym wykończeniu i atrakcyjnej 

grafice. Aby uzyskać idealne dopasowa-

nie i najwyższy poziom bezpieczeństwa 

kask można regulować za pomocą 

systemu IAS.

Rekomendowane

 · Technologia hardshell

 · 2 rozmiary skorupy

 · System FAS

 · System IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · Wyściółka typu x-fit

 · 10 kanałów wentylacyjnych 

 · Waga od 350 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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SU20A9499B20 

cena: 189,99 PLN*uvex kid 3

coral
41/4/819/2915

51 – 55 cm
41/4/819/2917

55 – 58 cm

green
41/4/819/2815

51 – 55 cm
41/4/819/2817

55 – 58 cm

yellow
41/4/819/2715

51 – 55 cm
41/4/819/2717

55 – 58 cm

blackout blue
41/4/819/0715 

51 – 55 cm
41/4/819/0717

55 – 58 cm

dirtbike black
41/4/819/0915

51 – 55 cm
41/4/819/0917

55 – 58 cm

dirtbike grey-lime
41/4/819/1115

51 – 55 cm
41/4/819/1117

55 – 58 cm

uvex sportstyle 507

black mat green

53/3/866/2716 

mirror green (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Uvex kid 3 to lekki kask dla dzieci zapew-

niający maksymalne bezpieczeństwo. Dla 

jak najlepszego dopasowania kask można 

regulować za pomocą systemu IAS.

Rekomendowane

 · Technologia hardshell

 · 2 rozmiary skorupy

 · System FAS

 · System IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · Wyściółka typu x-fit

 · 10 kanałów wentylacyjnych 

 · Waga od 350 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości
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SU20A10999B20 

cena: 219,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

uvex finale junior cc

red orange mat
41/1/983/0415 

51 – 55 cm

petrol robot mat
41/1/983/0315

51 – 55 cm

blue mat
41/1/983/0215 

51 – 55 cm

green mat
41/1/983/0115 

51 – 55 cm

uvex sportstyle 508

clear blue

53/3/895/9416 

mirror blue (S3)

Lampka LED 

41/9/115/0100

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

System IAS umożliwia regulację szero-

kości, dzięki czemu kask nie przesuwa 

się i zapewnia bezpieczeństwo.  

11 dużych otworów wentylacyjnych 

zapewnia odpowiednią cyrkulację 

powietrza podczas gorących dni. 

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · 1 rozmiar skorupy

 · System FAS

 · System IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · Wyjmowana wyściółka typu basic

 · Siatka przeciw owadom

 · 11 kanałów wentylacyjnych

 · Lampka LED (opcjonalnie) 

 · Waga od 250 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A9499B20 

cena: 189,99 PLN*uvex finale junior

orange robot
41/4/807/1915

51 – 55 cm

blue
41/4/807/1615

51 – 55 cm

force patrol
41/4/807/1815

51 – 55 cm

heart white pink
41/4/807/0115 

51 – 55 cm

uvex sportstyle 510

turquoise white mat

53/2/029/7816  

smoke (S3)

Lampka LED 

41/9/115/0100

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Wersja dziecięca kasku MTB uvex finale 

umożliwia regulację szerokości, dzięki 

systemowi IAS. To sprawia, że kask  jest 

w stałej pozycji i nie przemieszcza się na 

głowie. 11 dużych otworów wentylacyjnych 

umożliwia cyrkulację powietrza. Design 

w kilku motywach stworzonych specjalnie 

dla dzieci. 

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · 1 rozmiar skorupy

 · System FAS

 · System IAS 

 · Zapięcie Monomatic

 · Wyjmowana wyściółka typu basic

 · Siatka przeciw owadom

 · 11 kanałów wentylacyjnych

 · Lampka LED (opcjonalnie) 

 · Waga od 250 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A9499B20 

cena: 189,99 PLN*

dark blue rocket mat
41/4/982/0315

 46 – 52 cm

mint unicorn mat
41/4/982/0215

46 – 52 cm

lilac mouse mat
41/4/982/0115

46 – 52 cm

uvex kid 2 cc

uvex sportstyle 510

dark blue mat

53/2/029/4416 

smoke (S3)

Lampka LED 

41/9/130/1111 

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Lekki rowerowy kask stworzony z myślą 

o najmłodszych użytkownikach. Uvex 

kid 2 cc jest idealny na pierwszą prze-

jażdzkę na dwóch kółkach. Zarówno 

dla dziecka jadącego na rowerze, jak 

i tego siedzącego w foteliku. Kask, dzięki 

systemowi IAS jest dobrze dopasowany 

i nie przesuwa się na głowie. 

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · System IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · 8 kanałów wentylacyjnych

 · Siatka przeciw owadom

 · Wyjmowana wyściółka typu basic

 · Lampka LED (opcjonalnie) 

 · Waga od 185 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A7499B20 

cena: 149,99 PLN*uvex kid 2

blue
41/4/306/2915

46 – 52 cm

pink playground
41/4/306/2815

46 – 52 cm

dolly
41/4/306/1715

46 – 52 cm

desert
41/4/306/2015

46 – 52 cm

Lampka LED 

41/9/130/1111 

uvex sportstyle 507

pink purple

53/3/866/6616 

mirror pink (S3)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna

Lekki kask rowerowy dla najmłodszych 

Uvex kid 2 jest idealny na pierwsze 

wycieczki na dwóch kółkach. Za sprawą 

systemu IAS kask jest idealnie dopaso-

wany do głowy i nie zsuwa się w trakcie 

jazdy. 

Rekomendowane

 · Technologia inmould

 · System IAS

 · Zapięcie Monomatic

 · System FAS

 · 8 kanałów wentylacyjnych

 · Siatka przeciw owadom

 · Wyjmowana wyściółka typu basic

 · Lampka LED (opcjonalnie) 

 · Waga od 185 g

 · Normy: EN 1078

Właściwości

Akcesoria
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SU20A2999B20 

cena: 44,99 PLN*

SU20A1699B20

cena: 29,99 PLN*

SU20A22499B20

cena: 449,99 PLN*

SU20A2999B20

cena: 59,99 PLN*

SU20A1099B20 

cena: 21,99 PLN*

SU20A1990B20 

cena: 39,90 PLN*

SU20A3199B20 

cena: 64,99 PLN*

czapki na kask

Lampki LED

Camera adapter bandana uvex uvex plecak

41/9/952/0100 43/9/410/2200

Bike cap 

41/141/0001 // S / M 55 – 58

41/141/0002 // L / XL 59 – 62

Rain cap

black-white

41/9/950/0300 // s – m

41/9/950/0301 // l – xl

Rain cap

red-white

41/9/950/0400 // s – m

41/9/950/0401 // l – xl

Rain cap

lime-white

41/9/950/0500 // s – m

41/9/950/0501 // l – xl

*Rekomendowana cena detaliczna

Lampka LED 

41/9/115/0100

lampka przeznaczona dla:  uvex i-vo, 

uvex i-vo c, uvex i-vo cc, uvex city i-vo,  
uvex air wing, uvex finale junior LED

41/9/776/0200

kompatybilny z modelami:  uvex quatro 

pro, uvex quatro

Lampka LED 

41/9/115/0500 

lampka przeznaczona dla:  uvex finale 

visor, uvex finale

Lampka LED 

41/9/115/0200 

lampka przeznaczona dla:  uvex quatro 

junior

Lampka LED 

41/9/115/0600 

lampka przeznaczona dla: uvex city 

active, uvex active cc

Lampka LED

41/9/130/1111 

lampka przeznaczona dla:  uvex air wing, 

uvex i-vo, uvex i-vo c, uvex i-vo cc, uvex 
quatro junior, uvex kid 1, uvex kid 2

Lampka LED 

41/9/115/0300 

lampka przeznaczona dla:  uvex stivo cc

Lampka LED 

41/9/115/0400 

lampka przeznaczona dla:  uvex quatro 

pro, uvex quatro, uvex quatro xc

Akcesoria
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uvex
colorvision

colorvision  
urban

colorvision 
daily

colorvision 
outdoor

uvex colorvision

• Wzmocnienie kontrastu 
• Maksymalna percepcja koloru 
• Ochrona 100 % UVA, UVB, UVC 

Jazda po ścieżkach typu singletrack czy 
eksploracja miejskiej dżungli. Rower szosowy 
lub skuter elektryczny. Światła miasta lub 
zachód słońca. Technologia uvex colorvision 
dostosowuje parametry wizualne do różnych 
warunków oświetleniowych i zewnętrznych. 
Trzy filtry Colorvision - outdoor, urban i daily 
– zapewniają optymalny kontrast i postrze-
ganie barw. Pozwalają również na lepsze 
wykrywanie detali i nierówności terenu. 

technologia uvex colorvision
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uvex 
sportstyle 
706 CV V

uvex colorvision

1

3

1

uvex colorvision  

Technologia soczewek 
colorvision polepsza 
kontrast i dostarcza 
maksymalnej percepcji 
kolorów na każdym 
szlaku.

Uvex sportstyle 706 CV V to 
wszechstronne okulary dla po-
czątkujących i zaawansowanych 
sportowców, które sprawdzą się 
na górskich ścieżkach rowe-
rowych jak i do codziennego 
użytku. 

Dzięki solidnemu wykonaniu 
ramki uvex sportstyle 706 CV V 
to okulary, które możesz zabrać 
wszędzie. 

Duże, odbijające soczewki 
litemirror zwiększają widzenie 
peryferyjne. Posiadają również 
ochronę przed promieniowaniem 
UVA, UVB i UVC. Otwory wenty-
lacyjne chronią przed zaparowa-
niem. 
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2

uvex variomatic®  

Automatyczne 
płynne przyciem-
nianie soczewek 
od kategorii 1 do 3 
w 25 sekund. 

Komfort  

Regulowane, miękkie 
noski oraz zauszniki 
zapewniają idealne 
nieuciskające dopa-
sowanie. 

73



 

Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 803 
race CV V

uvex sportstyle 803 
race CV V small

black mat
53/2/042/2206
colorvision outdoor
variomatic® (S1 – 3)

black mat
53/2/041/2206
colorvision outdoor
variomatic® (S1 – 3)

 · Colorvision

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Elasyczne, miękki noski

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach 

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

 · Colorvision

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Elasyczne, miękki noski

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle  803 race CV V łączy ze 

sobą technologię colorvision z technolo-

gią variomatic, która automatycznie do-

stosowuje się do warunków pogodowych. 

Bezramowa konstrukcja soczewki nie 

ogranicza pola widzenia. 

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 za-

pewnia nieograniczony widok. Technologia 

variomatic automatycznie dostosowuje się 

do bieżących warunków oświetleniowych. 

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna74 Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

SU20A29999B20 

cena: 629,99 PLN*

SU20A29999B20 

cena: 629,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.



 

uvex sportstyle 706 
CV V

Właściwości

black mat
53/2/036/2206
colorvision outdoor
variomatic® (S1 – 3)

Właściwości

uvex sportstyle 706 CV

black mat
53/2/018/2296
colorvision outdoor
litemirror (S2)

black mat
53/2/018/2292
colorvision daily
litemirror (S3)

black mat
53/2/018/2290
colorvision urban
litemirror (S3)

Uvex sportstyle 706 cv v łączy technologię 

soczewek uvex colorvision z całkowicie auto-

matyczną regulacją soczewek uvex variomatic 

(S1 - S3). Okulary dla miłośników szlaków 

górskich zapewniają najlepszą widoczność we 

wszystkich warunkach oświetleniowych oraz 

zwiększają kontrast.

 · Colorvision

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Elasyczne, miękki noski

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

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.

 · Colorvision

 · Elasyczne, miękki noski

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 75Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

SU20A26299B20 

cena: 549,99 PLN*

SU20A16999B20 

cena: 349,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.



uvex sportstyle 803 CV

Właściwości

black mat
53/2/013/2296
colorvision outdoor
litemirror (S2)

black mat
53/2/013/2290
colorvision urban
litemirror (S3)

Właściwości

uvex sportstyle 803 
CV small

black mat
53/2/014/2296
colorvision outdoor
litemirror (S2)

black mat
53/2/014/2290
colorvision urban
litemirror (S3)

 

Uvex sportstyle 803 cv zapewniają ochronę 

podczas jazdy w niskiej pozycji, jak na 

rowerze szosowym. Soczewki, które zostały 

wydłużone do góry, zapewniają żywy obraz 

dzięki technologii colorvision. Duże soczewki 

i konstrukcja bezramowa zapewniają ochronę 

przed wiatrem i gwarantują szerokie pole 

widzenia. 

 · Colorvision

 · Elasyczne, miękki noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

 · Colorvision

 · Elasyczne, miękki noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 803 cv w wersji small 

powstał z myślą o drobniejszych osobach. 

Kształt soczewek został wydłużony do góry, 

dzięki czemu niezawodnie chroni przed 

promieniowaniem UVA, UVB i UVC, nawet 

w niskiej pozycji podczas jakzdy na rowerze 

szosowym.  Soczewka uvex colorvision 

sprawia, że kolory są żywsze. 

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna76 Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

SU20A18999B20 

cena: 399,99 PLN*

SU20A18999B20 

cena: 399,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.



 

Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 707 CV

uvex lgl 36 CV

white
53/2/045/8896
colorvision outdoor
litemirror (S2)

black mat
53/2/045/2296
colorvision outdoor
litemirror (S2)

white
53/2/045/8890
colorvision urban
litemirror (S3)

black mat
53/2/045/2290
colorvision urban
litemirror (S3)

brown black
53/2/017/6297
colorvision daily
mirror champagne (S3)

grey
53/2/017/5598
colorvision daily
mirror plasma (S3)

black mat
53/2/017/2295
colorvision daily
mirror green (S3)

 · Colorvision

 · Elasyczne, miękki noski

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach 

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Widok bez ograniczeń to motto ultralekkie-

go uvex sportstyle 707 CV. Duże soczewki 

litemirror zapewniają najlepszą ochronę, 

również w trakcie jazdy w niskiej pozycji.  

Nie w pełni zabudowana ramka pozwala 

na lepszą widoczność we wszystkich kie-

runkach. Soczewka colorvision gwarantuje 

najwyższy kontrast w widzeniu. 

 · Colorvision

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Wszechstronne sportowe okulary o do-

skonałych 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. 

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 77Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.
** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

SU20A18999B20 

cena: 399,99 PLN*

SU20A17499B20 

cena: 369,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

green black**
53/2/017/7295
colorvision
mirror green daily (S3)
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uvex  
variomatic®

uvex variomatic®

• automatyczne zabarwienie
• jedna soczewka, trzy kategorie filtrów 
• przyciemnienie w 25 sekund

Technologia uvex variomatic dostarcza nie-
zawodną ochronę i niezapomniane doznania 
wizualne niezależnie od pogody. Dzień lub 
noc, słońce czy deszcz - soczewki fotochro-
mowe reagują na zmiany i dostosowują się do 
warunków. Wystarczy zaledwie 25 sekund, by 
soczewki zmieniły się z jasnych na ciemne. 
Okulary z technologią variomatic są ideal-
ne do biegania, jazdy na rowerze lub jazdy 
konnej. 

bright sun sun / clouds snow / overcast

technologia uvex variomatic®
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uvex 
sportstyle 
804 V

uvex variomatic®

1

Idealne okulary dla zaawan-
sowanych sportowców. Duże 
soczewki uvex sportstyle 804 V 
chronią przed wiatrem. Bezra-
mowa konstrukcja zapewnia nie-
ograniczone pole widzenia. Do 
tego soczewka jest przedłużona 
ku górze. Okulary sprawdzą się 
do jazdy na rowerze szosowym 
w pochylonej pozycji. Ochrona 
przed promieniowaniem UVA, 
UVB, UVC. Soczewka zawiera 
technologię anti-fog.

uvex variomatic®  

Automatyczne 
zabarwienie soczew-
ki w przeciągu 25 
sekund. Technologia 
stworzona z myślą 
o zmiennych warun-
kach pogodowych. 
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32

3

1

2

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

Regulowany nosek 
zapewnia idealne 
dopasowanie. 

supravision® Komfort  

81



uvex sportstyle 812 V
 

Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 804 V

black mat
53/2/023/2201
variomatic®  
smoke (S0 – 3)

white
53/2/039/8801
variomatic®

litemirror (S1 – 3)

silver blue metallic
53/2/039/5401
variomatic®

litemirror (S1 – 3)

black mat
53/2/039/2201
variomatic®

litemirror (S1 – 3)

Dzięki soczewkom curve 10 w okularach 

uvex sportstyle 812 v widoczność po-

szerza się do 180° i zapewnia  panora-

miczny widok, a co za tym idzie jeszcze 

lepszą ochronę. Technologia variomatic 

automatycznie przyciemnia soczewkę 

(S0 - S3). Elastyczne miękkie noski i koń-

cówki zauszników zapewniają doskonałe 

dopasowanie. Technologia supravision® 

zapobiega parowaniu.

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Curve 10

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Elasyczne, miękki noski

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Wentylacja w szybach

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Elasyczne, miękki noski 

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Uvex sportstyle 804 V to okulary 

o nowoczesnym wyglądzie. Gwarantują 

największe pole widzenia. Soczew-

ki uvex variomatic® dostosowują się 

automatycznie do aktualnych warunków 

oświetleniowych.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna82 Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

SU20A28599B20 

cena: 599,99 PLN*

SU20A29999B20 

cena: 629,99 PLN*
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Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 803 
race V small

uvex sportstyle 803 
race V

white
53/0/971/8803 
variomatic®  
litemirror blue (S1 – 3)

black red mat
53/0/971/2303 
variomatic®  
litemirror blue (S1 – 3)

black
53/0/971/2203 
variomatic®  
litemirror blue (S1 – 3)

silver blue metallic
53/0/971/5401
variomatic®  
litemirror silver (S1 – 3)

white
53/2/002/8803 
variomatic®  
litemirror blue (S1 – 3)

red
53/2/002/3305
variomatic®  
litemirror silver (S1 – 3)

black
53/2/002/2203 
variomatic®  
litemirror blue (S1 – 3)

Ultralekki model uvex sportstyle 803 

race V small został specjalnie zapro-

jektowany 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 ak-

tualnych warunków oświetleniowych dzięki 

technologii uvex variomatic (S1 - S3).

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Elasyczne, miękki noski

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach 

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Soczewki ultralekkich okularów sport-

style 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).

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Elasyczne, miękki noski

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 83

SU20A26299B20 

cena: 549,99 PLN*

SU20A26299B20 

cena: 549,99 PLN*

mint**
53/0/971/7705 
variomatic®  
litemirror silver (S1 – 3)

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych
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Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 803 V

uvex sportstyle 803 V
small

white
53/2/003/8801 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

black mat
53/2/003/2201 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

white
53/2/004/8801 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

black mat
53/2/004/2201 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Elasyczne, miękki noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach 

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Nieograniczone, szerokie pole widzenia 

w stylistyce ultralekkich sportowych okularów 

803 v. Duże, wydłużone do góry soczewki 

gwarantują najlepszą ochronę nawet w niskiej 

pozycji podczas jazdy na rowerze szoso-

wym. Bezramowa konstrukcja zapewnia 

pełną widoczność, a soczewki variomatic® 

automatycznie dostosowują się do aktualnych 

warunków oświetlenia (S1 - S3).

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Elasyczne, miękki noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach 

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Nieograniczona widoczność, dzięki dużym 

soczewkom i bezramowej konstrukcji.  Uvex 

sportstyle 803 v small jest stworzony z myślą 

o osobach drobnej budowy. Wydłużone do 

góry soczewki zapewniają ochronę podczas 

jazdy na rowerze szosowym w pochylonej 

pozycji. Soczewki variomatic automatycznie 

dostosowują się do aktualnych warunków

oświetleniowych (S1 - S3).

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna84

SU20A23999B20 

cena: 499,99 PLN*

SU20A23999B20 

cena: 499,99 PLN*



Pablo Dapena González
ITU long-distance  
World Champion 2018
Team BMC
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Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 706 V

uvex sportstyle 802 V

white black mat
53/2/005/8201 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

black mat
53/2/005/2201 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

white
53/0/872/8801 
variomatic® 
smoke (S1 – 3)

blue grey
53/0/872/4501 
variomatic® 
smoke (S1 – 3)

black red
53/0/872/2301 
variomatic® 
smoke (S1 – 3)

black
53/0/872/2201 
variomatic® 
smoke (S1 – 3)

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Elasyczne, miękki noski

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

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 spe-

cjalnie zaprojektowanymi otworami wentyla-

cyjnym zapewniają najwyższy stopień ochrony 

przed parowaniem szyb.

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Elasyczne, miękki noski

 · Pasek trzymający okulary

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 802 v jest idealnym towarzy-

szem do uprawiania sportów, niezależnie od 

pogody. Soczewki variomatic® automa-

tycznie zmieniają zabarwienie w zależności 

od warunków atmosferycznych (S1 - S3). 

Powłoka supravision® zapobiega zamgleniu 

soczewki w zmiennych temperaturach. Mięk-

kie noski oraz zauszniki sprawiają, że okulary 

zawsze są dobrze dopasowane.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna86

SU20A19499B20 

cena: 399,99 PLN*

SU20A21999B20 

cena: 459,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

blue green**
53/0/872/4701 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych



Właściwości

 

Właściwości

uvex sportstyle 802 V 
small

uvex sportstyle 612 vl

white
53/0/894/8801 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

black mat
53/0/894/2201 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

purple pink mat
53/0/894/3301 
variomatic®  
smoke (S1 – 3)

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Elasyczne, miękki noski

 · Pasek trzymający okulary

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 802 v small jest zaprojektowa-

ny dla każdego, ale przede wszystkim dla osób 

o dobrej budowie. Soczewki variomatic auto-

matycznie 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.

 · Variomatic® 

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Elasyczne, miękki noski

 · Pasek trzymający okulary

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

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.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 87

SU20A19499B20 

cena: 399,99 PLN*

SU20A14499B20 

cena: 299,99 PLN*

black mat

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

white

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



uvex  
blaze III

allround eyewear

1

W zestawie trzy 
wymienne soczewki, 
które można z łatwo-
ścią zmieniać. 

Wymienne soczewki 

Dobra widoczność niezależnie od 
pogody.

Z technologią wymiennych socze-
wek uvex blaze III jest przygotowany 
na wszystkie warunki atmosferycz-
ne. Chroni przed promieniami UVA, 
UVB, UVC oraz odbija refleksy. 
Uvex blaze III ma trzy wymienne 
soczewki: bezbarwną, pomarań-
czową i przydymioną. Miękkie noski 
i zauszniki zapewniają wygodne 
dopasowanie do każdej jazdy. W ze-
stawie pasujące etui na okulary.

88



32

3

1

2

Miękkie noski gwaran-
tują optymalne dopaso-
wanie do grzbietu nosa, 
zapewniając komfort. 

Miękkie oprawki za-
pewniają bezpieczne 
i skuteczne dopa-
sowanie na każdej 
trasie.

Komfort Ochrona
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Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 812

uvex sportstyle 804

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

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

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

white
53/2/040/8816
mirror silver (S3)

silver blue metallic
53/2/040/5416
mirror silver (S3)

black
53/2/040/2216
mirror red (S3)

silver white
53/2/040/5816
mirror silver (S3)

 · Supravision®

 · Curve 10

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Elasyczne, miękki noski

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Dzięki soczewce curve 10 okulary uvex 

sportstyle 812 gwarantują panoramicz-

ny widok do 180°. Regulowane, miękkie 

noski i końcówki zauszników zapew-

niają większy komfort i doskonałe 

dopasowanie. Technologia supravision 

zapobiega parowaniu.

 · Supravision®

 · Łatwe w utrzymaniu czystości

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Elasyczne, miękki noski 

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Uvex sportstyle 804 to przede wszystkim 

bardzo nowoczesny look. Duża soczewka 

zapewnia maksymalne pole widzenia. 

Technologia supravision sprawdzi się przy 

zmiennej pogodzie. Okulary mają system 

anti-fog.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna90 Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

SU20A16999B20 

cena: 349,99 PLN*

SU20A16999B20 

cena: 349,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.



 

Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 114

uvex sportstyle 115

white black mat
53/0/939/8216 
mirror blue (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

grey red mat
53/0/939/5316
mirror red (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

black mat
53/0/939/2216 
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

white mat
53/0/978/8116 
mirror pink (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

blue mat
53/0/978/4416 
mirror blue (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

black mat yellow
53/0/978/2616 
mirror yellow (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

black mat
53/0/978/2216 
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

 · Elastyczne, miękkie noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · System wymiany szyb

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

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 spraw-

dzą się świetnie w kolarstwie szosowym 

czy bieganiu.

 · Elasyczne, miękki noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · System wymiany szyb

 · Wentylacja w szybach

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Wystarczy jeden ruch, aby wymienieć soczew-

kę w okularach uvex sportstyle 115. Mając 

przy sobie trzy z  dołączonych wymiennych 

soczewek (S0, S1, S3), jesteś gotowy na 

wszystkie warunki oświetleniowe. Bezpośred-

nia wentylacja soczewek zapewnia odporność 

na zamglenie, a modne kolory wyglądają 

rewelacyjnie.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 91

SU20A14499B20 

cena: 299,99 PLN*

SU20A12199B20 

cena: 249,99 PLN*

green turquoise mat**
53/0/939/7716 
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych



Właściwości

uvex sportstyle 117

white
53/1/979/8816 
mirror blue (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

black mat white
53/1/979/2816
mirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

black mat
53/1/979/2216 
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

yellow
53/1/979/7716 
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

 

Właściwości

uvex sportstyle 224

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

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

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

grey mat
53/2/007/5516
mirror silver (S3)

 · Elasyczne, miękki noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · System wymiany szyb

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 117 to model z półramkową 

konstrukcją i wyglądem retro, dzięki czemu 

wpisuje się w obecne trendy. Soczewka 

litemirror to gwarancja idealnego obrazu. 

Przedłużone po bokach szkła dodatkowo 

chronią oczy przed wiatrem, a miękkie i re-

gulowane noski oraz zauszniki zapewniają 

komfort noszenia.

 · Elasyczne, miękki noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Optical insert (optional)

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Jazda na rowerze, jogging lub dzień 

w górach: uvex sportstyle 224 nadaje 

się do każdej aktywności, zapewniając jed-

nocześnie niezawodną ochronę. Powłoka 

soczewki litemirror redukuje odblaski, 

a noski są indywidualnie regulowane. 

W razie potrzeby można dodać wkładkę 

optyczną.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna92

SU20A10499B20 

cena: 219,99 PLN*

SU20A12199B20 

cena: 249,99 PLN*

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

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



 

Właściwości

uvex blaze III 2.0

black mat
53/2/046/2210
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

black red
53/2/046/2316
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

black blue
53/2/046/2416
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

white black
53/2/046/8216
litemirror silver (S3)
litemirror orange (S1)
clear (S0)

Właściwości

uvex sportstyle 706

neon yellow
53/2/006/6616
litemirror silver (S3)

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

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

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

 · Elastyczne, miękkie noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · System wymiany szyb

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

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.

 · Elasyczne, miękki noski

 · Plastyczne, formowane na zimno  

 końcówki zauszników

 · Wentylacja w szybach

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

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 warun-

kach, również w codziennym użytkowaniu. 

Dodatkowo model w wersji black mat 

z szybą w kategorii S4 będzie idealny dla 

amatorów sportów wysokogórskich - czy to 

narciarstwa alpejskiego, czy trekkingu

lodowcowego.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 93

SU20A9199B20 

cena: 189,99 PLN*

SU20A9199B20 

cena: 189,99 PLN*

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

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



 

Właściwości

 

Właściwości

uvex sportstyle 225 
pola

uvex sportstyle 222 
pola

white
53/2/047/8830 
polavision® 
litemirror silver (S3)

red grey mat
53/2/047/3530 
polavision® 
mirror red (S3)

black blue mat
53/2/047/2440 
polavision® 
mirror blue (S3)

black
53/2/047/2250 
polavision®  
litemirror silver (S3)

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

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

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

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

 · Polavision®

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Elastyczne, miękkie noski

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 225 pola to prawdziwie

wszechstronne okulary o sportowym 

wyglądzie. Elegancki, matowy design 

okularów to dodatkowy atut.  Uvex sport-

style 225 pola mają pełną ochronę przed 

promieniowaniem UV oraz miękkie noski 

i zauszniki, aby zapewnić bezwzględne 

uczucie komfortu. 

 · Polavision®

 · Elastyczne, miękkie noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Pasek trzymający okulary

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 222 pola to wszech-

stronne okulary. Soczewki polavision 

pochłaniają rozproszone światło i chronią 

oczy przed szkodliwymi refleksami, od-

blaskami i silnym słońcem. Są dodatkowo 

wyposażone w pasek trzymający okulary, 

dzięki czemu doskonale sprawdzą się 

w sportach wodnych.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna94

SU20A9499B20 

cena: 199,99 PLN*

SU20A10499B20 

cena: 219,99 PLN*



Właściwości

uvex sportstyle 211 
pola

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

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

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

 · Polavision®

 · Elastyczne, miękkie noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Pasek trzymający okulary

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 211 pola to klasyczny 

model z zaokrogalonymi oprawkami, 

gwarantujący pełną ochronę przed 

promieniowaniem słonecznym w każdym 

zakresie, w tym także przed odblaska-

mi. Technologia polavision sprawia, że 

okulary te doskonale sprawdzą się przy 

uprawianiu sportów wodnych, a także za 

kierownicą.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 95

SU20A8999B20 

cena: 179,99 PLN*



 

Właściwości

Właściwości

black blue mat
53/0/981/2416
mirror blue (S3)

black pink
53/0/981/2316
mirror pink (S3)

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

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

blue mat
53/2/028/5517 
mirror yellow (S3)

grey red mat
53/2/028/5316 
mirror silver (S3)

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

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

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

uvex sportstyle 221

uvex sportstyle 226

 · Curve 10

 · Elasyczne, miękki noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 221 to prawdziwe okulary 

typu multisport. Dzięki soczewce curve 10 

oferują sportowcom wyraźnie poszerzone 

pole widzenia - panoramiczny widok do 180° 

oraz zwiększoną ochronę. Soczewki litemir-

ror nie tylko chronią przed UVA, UVB i UVC, 

ale także chronią przed promieniowaniem 

podczerwonym.

 · Elastyczne, miękkie noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

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 szko-

dliwym promieniowaniem UVA, UVB i UVC 

i wyglądają świetnie.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna96

SU20A7699B20 

cena: 159,99 PLN*

SU20A9199B20 

cena: 189,99 PLN*

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

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

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



 

Właściwości

Właściwości

blue
53/0/613/4416 
mirror yellow (S3)

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

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

black red
53/0/613/2213 

mirror red (S3)

grey mat
53/0/613/5516 
litemirror silver (S3)

uvex sportstyle 225

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

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

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

black pink mat
53/2/025/2316 
mirror pink (S3)

grey green mat
53/2/025/5716 
mirror green (S3)

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

uvex sportstyle 211

 · Elastyczne, miękkie noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Elastyczne, miękkie noski

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

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 sportstyle 225 posiadają prawdzi-

wie wszechstronny wygląd. Eleganckie, 

matowe okulary mają 100% ochrony przed 

promieniowaniem UV oraz miękkie noski 

i zauszniki, aby zapewnić bezkompromisowy 

komfort.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 97

SU20A7699B20 

cena: 159,99 PLN*

SU20A5699B20 

cena: 119,99 PLN*



Właściwości

 

Właściwości

uvex sunsation

uvex sportstyle 215

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

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

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

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

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Elastyczne, miękkie noski

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Klasyk wśród okularów półramkowych. 

Ciekawy design z lekko skośnie wykro-

jonymi szkłami i miękkim wykończeniem 

nosków i zauszników.

 · Elastyczne, miękkie noski

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Konstrukcja półramkowa łączy się z zausz-

nikami z polimeru: uvex sportstyle 215 to 

prawdziwe szerokie okulary o wyrazistym, 

sportowym wyglądzie. Z pełną ochroną UV 

i doskonałym dopasowaniem.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna98

SU20A4799B20 

cena: 99,99 PLN*

SU20A5699B20 

cena: 119,99 PLN*

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

Właściwości

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

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

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

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

uvex sportstyle 223

uvex sportstyle 204

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

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

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

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

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

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Elastyczne, miękkie noski

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

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 chro-

nią przed promieniami UVA, UVB i UVC.

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Inspirowane okularami ochronnymi 

odznaczają się unikalnym designem. 

Ciekawe wersje kolorystyczne trafią 

w zróżnicowane gusta. Pełna ochrona 

przed promieniowaniem UV.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 99

SU20A4299B20 

cena: 89,99 PLN*

SU20A3899B20 

cena: 79,99 PLN*



lifestyle
lifestyle eyewear

uvex lgl 43

1

3

2

Regulowane zauszniki 
zapewniają idealne 
dopasowanie.

Komfort

Ponadczasowy design i nowo-
czesne kolory, uvex lgl 43 to 
okulary w miejskim stylu.

Lustrzane soczewki mają do-
skonałą optykę. Ramka ma smu-
kły i bardzo kobiecy wygląd. 

Wzór havanna i soczewki w ży-
wym niebieskim kolorze tworzą 
ciekawe połączenie. Okulary 
przyciągają wzrok, łączą styl 
i technologię. Uvex lgl 43 to 
doskonały dodatek do letniego 
stroju.

100



32

1

Nowoczesny styl związany z cie-
kawym zestawieniem kolorów 
nadaje modnego wyglądu. 

Wysokiej jakości soczewki przeciwsło-
neczne chronią przed promieniowa-
niem UVA, UVB i UVC oraz spełniają 
europejskie i międzynarodowe normy. 

Design Ochrona

101



 

Właściwości

Właściwości

uvex lgl 41

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

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

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

uvex lgl 30 pola

black 
53/0/983/2250 
polavision®  
litemirror silver (S3)

gun 
53/0/983/4260 
polavision®  
litemirror brown (S3)

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Dzięki dużej, efektownej ramie i logo 

na oprawkach, uvex lgl 41 to flagowy 

model okularów do codziennego 

użytku. Oczywiście zawsze zapew-

niają 100% ochronę przed promie-

niowaniem słonecznym. Modny styl 

łączy się z bezpieczeństwem.

 · Polavision®

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Soczewki uvex polavision zasto-

sowane w modelu uvex lgl 30 pola 

absorbują rozproszone światło, 

a tym samym chronią oczy przed 

odbiciami, odblaskami i nadmiernym 

wysiłkiem oczu. 

Stylowe okulary przeciwsłoneczne 

uvex lgl 30 pola wyglądają modnie 

i oferują pełną ochronę.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna102 Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.

SU20A14499B20 

cena: 299,99 PLN*

SU20A14499B20 

cena: 299,99 PLN*



Właściwości

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

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

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

uvex lgl 32

 

Właściwości

uvex lgl 21

black mat red
53/0/876/2210 
smoke (S3)

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

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

transparent grey mat
53/0/876/5516 
litemirror smoke  
dégradé (S3)

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Hipsterskie okulary uvex lgl 32 przyciągają 

wzrok. Soczewki full mirror i ultralekka 

metalowa rama nie tylko świetnie wyglądają, 

ale zapewniają 100% ochronę przed promie-

niami UVA, UVB i UVC.

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Czy to w mieście, czy na plaży, uvex lgl 21 

idealnie spełnia swoją rolę. Modne kolory 

i lustrzana soczewka sprawiają, że każdy 

wygląda w nich doskonale. Dodatkowo nie-

zawodnie chronią  przed promieniowaniem 

UVA, UVB i UVC.

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

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 103

SU20A12199B20 

cena: 249,99 PLN*

SU20A12199B20 

cena: 249,99 PLN*

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych



Właściwości

uvex lgl 40

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

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

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

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

 

Właściwości

uvex lgl 35

black clear
53/2/008/2916 
mirror silver (S3)

black mat 
53/2/008/2213 
mirror red (S3)

berry crystal 
53/2/008/3316 
mirror silver (S3)

havanna 
53/2/008/6616 
mirror gold (S3)

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Uvex lgl 40 to stylowe okulary przeciw-

słoneczne na każdy dzień. Popularny 

styl Aviator łączy się z subtelnymi 

kolorami w tej modnej, matowej ramie. 

Okulary zapewniają  ochronę przed 

promieniowaniem UV.

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Nowy stylowy uvex lgl 35 przyciąga wzrok. 

Oprócz modnego wyglądu i lustrzanej 

soczewki, okulary charakteryzuje doskonała 

ochrona przed promieniowaniem UV. 

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna104

SU20A12199B20 

cena: 249,99 PLN*

SU20A12199B20 

cena: 249,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.10.2019 r.



 

Właściwości

Właściwości

uvex lgl 33 pola

black mat
53/0/986/2250 
polavision® 
mirror silver (S3)

black pink mat
53/0/986/2340 
polavision® 
mirror purple (S3)

black blue
53/0/986/2440 
polavision® 
mirror blue (S3)

havanna mat
53/0/986/6660 
polavision® 
mirror yellow (S3)

uvex lgl 43

blue havanna 
53/2/048/4616 
mirror blue (S3)

black 
53/2/048/2216 
litemirror silver (S3)

havanna black
53/2/048/6216 
mirror green (S3)

white mat 
53/2/048/8816 
mirror red (S3)

 · Polavision®

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Sportowa stylizowana ramka i soczewki full 

mirror to cechy uvex lgl 33 pola. Okulary 

sprawdzą się jako towarzysz letnich wy-

cieczek.  Soczewki polavision pochłaniają 

rozproszone światło i chronią oczy przed 

refleksami.

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm   

Uvex lgl 43 charakteryzuje się doskonałym 

wykonaniem i niebanalnym połączeniem 

kolorow. Modny wygląd, regulowane 

zauszniki i komfort to główne zalety tego 

modelu. 

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 105

SU20A10999B20 

cena: 229,99 PLN*

SU20A10999B20 

cena: 229,99 PLN*



 

Właściwości

Właściwości

uvex lgl 42

uvex lgl 39

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

blue grey mat
53/2/032/4514 
mirror blue (S3)

black transparent
53/2/032/2916 
mirror silver (S3)

black green mat
53/2/032/2716 
mirror yellow (S3)

black purple mat
53/2/032/2316 
mirror pink (S3)

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

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

black lime mat
53/2/012/2716 
mirror yellow (S3)

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

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Spokojny, klasyczny, matowy. Uvex lgl 42 

idealnie pasuje do każdego stylu i dosko-

nale chroni przed promieniowaniem UV. 

Warto go mieć zawsze przy sobie!

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Szukasz okularów przeciwsłonecznych, 

które wyglądają równie dobrze w mieście, 

na plaży czy na spacerze? Uvex lgl 39 to 

doskonały wybór. Imponuje jasnymi kolora-

mi i dużym logiem na zausznikach. Okulary 

zapewniają ochronę przed promieniami 

UVA, UVB i UVC.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna106

SU20A7699B20 

cena: 159,99 PLN*

SU20A9199B20 

cena: 189,99 PLN*

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

blue grey mat**
53/2/032/4516 
smoke ombre (S3)



Właściwości

uvex lgl 29

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

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

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

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

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

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.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 107

SU20A7399B20 

cena: 149,99 PLN*



uvex  
sportstyle 
507

kids eyewear

1

2

kids

Miękka i elastyczna 
ramka zapewnia dosko-
nałe dopasowanie do 
głowy dziecka. 

Kiedy myślimy o lecie od razu 
widzimy słońce, a jeśli słońce 
to i okulary przeciwsłoneczne. 
Uvex sportstyle 507 dla dzieci 
to okulary sportowe z lustrzaną 
soczewką zapewniającą doskona-
łą ochronę przed silnym światłem 
i refleksami. Technologia socze-
wek użyta w okularach pozwala 
na całkowitą ochronę przed pro-
mieniowaniem UVA, UVB i UVC. 
Przyjazna dzieciom elastyczna 
konstrukcja ramy zapewnia idealne 
dopasowanie przez cały czas.

Elastyczna ramka

108



32

3

1

Technologia soczewek 
zapewnia ochronę przed 
promieniowaniem UVA, UVB 
i UVC. 

Dołączony pasek sprawia, że 
okulary są zabezpieczone przed 
spadnięciem, co chroni jest 
przed uszkodzeniami i zgubie-
niem się. 

100 % ochrony Pasek 

109



 

Właściwości

Właściwości

uvex sportstyle 507

uvex sportstyle 510

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

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

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

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

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

pink purple
53/3/866/6616 
mirror pink (S3)

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

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

 · Pasek trzymający okulary

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

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.

 · Miękkie końcówki zauszników

 · Pasek trzymający okulary

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm 

Wysokiej jakości ochrona przeciwsłoneczna 

dla najmłodszych: uvex sportstyle 510 nieza-

wodnie chroni dzieci przed promieniami UV. 

Rama wykonana jest w całości z elastycz-

nego materiału, który przylega delikatnie do 

głowy i nie jest podatny na uszkodzenia,  jeśli 

zdarzy się, że okulary słoneczne wylądują 

na ziemi.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna110

SU20A3899B20 

cena: 79,99 PLN*

SU20A3899B20 

cena: 79,99 PLN*



Właściwości

uvex sportstyle 509

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

orange yellow
53/3/940/3616 
litemirror silver (S3)

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

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

 · Pasek trzymający okulary

 · Miękkie końcówki zauszników

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 509 to sportowe okulary 

przeciwsłoneczne dla dzieci. Soczewka 

litemirror zabezpiecza przed promieni-

waniem słoneczym UV oraz  dodatkowo 

redukuje refleksy.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 111

SU20A3899B20 

cena: 79,99 PLN*



Właściwości

 

Właściwości

uvex sportstyle 511

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

grey clear
53/2/027/5916 
litemirror silver (S3)

black havanna mat
53/2/027/6616 
litemirror silver (S3)

white transparent camo
53/2/027/8916 
litemirror silver (S3)

uvex sportstyle 508

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

black mat
53/3/895/2216 
litemirror silver (S3)

clear blue
53/3/895/9416 
mirror blue (S3)

clear green
53/3/895/9716 
mirror green (S3)

 · Pasek trzymający okulary

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Uvex sportstyle 511 to sportowe okulary 

przeciwsłoneczne dla dzieci. Klasyczna 

ramka z dyskretnym logo uvex jest wyposa-

żona w soczewkę z filtrem S3, zapewniają-

cą pełną ochronę przed promieniami UVA, 

UVB i UVC.

 · Pasek trzymający okulary

 ·  100 % UVA, UVB, UVC protection  

aż do 400 nm

Z uvex sportstyle 508 dzieci są dobrze przy-

gotowane na lato. Okulary przeciwsłoneczne 

nie tylko przekonują stylowymi kolorami 

i modnymi soczewkami litemirror, ale przede 

wszystkim 100% ochroną przed promienio-

waniem UVA, UVB i UVC.

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna112

SU20A3899B20 

cena: 79,99 PLN*

SU20A3899B20 

cena: 79,99 PLN*



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

53/9/972/0001
uvex sportstyle 705 v / 705
black

53/9/007/0001
uvex sportstyle 224
clear

53/9/666/0001
uvex sportstyle 
104 v / 104 / 107 v / 107 
clear

53/9/948/0001
uvex variotronic® s 
black // 

SU20A7499B20 

cena: 149,99 PLN*

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

*Rekomendowana cena detaliczna 113

53/9/084/2201

53/9/097/2202

53/9/148/0001

53/9/136/2200

uvex etui miękkie

uvex woreczek na okulary

uvex etui sztywne

uvex etui usztywniane

akcesoria

wkładka korekcyjna

wkładka korekcyjna

SU20A2199B20 

cena: 44,99 PLN*

SU20A399B20 

cena: 7,99 PLN*

SU20A2199B20 

cena: 44,99 PLN*

SU20A2199B20 

cena: 44,99 PLN*

SU20A4699B20 

cena: 99,99 PLN*



uvex polavision®

supravision®

uvex variomatic®

uvex colorvision

technologie

Polaryzacja redukuje odblaski 
i refleksy.
Filtr polaryzacyjny wbudowany 
wewnątrz polikarbonowej szyby 
chroni oczy przed nadwyrężają-
cym 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 auto-
matycznie reaguje na naturalne 
warunki świetlne. Osiąga transmi-
sję od 8 do 100% (S0–3) lub od 9 
do 78% (S1–3).

• automatyczne zabarwienie
• 100% ochrona przed promienio-

waniem 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 ide-
alną wizję. Okulary można dzięki 
temu dostosować do każdych 
warunków. 
• wzmocnienie kontrastu
• maksymalna percepcja kolorów
• 100% ochrona przed promienio-

waniem UVA, UVB, UVC

uvex colorvision urban color filter

No coating supravision® coating

Automatic self-tinting

uvex colorvision outdoor color filter uvex colorvision daily color filter

Reduces reflections

114



uvex colorvision variomatic®

Łatwe w utrzymaniu czystości

silver (S3)
blue (S3)

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

red (S3)
gold (S3)

ice blue (S3)
pink (S3)

smoke (S3)
brown (S3)

silver (S4)orange (S1)

clear (S0)

smoke (S0 – 3)

smoke (S1 – 3)

litemirror red (S1 – 3)

litemirror blue (S1 – 3)
litemirror silver (S1 – 3)

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

pola brown (S3)
pola smoke (S3)

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

 uvex polavision®

mirror // litemirror

basic

uvex variomatic® 

urban (S3)
daily (S3)

outdoor (S2) uvex colorvision

uvex colorvision 
variomatic® 

variomatic® 
litemirror

80 – 100 %
S1

18 – 80 %
S1 – 2

8 – 18 %
S3

3 – 8 %
S4

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 powo-
dując ich łzawienia.

Niezawodna technologia 
wymiennych szyb gwarantuje 
właściwą widoczność w każ-
dych warunkach atmosferycz-
nych.

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% popraw-
ność optyczną.

Uvex variomatic® spotyka się 
z technologią uvex colorvi-
sion, co sprawia, że kolory są 
żywsze, a kontrast wzmoc-
niony. Można zatem uprawiać 
wszelkie aktywności sporto-
we w dowolnych warunkach 
pogodowych. 

Bez względu na rodzaj za-
brudzenia, pot, krople wody 
czy kurz, okulary marki Uvex 
– dzięki specjalnej powłoce – 
są wyjątkowo łatwe w czysz-
czeniu.

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

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

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

Miękkie noski i końców-
ki zauszników gwarantują 
komfortowe użytkowanie. 
Plastyczne części możemy 

formować wedle potrzeb, co 
uniemożliwia ześlizgnięcie się 
okularów.

Curve 10 Wentylacja w szybach

System wymiany szyb

Technologia decentered lens

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* 
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43-374 Buczkowice 
ul. Bielska 1124 

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

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

CENY PODANE W KATALOGU SĄ REKOMENDOWANYMI CENAMI DETALICZNYMI.

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

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

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

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

Daniel Brzazgoń

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

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

Rafał Chojnacki

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

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

UVEX – oficjalny dostawca sprzętu do Międzynarodowych Reprezentacji.


