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Uvex 
protecting people 
since 1926

Profesjonalnie lub rekreacyjnie. Na 
zawodach lub dla zabawy – Uvex jest jednym 
z międzynarodowych liderów w produkcji 
ochronnego sprzętu sportowego, który inspiruje 
swych klientów pionierskimi technologiami 
i innowacyjnymi produktami od blisko 90 lat. Bez 
względu na to czy to pasja lub  
praca – Uvex pomaga osiągnąć cele i marzenia.
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Franz-Josef Rehrl
Indywidualny medal brązowy  
FIS Nordic World Ski Championships 
Seefeld, 2019 

Piotr Żyła
2019

Johan Clarey
srebrny medal  
mistrzostwa świata FIS  
w Are 2019

Stefan Luitz
I miejsce  
BEaver Creek

Johannes Rydzek
Złoty medal  
na olimpiadzie 
Pyeongchang, 2018

Viktoria Rebensburg
srebrny medal  
mistrzostwa świata FIS  
w Are 2019
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z dumą 
chronieni 
przez  
produkty 
Uvex
Ochrona ludzi to nasza misja, 
odpowiedzialność oraz pasja. 
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych 
sportowców, których wspieramy 
i zabezpieczamy na najwyższym 
światowym poziomie. Kiedy liczy się 
każdy ułamek sekundy. W każdym 
momencie. 365 dni w roku.

Dawid Kubacki
2019

Max Franz
I miejsce  
Lake Louise, 2018

Clément Noël
złoty medal  
na mistrzostwach świata  
w Kitzbuhel 2019

Karl Geiger
Team Gold
FIS Nordic World Ski Championships
Seefeld, 2019

5



gdziekolwiek

Cię narty poniosą

cokolwiek

eksplorujesz

Spektakularny widok gór i dolin. Śnieg skrzypi pod nartą. 
Perfekcyjnie przygotowana trasa, aż po horyzont..

Pokonując pierwszy zakręt na dzikim stoku.
Szukając nowych przygód..
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zawsze kiedy

gdziekolwiek

wyzwań

szukasz nowych

jeździsz

Dominik Paris

Victor Muffat-Jeandet

Legendarny stok.  
Niesamowity skok i bicie kolejnych rekordów.

Głęboki puch czy też ubity stok. Szybkie stoki lub ciężko 
zapracowane podejścia. Profesjonalny wygląd, innowa-
cyjna technologia oraz bezpieczeństwo nie do pobicia. 
Kaski oraz gogle UVEX zawsze z Tobą.

 
Dla pełnego bezpieczeństwa, 24/7, 365 dni w  roku  
– UVEX TO NAJLEPSZY WYBÓR. GDZIEKOLWIEK 
JEŹDZISZ.
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gdziekolwiek
jeździsz

Thomas Dreßen
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kolekcja  
zawodnicza

kolekcja zawodnicza

Slalom, szybkie zjazdy lub super G. 
Zawodowy narciarz lub ambitny amator. 
Zawsze rozchodzi się o cenne sekundy. 
Zawodnicza kolekcja – Uvex Performance, 
stworzona została na potrzeby unikalnych 
doświadczeń na trudnych i stromych 
stokach. Bezkompromisowe projekty oraz 
wygoda, skierowane są dla ambitnych 
narciarzy. 

Np. model Jakk+ z sytemem regulacji 
obwodu głowy IAS, który jest 
zaawansowanym technologicznie kaskiem 
idealnym do dynamicznej i szybkiej jazdy.

A może spektakularne gogle Uvex Downhill 
2000 CV, które dzięki innowacyjnej 
technologii pozwalają cieszyć się jazdą bez 
względu na teren oraz warunki pogodowe.

Bez względu na to, czy pada śnieg lub 
świeci słońce kolekcja Uvex Performance 
pomoże Tobie osiągnąć to co najlepsze na 
każdym, nawet bardzo wymagającym stoku.
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all white
56/6/172/1103 // 53-54

S56.6.172.1104 // 55-56

S56.6.172.1105 // 56-57

S56.6.172.1106 // 58-59

S56.6.172.1107 // 59-60

S56.6.172.1108 // 60-61

white - blue
56/6/172/1403 // 53-54

56/6/172/1404 // 55-56

56/6/172/1405 // 56-57

56/6/172/1406 // 58-59

56/6/172/1407 // 59-60

white - lime
56/6/172/1603 // 53-54

56/6/172/1604 // 55-56

56/6/172/1605 // 56-57

56/6/172/1606 // 58-59

56/6/172/1607 // 59-60

black - silver
56/6/172/2703 // 53-54

56/6/172/2704 // 55-56

56/6/172/2705 // 56-57

56/6/172/2706 // 58-59

56/6/172/2707 // 59-60

all black
56/6/172/2103 // 53-54

56/6/172/2104 // 55-56

56/6/172/2105 // 56-57

56/6/172/2106 // 58-59

56/6/172/2107 // 59-60

56/6/172/2108 // 60-61

Uvex Race+

Technologia

chin guard // black 

56/9/171/2201 // 51–61 cm

Uvex contest CV
black mat 

55/0/136/2030

mirror gold

Colorvision® green (S2)

WI20A999B21 

cena: 199,90 PLN*

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Akcesoria

Ultralekki kask zawodniczy Race+ 

stworzony do ścigania i bicia kolejnych 

rekordów. Ergonomiczny kształt 

zapewnia mniejszy opór powietrza przy 

zachowaniu najwyższych standardów 

bezpieczeństwa.

 · Technologia Hardshell

 · 6 rozmiarów skorupy

 · System wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Uchwyt na gogle

 · Możliwość montażu gardy

 · System wyciszenia szumów 

 · Waga od 480 g

 · Normy: EN 1077:2007 A, ASTM F2040

Akcesoria

Rekomendowane

WI20A42490B21 

cena: 849,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Stefan Luitz
1st place  
Beaver Creek, 2018
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Uvex JAKK+ IAS 3D

Technologia

black mat 
56/6/247/1003 // 52-55

56/6/247/1005 // 55-59

56/6/247/1007 // 59-62

white mat 
56/6/247/2003 // 52-55

56/6/247/2005 // 55-59

56/6/247/2007 // 59-62

dark slate - orange 
56/6/247/3003 // 52-55

56/6/247/3005 // 55-59

56/6/247/3007 // 59-62

dark ink - blue 
56/6/247/4003 // 52-55

56/6/247/4005 // 55-59

56/6/247/4007 // 59-62

Uvex athletic CV
black mat 

55/0/527/2330

mirror rose

Colorvision® orange (S2)

WI20A999B21 

cena: 199,90 PLN*

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Szybki, nieposkromiony i wszechstronny 

– Uvex JAKK+ z systemem regulacji 

IAS 3D do indywidualnego dopasowania, 

wysokości jak i szerokości wnętrza.

Idealny do dużych prędkości w każdym 

terenie. Możliwość dopięcia gardy.

Wszechstronny kask dla wymagających 

narciarzy.

 · Technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · System wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · Wyjmowana antyalergiczna  

wyściółka Coolmax®
 · Możliwość montażu gardy  

 · System FAS

 · Natural sound system 

 · Waga od 480 g

 · Normy: EN 1077:2007 B

Akcesoria

Rekomendowane

chin guard // black, adjustable 

56/9/220/1001 // 52–62 cm

WI20A36490B21 

cena: 729,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Uvex P.8000 Tour

Technologia

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

black mat 
56/6/204/2005 // 55-59

Uvex g.gl 3000 TO
black mat 

55/1/331/4030

mirror blue

lasergold lite / clear (S1, S3)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Wszechstronny i lekki kask na narty, 

do wspinaczki oraz na rower, który 

waży jedynie 430 g. Posiada możliwość 

zamontowania czołówki oraz wypięcia 

nauszników.

 · Technologia inmould

 · 1 rozmiar skorupy

 · System regulacji Boa®
 · System wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · Wyjmowana antyalergiczna wyściółka

 · Przystosowany pod czołówkę

 · System FAS

 · Waga od 430 g

 · Normy: EN 1077:2007 B,  

 EN 1078:2012 + A1:2012, EN 12492:2012

Rekomendowane

WI20A32490B21 

cena: 649,90 PLN*
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Uvex Contest CV

Technologia

Uvex Downhill 2000 CV

Technologia

white mat 
55/0/136/1030

mirror silver

Colorvision® green (S3)

black mat 
55/0/136/2030

mirror gold

Colorvision® green (S2)

white mat 
55/0/117/1330

mirror orange

Colorvision® green (S2)

black mat 
55/0/117/2730

mirror orange

Colorvision® green (S2)

colorvision

colorvision

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Szersza konstrukcja, zaprojektowana 

dla extremalnie szerokiego pola 

widzenia. Powłoka lustrzana full mirror. 

Model ten został stworzony z myślą 

o wykorzystaniu gogli w ekstremalnych 

warunkach. Technologia Uvex 

Colorvision® dostarcza idealnego 

kontrastu oraz niezapomnianych wrażeń.

Rewelacyjny styl vs najwyższa jakość 

– Uvex downhill 2000 CV to najwyższy 

model gogli sportowych, z wyjątkowo 

dużym polem widzenia oraz idealnym 

kontrastem – dzięki innowacyjnej 

technologii Uvex Colorvision®. Z kolei 

powłoka Uvex Supravision® zapobiega 

parowaniu.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Colorvision®

 · Sferyczna, pojedyńcza szyba

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Colorvision®

 · Sferyczna, pojedyńcza szyba

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A26490B21 

cena: 539,90 PLN*

WI20A24990B21 

cena: 499,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Uvex Athletic CV

Technologia

white mat 
55/0/527/1130

mirror rose

Colorvision® green (S2)

black mat 
55/0/527/2330

mirror rose

Colorvision® orange (S2)

colorvision

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Kanciaste i progresywne. Wraz ze 

swym dostojnym wyglądem, wyjątkowo 

dużą szybką i powłoką zapobiegającą 

parowaniu Uvex Supravision® wołają 

prosząc o jedno – Szybciej!

Technologia Uvex Colorvision® 

poprawia kontrast zarówno na jak i poza 

trasą.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Colorvision®

 · Pojedyńcze cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących okulary korekcyjne)

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

dodatkowe szkła 

Uvex Colorvision® Indeks Kolor

Uvex contest CV
55/8/136/1130 mirror rose

Colorvision® green (S2)

55/8/136/1230 mirror orange
Colorvision® yellow (S1)

55/8/136/3030 mirror orange
Colorvision® green (S2)

Uvex g.gl 3000 CV
55/8/333/2030 mirror blue

Colorvision® green (S2)

55/8/333/2130 mirror blue
Colorvision® orange (S2)

Uvex athletic CV
55/8/527/1130 mirror rose

Colorvision® green (S2)

55/8/527/1230 mirror orange
Colorvision® yellow (S1)

55/8/527/2030 mirror blue
Colorvision® green (S2)

55/8/527/3030 mirror orange
Colorvision® green (S2)

Uvex downhill 2000 CV
55/8/117/2030 mirror blue

Colorvision® green (S2)

55/8/117/3030 mirror orange
Colorvision® green (S2)

Uvex downhill 2000 S CV
55/8/447/1030 mirror rose

Colorvision® orange (S2)

FM Indeks Kolor

Uvex contest FM
55/8/135/0016 mirror blue

smoke (S2)

55/8/135/1016 mirror silver
radar (S3)

55/8/135/1116 mirror gold
smoke (S2)

Uvex athletic FM
55/8/523/0016 mirror blue

smoke (S2)

55/8/523/1016 mirror silver
radar (S2)

55/8/523/1116 mirror gold
smoke (S2)

WI20A19990B21 

cena: 399,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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gdziekolwiek 
jeździsz
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kaski dla dorosłych

kaski dla 
dorosłych

Sypki puch lub dobrze przygotowany 
stok. Z kaskami Uvex radość z białego 
szaleństwa nie zna granic. Najwyższa 
jakość na porządku dziennym. Kask 
Uvex 600 Visor V ze zintegrowaną szybą 
w technologii Uvex Variomatic®, która 
w zaledwie kilka sekund przyciemni się aby 
dobrze ochronić Twe oczy. 
 
Kaski Uvex łączą w sobie modny wygląd, 
świetne dopasowanie oraz wydajną 
wentylację. Wnętrze niektórych modeli 
kasków, zostało wyposażone w wyściółkę 
z materiału Coolmax® oraz nowy system 
magnetycznego zapięcia Fidlock®, który 
w jeszcze łatwiejszy sposób pozwoli zapiąć 
i odpiąć kask.

Wszystkie kaski, dostepne są w modnych 
i eleganckich kolorach, które dodają klasy 
i stylu każdemu narciarzowi podczas białego 
szaleństwa.
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Uvex Ultra Pro

Technologia

white - grey mat 
56/6/249/1003 // 51-55

56/6/249/1005 // 55-59

black mat 
56/6/249/2003 // 51-55

56/6/249/2005 // 55-59

56/6/249/2007 // 59-61

grey - ink mat 
56/6/249/3005 // 55-59

56/6/249/3007 // 59-61

leaf - black mat 
56/6/249/4005 // 55-59

56/6/249/4007 // 59-61

Uvex athletic CV
black mat 

55/0/527/2030

mirror blue 

Uvex Colorvision® green (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · Technologia hybrydowa

 · 3 rozmiary skorupy

 · System regulacji IAS

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie Fidlock®

 · Zapięcie do gogli

 · Wymienna wyściółka Coolmax®  

 · System FAS 

 · Waga od 530 g

 · Normy: EN 1077:2007 B

Bardzo elegancki, bardzo bezpieczny 

i wyjątkowo profesjonalny kask, który 

jest klasą samą w sobie. Hybrydowa 

konstrukcja skupia w sobie najlepsze 

technologie i wygląd.

Szykowna dolna część skorupy inmould 

nadaje lekkości, a górna część wykonana 

w technologii hardshell gwarantuje 

bezpieczeństwo i styl.

Zaawansowany system wentylacji, 

delikatna wyściółka oraz system 

regulacji IAS zapewniają maksimum 

komfortu.

Po prostu ULTRA DOBRY.

Rekomendowane

WI20A36490B21 

cena: 729,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Uvex Primo Style

Technologia

rusty red mat 
56/6/244/1003 // 52-55

56/6/244/1005 // 55-59

56/6/244/1007 // 59-62

black mat  
56/6/244/2003 // 52-55

56/6/244/2005 // 55-59

56/6/244/2007 // 59-62

Uvex g.gl 3000 TO
black mat 

55/1/331/2030

mirror red

lasergold lite / clear (S1, S3)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Elegancki. Nowoczesny. Smukły. Kask 

ten, zapewnia zaawansowany system 

wentylacji oraz regulację temperatury, 

dzięki aktywnym zewnętrznym otworom 

wentylacyjnym, które można zamykać 

i otwierać.

System 3D IAS, pozwala na precyzyjne 

dopasowanie i wyjątkowy komfort nie 

do pobicia

 · Technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie Fidlock®

 · Zapięcie do gogli

 · Wyjmowana antyalergiczna wyściółka

 · System FAS 

 · Waga od 500 g

 · Normy: EN 1077:2007 B

Rekomendowane

WI20A37990B21 

cena: 759,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 

20



Uvex Ultra

Technologia

white - black mat 
56/6/248/2003 // 51-55

56/6/248/2005 // 55-59

56/6/248/2007 // 59-61

black mat 
56/6/248/6003 // 51-55

56/6/248/6005 // 55-59

56/6/248/6007 // 59-61

dark slate - orange mat
56/6/248/3005 // 55-59

56/6/248/3007 // 59-61

ink - black mat
56/6/248/4005 // 55-59

56/6/248/4007 // 59-61

white - mint mat 
56/6/248/5003 // 51-55

56/6/248/5005 // 55-59

Uvex topic FM sphere
white mat 

55/0/570/1230

mirror silver

blue (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · Technologia hybrydowa

 · 3 rozmiary skorupy

 · System regulacji IAS

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · Wyjmowana antyalergiczna wyściółka

 · System FAS 

 · Waga od 470 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Bardzo elegancki i  bardzo bezpieczny 

kask, który jest klasą samą w sobie. 

Hybrydowa konstrukcja skupia w sobie 

najlepsze technologie i wygląd.

Szykowna dolna część skorupy inmould 

nadaje lekkości, a górna część wykonana 

w technologii hardshell gwarantuje 

bezpieczeństwo i styl.

Zaawansowany system wentylacji, 

delikatna wyściółka oraz system 

regulacji IAS zapewniają maksimum 

komfortu.

Po prostu ULTRA DOBRY.

Rekomendowane

WI20A29990B21 

cena: 599,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Uvex Magnum

Technologia

black mat 
56/6/232/2108 // 61-65

Uvex g.gl 3000 CV
black mat 

55/1/333/2430

mirror orange

Uvex Colorvision® green (S2)

Produkt dla 
dużej głowy

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Wspaniały. Model ten posiada większą 

skorupę w rozmiarze plus. Schludny 

wygląd oraz wyjątkową wygodę. 

Aktywny system wentylacji, reguluje 

temperaturę wewnątrz kasku, a system 

IAS ułatwia idealne dopasowanie.

 · Technologia hardshell

 · 1 rozmiar na większe głowy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · System FAS

 · Waga 600 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

WI20A34490B21 

cena: 689,90 PLN*
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Uvex Primo

Technologia

white mat 
56/6/227/1003 // 52-55

56/6/227/1005 // 55-59

56/6/227/1007 // 59-62

black mat 
56/6/227/2003 // 52-55

56/6/227/2005 // 55-59

56/6/227/2007 // 59-62

navyblue mat 
56/6/227/4003 // 52-55

56/6/227/4005 // 55-59

56/6/227/4007 // 59-62

dark slate - orange mat 
56/6/227/5103 // 52-55

56/6/227/5105 // 55-59

56/6/227/5107 // 59-62

Uvex compact FM
orange mat 

55/0/130/3060

mirror rainbow

rose (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Elegancki. Nowoczesny. Smukły. Kask 

zapewnia zaawansowany system 

wentylacji oraz regulację temperatury, 

dzięki aktywnym zewnętrznym otworom 

wentylacyjnym , które można zamykać 

i otwierać.

System 3D IAS, pozwala na precyzyjne 

dopasowanie i wyjątkowy komfort nie do 

pobicia.

 · Technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · System FAS

 · Waga od 500 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

WI20A28490B21 

cena: 569,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Zainspirowane przez naturę

Wzorowane na systemie 
oddechowym największego 
ssaka na ziemii.
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kaski dla dorosłych

niemiecka 
inżynieria

Zimowa kolekcja Uvex, wyznacza rynkowe 
standardy od blisko 90 lat. Wszystko dzięki 
innowacyjnym technologiom i wyjątkowemu 
wyglądowi. Stworzona do dużych prędkości. 
Na każde warunki pogodowe. Na rodzinne 
wycieczki. Dla zwycięzców na podium. 
 
Nowy Uvex Legend to wszechstronny kask, 
przetestowany przez ekspertów, który 
skupia w sobie wiedzę technologiczną, 
doświadczenie zawodników oraz opinie 
użytkowników. Rezultatem jest bijąca 
rekordy jakość wentylacji, odprowadzanie 
wilgoci oraz spełnienie najwyższych norm 
bezpieczeństwa.

28 miesięcy, 4 prototypy 
oraz wiele testów.
Unikalny produkt  
oraz wygląd.

Uvex legend pro
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Żywy kolor pomarańczowy 
z przytłumioną matową 
zielenią.

Idea kontrastu kolorów

Zapięcie Fidlock®

System IAS

Magnetyczna sprzączka 
Fidlock®, bazująca na 
unikatowej technologii, 
która wygrała wiele 
prestiżowych nagród 
i zrewolucjonizowała 
systemy tradycyjnych 
zapięć. Głównie, dzięki 
możliwości obsługi jedną 
ręką.

Nowe ergonomiczne po-
krętło w kształcie gwiazdy, 
jeszcze bardziej ułatwia 
dopasowanie kasku – na-
wet w rękawicach.
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kaski dla dorosłych

Uvex  
legend pro

Zaprojektowany w nadrobniejszych 
szczegółach; jakość premium, matowe 
wykończenie, delikatna i miła w dotyku 
wyściółka oraz praktyczny w użytkowaniu. 
Nowa żywa kolorystyka, która nadaje 
wyjątkowego wyglądu i stylu.

Wodoszczelne nauszniki wykończone 
naturalną skórą. Innowacyjna wyściółka 
zapewnia dodatkowy komfort cieplny 
i ochronę przed zimnem. Głębokie kanały 
wentylacyjne w skorupie EPS, zapewniają 
utrzymywanie komfortowej temperatury, 
a wloty powietrza z przodu kasku 
gwarantują stały przepływ powietrza.
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Uvex Legend Pro

Technologia

yellow mat 
56/6/245/3003 // 52-55

56/6/245/3005 // 55-59

56/6/245/3007 // 59-62

leaf mat 
56/6/245/4003 // 52-55

56/6/245/4005 // 55-59

56/6/245/4007 // 59-62

all black mat 
56/6/245/5003 // 52-55

56/6/245/5005 // 55-59

56/6/245/5007 // 59-62

oxy red mat 
56/6/245/6003 // 52-55

56/6/245/6005 // 55-59

56/6/245/6007 // 59-62

Uvex compact V
anthracite mat 

55/0/142/5030

mirror rainbow / Uvex Variomatic®

clear (S1–S3)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Wszechstronność zdefiniowana. 

Ultralekki, wyprodukowany w Niemczech. 

Uvex Legend Pro w technologii 

hardshell oszołamia wyglądem oraz 

zaawansowanym systemem wentylacji.

Dzięki systemowi IAS 3D, perfekcyjnie 

dopasowuje się do każdego kształtu 

głowy.

Wersja pro występuje w zadziornej 

kolorystyce, wraz z  wyściółką coolmax® 

oraz zapięciem magnetycznym Fidlock®. 

Rewelacyjny sprzęt na niesamowitą 

przygodę.

 · Technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie Fidlock®

 · Zapięcie do gogli

 · Wymienna wyściółka Coolmax®  

 · System FAS 

 · Waga od 510 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

WI20A31490B21 

cena: 629,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Uvex Jimm

Technologia

strato mat 
56/6/206/5105 // 55-59

56/6/206/5107 // 59-61

rosegold mat 
56/6/206/9205 // 55-59

fuchsia mat 
56/6/206/9105 // 55-59

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

56/6/206/2607 // 59-61

Uvex athletic FM
black mat 

55/0/520/2030

mirror silver

blue (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Uniwersalny kask o sportowym 

zacięciu i  modnych kolorach. Wygoda 

i komfort, poprzez zaawansowany 

system wentylacji oraz system IAS 3D, 

który zapewnia idealne dopasowanie 

bez względu na to, czy jesteś na stoku 

czy w głębokim puchu poza trasą. 

Technologia inmould zapewnia wysoki 

poziom bezpieczeństwa.

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · System wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · Wyjmowana antyalergiczna wyściółka

 · System FAS 

 · Waga od 400 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

WI20A27490B21 

cena: 549,90 PLN*
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Uvex Legend

Technologia

black mat 
56/6/246/1003 // 52-55

56/6/246/1005 // 55-59

56/6/246/1007 // 59-62

white mat 
56/6/246/2003 // 52-55

56/6/246/2005 // 55-59

56/6/246/2007 // 59-62

lagune mat 
56/6/246/3003 // 52-55

56/6/246/3005 // 55-59

red mat 
56/6/246/4003 // 52-55
56/6/246/4005 // 55-59

56/6/246/4007 // 59-62

dark ink mat 
56/6/246/5003 // 52-55

56/6/246/5005 // 55-59

56/6/246/5007 // 59-62

mint mat 
56/6/246/8003 // 52-55

56/6/246/8005 // 55-59

anthracite mat 
56/6/246/9003 // 52-55

56/6/246/9005 // 55-59

56/6/246/9007 // 59-62

Uvex downhill 2000 V small
lagune mat 

55/0/448/4030

mirror blue / Uvex Variomatic®

clear (S1–S3)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · Technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · Wyjmowana antyalergiczna wyściółka

 · System FAS 

 · Waga od 480 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

Wszechstronność zdefiniowana. 

Ultralekki, wyprodukowany w Niemczech. 

Uvex Legend w technologii 

hardshell oszołamia wyglądem oraz 

zaawansowanym systemem wentylacji.

Dzięki systemowi IAS 3D, perfekcyjnie 

dopasowuje się do każdego kształtu 

głowy.

Rewelacyjny sprzęt na niesamowitą 

przygodę.

WI20A22490B21 

cena: 449,90 PLN*
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Uvex Fierce 

Technologia

white mat 
56/6/225/1003 // 51-55

56/6/225/1005 // 55-59

56/6/225/1007 // 59-61

black mat 
56/6/225/2003 // 51-55

56/6/225/2005 // 55-59

56/6/225/2007 // 59-61

strato mat 
56/6/225/5003 // 51-55

56/6/225/5005 // 55-59

56/6/225/5007 // 59-61

yellow mat 
56/6/225/6003 // 51-55

56/6/225/6005 // 55-59

berry mat 
56/6/225/9303 // 51-55

56/6/225/9305 // 55-59

Uvex athletic V
black mat 

55/0/525/2030

Uvex Variomatic® pink

clear (S2–S3)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Bardzo wygodny o ciekawym wyglądzie 

i bardzo wygodnym wnętrzu. Model 

Fierce punktuje w wielu kategoriach. 

Zaawansowana wentylacja oraz 

ergonomiczne wnętrze, które dzięki 

systemowi IAS zapewnia doskonałe 

dopasowanie.

 · Technologia inmould

 · 3 rozmiary skorupy

 · System regulacji IAS

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · Wyjmowana antyalergiczna wyściółka

 · System FAS 

 · Waga od 440 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

WI20A17490B21 

cena: 349,90 PLN*
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WI20A1499B21 

cena: 299,90 PLN*

Klasyczny wygląd i nowoczesna 

technologia. Niska waga i wysoka 

wytrzymałość czynią ten model idealną 

propozycją dla osób szukających kasku 

nie rzucającego się w oczy.

Uvex Skid

black mat

56.6.228.2005 // 55-58 cm

56.6.228.2007 // 59-63 cm

white mat

56.6.228.1005 // 55-58 cm

56.6.228.1007 // 59-63 cm

Wykonany w technologii+ gwarantującej 

niską wagę i bardzo wysoką odporność 

na uderzenia. Kask P1us Rent to idealne 

rozwiązanie dla chcących się wyróżnić 

kolorem i czuć komfortowo dzięki 

szerokiej regulacji.

WI20A1649B21 

cena: 329,90 PLN*
Uvex P1us Rent

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

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

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

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

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

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

blue
56/6/207/4007 // 59-61 cm

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

Technologia

Technologia

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · Technologia hardshell

 · System regulacji IAS 

 · 3 rozmiary skorupy 

 · Zapięcie monomatic

 · System FAS

 · Zapięcie do gogli 

 · Antyalergiczna wyściółka 

 · System wyciszenia 

 · Waga od 460 g

 · Normy: EN 1077 B / TÜV GS 

 · Technologia hardshell

 · Zapięcie monomatic

 · System IAS

 · 2 rozmiary skorupy

 · Wyjmowana antyalergiczna wyściółka

 · Uchwyt mocujący pasek gogli 

 · Waga od 520 g

 · Normy: EN 1077 B 
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Ikona wróciła: w dwóch wersjach. uvex hlmt 600 to wszechstronny 
kask - dla każdego, kto pędzi w dół, wiedząc że jest bezpieczny.

Uvex Hlmt 600 Visor

lightweight
powerful and
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uvex hlmt 700, jest naprawdę niesamowity: najlżejszy kask narciarski, 
jaki uvex kiedykolwiek wprowadził na stok. Aerodynamiczna 
konstrukcja i wyjątkowa lekkość noszenia. Wykonany w technologii 
double inmould.

Uvex Hlmt 700 Visor

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

• Regulowana wentylacja dla większego komfortu
• Wymienny wizjer
• Technologia hardshell

Uvex Hlmt 600 Visor
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Technologia double-inmould uvex hlmt 700 zapewnia wy-
jątkowo niską wagę i jednocześnie zapewnia doskonałą 
ochronę. Lekki, jakbyś nie miał nic na głowie. Aerodyna-
miczny kształt pozwala bez wysiłku wchodzić w zakręty, 
oszczędzając sekundy na stoku. 

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

mould
• Ramkowy wizjer litemirror z pełną wentylacją

Uvex Hlmt 700 Visor
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Uvex Hlmt 600 Visor V

Technologia

black mat 
56/6/238/2004 // 53-55

56/6/238/2005 // 55-57

56/6/238/2006 // 57-59

56/6/238/2007 // 59-61

litemirror blue /

Variomatic®  

clear (S1–S2)

Uvex hlmt 600 visor

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Uvex Hlmt 600 Visor V zapewnia 

lepszą wentylację, większy komfort 

i lepszą widoczność. Głębokie kanały 

wewnętrzne i duże otwory wentylacyjne 

oznaczają, że możesz regulować 

przepływ powietrza nawet podczas 

jazdy. Sportową stylizację kasku 

uzupełnia szyba Uvex Variomatic® 

w kolorze jasnoniebieskim, który 

automatycznie dostosowuje się do 

panujących warunków oświetleniowych.

 · Technologia hardshell

 · 4 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Wygodne wnętrze 

 · Waga od 620 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

WI20A74990B21 

cena: 1499,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 

variomatic®
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lasergold lite

Uvex Hlmt 600 Visor 

Technologia

all white mat 
56/6/236/5004 // 53-55

56/6/236/5005 // 55-57

56/6/236/5006 // 57-59

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

black mat 
56/6/236/2004 // 53-55

56/6/236/2005 // 55-57

56/6/236/2006 // 57-59

56/6/236/2007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

dark slate - orange mat 
56/6/236/3004 // 53-55

56/6/236/3005 // 55-57

56/6/236/3006 // 57-59

56/6/236/3007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · Technologia hardshell

 · 4 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Wygodne wnętrze 

 · Waga od 620 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Kask visor 600 oferuje komfort 

i styl. Dopracowany w najmniejszych 

szczegółach. Zaawansowana zamykana 

wentylacja i anatomicznie dopasowana 

wyściółka, sprawiają, że kask ten 

zapewnia najwyższy komfort.

Lustrzana powłoka szyby dodaje 

zadziornego wyglądu i oryginalności.

WI20A59990B21 

cena: 1199,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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variomatic®

Uvex Hlmt 500 Visor V

Technologia

black mat 
56/6/234/2003 // 52-55

56.6.234.2005 // 55-59

56.6.234.2007 // 59-62

litemirror blue /

Variomatic®  

clear (S1–S2)

strato mat 
56/6/234/5003 // 52-55

56/6/234/5005 // 55-59

56/6/234/5007 // 59-62

litemirror blue /

Variomatic®  

clear (S1–S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · Technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Wymienna wyściółka Coolmax®  

 · System FAS 

 · Waga od 620 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Nowoczesna stylistyka dzięki dużej 

lustrzanej szybie ochronnej wykonanej 

w technologii Uvex Variomatic®, która 

szybko adaptuje się do zmiennych 

warunków natężenia światła. Dodatkowo, 

szyba pokryta jest powłoką anti fog, 

która szybko adaptuje się do zmiennych 

warunków światła. Uvex Visor 500 V 

o zacięciu freeride.

Doskonała widoczność.

WI20A74990B21 

cena: 1499,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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lasergold lite

Uvex Hlmt 500 Visor

Technologia

black - white mat 
56/6/213/2103 // 52-55

56/6/213/2105 // 55-59

56/6/213/2107 // 59-62

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

dust blue mat 
56/6/213/4103 // 52-55

56/6/213/4105 // 55-59

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

white - black mat 
56/6/213/1103 // 52-55

56/6/213/1105 // 55-59

56/6/213/1107 // 59-62

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

dark slate - orange mat  
56/6/213/5103 // 52-55

56/6/213/5105 // 55-59

56/6/213/5107 // 59-62

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

cobalt - white mat 
56/6/213/4003 // 52-55

56/6/213/4005 // 55-59

56/6/213/4007 // 59-62

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · Technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Wymienna wyściółka Coolmax®  

 · System FAS 

 · Waga od 520 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Nowoczesny kształt, wyrafinowana 

technologia oraz unikalny wygląd 

freeride! Duża szyba zapewnia szerokie 

i wyraźne pole widzenia oraz ochronę 

przed wiatrem.

Dobra widoczność i dobry wygląd!

WI20A57990B21 

cena: 1149,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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variomatic®

Uvex Hlmt 700 Visor V

Technologia

black mat 
56/6/239/2005 // 55-59

56/6/239/2007 // 59-61

litemirror blue /

Variomatic® 

clear (S1–S2)

Uvex hlmt 700 visor

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Kask o futurystyczej i  innowacyjnej 

konstrukcji, z wymienną szybą oraz 

wbudowaną wentylacją zapobiegającą 

parowaniu. System Uvex Variomatic® 

dostosowuje się w zaledwie kilka 

sekund do panującego światła. Idealne 

dopasowanie i wygoda. 

Przykuwa uwagę!

 · Technologia double inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Wygodne wnętrze

 · System FAS 

 · Waga od 460 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

WI20A62990B21 

cena: 1259.90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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lasergold lite

Uvex Hlmt 700 Visor

Technologia

white mat 
56/6/237/1003 // 52-55

56/6/237/1005 // 55-59

56/6/237/1007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

black mat 
56/6/237/2003 // 52-55

56/6/237/2005 // 55-59

56/6/237/2007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

strato mat 
56/6/237/5003 // 52-55

S56/6/237/5005 // 55-59

56/6/237/5007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

dark slate - orange mat 
56/6/237/6003 // 52-55

56/6/237/6005 // 55-59

56/6/237/6007 // 59-61

litemirror silver  

lasergold lite (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Nowoczesny i lekki kask z wymienną 

szybą oraz wbudowaną wydajną 

wentylacją zapobiegającą parowaniu. 

Wygodny i lekki. 

Przykuwa uwagę!

 · Technologia double inmould

 · 3 rozmiary skorupy

 · Sytem IAS 3D

 · Zamykany system wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Wygodne wnętrze

 · System FAS 

 · Waga od 460 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

WI20A44990B21 

cena: 899,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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lasergold lite

Uvex Hlmt 400 Visor Style

Technologia

white mat 
56/6/215/1005 // 53-58

56.6.215.1007 // 58-61

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

black mat 
56/6/215/2005 // 53-58

56.6.215.2007 // 58-61

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

navyblue mat 
56/6/215/4005 // 53-58

56.6.215.4007 // 58-61

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

titanium mat 
56/6/215/5005 // 53-58

56.6.215.5007 // 58-61

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

cloudy blue mat 
56/6/215/9205 // 53-58

56.6.215.9207 // 58-61

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Elegancki styl na stoki z dużą dozą 

komfortu. Uvex hlmt 400 Visor zadziwia 

swym idealnym dopasowaniem i wygodą. 

Zamykana wentylacja, wymienna szyba 

z powłoką zapobiegająca parowaniu, 

czynią z niego dobrego kompana.

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System regulacji IAS

 · Zamykany system wentylacji

 · OTG (dla osób noszących okulary korekcyjne)

 · Zapięcie monomatic

 · System FAS 

 · Waga od 470 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

WI20A39990B21 

cena: 799,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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lasergold lite

Uvex Junior Visor Pro

Technologia

black - orange mat 
56/6/191/2803 // 52-54

56/6/191/2805 // 54-56

litemirror silver

lasergold lite (S2)

neon yellow mat 
56/6/191/6003 // 52-54

56/6/191/6005 // 54-56

litemirror silver

lasergold lite (S2)

pink mat 
56/6/191/9003 // 52-54

56/6/191/9005 // 54-56

litemirror silver

lasergold lite (S2)

black mat 
56/6/191/9103 // 52-54

56/6/191/9105 // 54-56

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

white mat 
56/6/191/9203 // 52-54

56/6/191/9205 // 54-56

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

blue mat 
56/6/191/9303 // 52-54

56/6/191/9305 // 54-56

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

  = Nowy kolor  
  = Nowy model *rekomendowana cena detaliczna

**kolor dostępny do wyczerpania zapasów

Doskonałe doznania wizualne dla 

młodych narciarzy. Uvex Junior Visor 

Pro, dostarcza niesamowitych wrażeń 

na stoku. Dzięki dużej szybie pokrytej 

w systemie mirror lasergold, młodzi 

ludzie otrzymają pełen obraz natury.

System IAS doskonale dostosowuje 

się do kształtu głowy dając najwyższy 

stopień bezpieczeństwa.

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System regulacji IAS

 · System wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · System FAS 

 · Waga od 430 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

WI20A28990B21 

cena: 579,90 PLN*

white-red mat**
56/6/191/1303 // 52–54

56/6/191/1305 // 54–56

litemirror silver

lasergold lite (S2)
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wherever 
you ride 
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kaski  
dla dzieci

kaski dla dzieci

Od przedszkola po zawody. Każde dziecko 
bezwzględnie potrzebuje profesjonalnej 
ochrony głowy. Dobry kask i gogle od Uvexa.

Dla maluchów, z precyzyjnym systemem 
dopasowania do kształtu głowy. Spełniający 
najwyższe normy bezpieczeństwa, które są 
kluczowe – to jest to co zapewnia kolekcja 
Uvex Kids.
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Uvex Heyya Pro

Technologia

red - cyan mat 
56/6/253/1003 // 51-55

56/6/253/1005 // 54-58

blue - yellow mat 
56/6/253/2003 // 51-55

56/6/253/2005 // 54-58

green - blue mat 
56/6/253/3003 // 51-55

56/6/253/3005 // 54-58

race blue mat 
56/6/253/4003 // 51-55

56/6/253/4005 // 54-58

race red mat 
56/6/253/5003 // 51-55

56/6/253/5005 // 54-58

black mat 
56/6/253/6003 // 51-55

56/6/253/6005 // 54-58

white - pink mat 
56/6/253/7003 // 51-55

56/6/253/7005 // 54-58

white - black mat 
56/6/253/8003 // 51-55

56/6/253/8005 // 54-58

Uvex flizz FM
cobalt 

55/3/830/4030

mirror blue

blue (S1)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Bezpieczny i uroczy. Nowy kask dla 

małych narciarzy Heyya Pro dostarcza 

optymalnego bezpieczeństwa 

w minimalnej wadze. System IAS 

odpowiada za idealne dopasowanie, 

a anatomiczna wygodna wyściółka 

dodaje dodatkowego komfortu.

Dostępny w różnych wesołych matowych 

kolorach.

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System regulacji IAS

 · System wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · Wygodne wnętrze

 · System FAS 

 · Waga od 380 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

WI20A14990B21 

cena: 299,90 PLN*
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Uvex Heyya

Technologia

apple green 
56/6/252/1001 // 46-50

56/6/252/1003 // 51-55

candy red  
56/6/252/2001 // 46-50

56/6/252/2003 // 51-55

pink confetti 
56/6/252/3001 // 46-50

56/6/252/3003 // 51-55

blue splash 
56/6/252/4001 // 46-50

56/6/252/4003 // 51-55

blue confetti 
56/6/252/5001 // 46-50

56/6/252/5003 // 51-55

midnight splash 
56/6/252/6001 // 46-50

56/6/252/6003 // 51-55

Uvex speedy pro
pink 

55/3/819/9030

lasergold (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Bezpieczny i uroczy. Nowy kask dla 

małych narciarzy Heyya pro, dostarcza 

optymnalnego bezpieczeństwa 

w minimalnej wadze. System IAS 

odpowiada za idealne dopasowanie 

– nawet w rękawiczkach. Wyśmienita 

wygoda!

 · Technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · System regulacji IAS

 · System wentylacji

 · Zapięcie monomatic

 · Zapięcie do gogli

 · Wygodne wnętrze

 · System FAS 

 

 · Waga od 350 g

 · Normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

WI20A13990B21 

cena: 279,90 PLN*
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wherever 
you ride 
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gogle  
dla dorosłych

gogle dla dorosłych

Poza trasą lub na świeżym sztruksie. 
Gogle Uvex dostarczają przejrzystej 
i ostrej widoczności oraz ochrony, które 
idą w parze z wysoką innowacyjnością, 
nowoczesnymi materiałami, wygodą 
i modnymi lustrzanymi szybami. Bez 
względu na to czy świeci słońce, pada 
śnieg czy jest mgła. Od świtu do zmierzchu, 
w  każdych warunkach.

Technologia wymiennych szyb Take OFF, 
Uvex Variomatic®, Uvex Polavision®, Uvex 
Colorvision®. Wszystkie powyższe cechy, 
są dostępne w naszych goglach zgodnie 
z indywidualnymi preferencjami. Gogle do 
wszystkich dyscyplin.
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Uvex Variomatic®

Uvex Supravision®

Uvex Polavision®

Uvex Colorvision®
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technologie szyb

technologie 
szyb

Szybkie zjazdy. Wymagające stoki. 
Z technologią Uvex, otrzymasz znakomitą 
widoczność wszystkich nierówności oraz 
muld na stoku.

Technologia Uvex Colorvision® zapewnia 
idealny kontrast oraz pełną percepcję 
kolorów i czyni nawet najtrudniejsze 
zjazdy niesamowitym doznaniem. Uvex 
Variomatic® to technologia, pozwalająca na 
natychmiastową zmianę przyciemnienia lub 
rozjaśnienia, w zależności od panujących 
warunków świetlnych. Z kolei Uvex 
Polavision® zabezpiecza nasze oczy przed 
negatywnymi skutkami światła odbitego 
i polaryzacji.

Wszystkie nasze gogle, zostały pokryte 
powłoką Uvex Supravision®, zapewniającą 
pełną ochronę przed parowaniem – kluczowa 
cecha na trudnych i wymagających stokach.

• 200 % normy anti-fog
• 100 % ochrony UVA,UVB,UVC
• wytrzymały na zniszczenia

• polaryzacja przeciw refleksom 
światła odbitego

• redukcja zmęczania oczu
• dla zbalansowanego pola  

widzenia

• całkowiete wzmocnienie kontrastu
• 400 % normy anti-fog
• 15 % większe pole widzenia

• automatyczne, stopniowe  
przyciemnianie i rozjaśnianie

• trzy poziomy ochrony w jednych 
goglach(S1-S3)

• z jasnych do ciemnych szkieł  
w zaledwie 25 sekund
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Uvex Downhill 2000 CV

Technologia

white mat 
55/0/117/1130

mirror orange

Colorvision® green (S2)

black mat 
55/0/117/2030

mirror blue 

Colorvision® green (S2)

black mat 
55/0/117/2330

mirror rose 

Colorvision® green (S2)

black mat 
55/0/117/2530

mirror orange

Colorvision® yellow (S1)

black mat 
55/0/117/2630

mirror orange

Colorvision® orange (S2)

black mat 
55/0/117/3030

mirror orange

Colorvision® green (S2)

white black 
55/0/117/1230

mirror orange

Colorvision® green (S2)

Uvex Colorvision® yellow

Uvex Colorvision® green

Uvex Colorvision® orange

colorvision

  = Nowy kolor  
  = Nowy model  *rekomendowana cena detaliczna

**kolor dostępny do wyczerpania zapasów

Rewelacyjny styl vs najwyższa jakość 

– Uvex Downhill 2000 CV to najwyższy 

model gogli sportowych, z wyjątkowo 

dużym polem widzenia oraz idealnym 

kontrastem – dzięki innowacyjnej 

technologii Uvex Colorvision®. Z kolei 

powłoka Uvex Supravision® zapobiega 

parowaniu.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Colorvision®

 · Sferyczna, pojedyńcza szyba

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A24990B21 

cena: 499,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 

white** 
55/0/117/1030

mirror rose 

colorvision orange (S2)
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Uvex Downhill 2000 S CV

Technologia

black mat 
55/0/447/2130

mirror blue

Colorvision® yellow (S1)

black mat 
55/0/447/2430

mirror rose

Colorvision® yellow (S1)

white 
55/0/447/1030

mirror rose

Colorvision® orange (S2)

black mat 
55/0/447/2730

mirror rose

Colorvision® green (S2)

Uvex Colorvision® yellow

Uvex Colorvision® green

Uvex Colorvision® orange

colorvision

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Połączenie stylu oraz zaawansowania. 

Uvex Downhill 2000 CV, to najwyższy 

model gogli z bardzo szerokim polem 

widzenia, wykonanym w technologii 

Uvex Supravision® – zapobiegającej 

parowaniu. Idealna ostrość oraz kontrast 

zapewnia innowacyjna technologia Uvex 

Colorvision® z doznaniami nie do pobicia 

zarówno na trasie jak i poza nią. Idealna 

dla osób o węższej głowie. 

Odświeżony kultowy model.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Colorvision®

 · Sferyczna, pojedyńcza szyba

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A24990B21 

cena: 499,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Uvex G.GL 3000 CV

Technologia

black mat 
55/1/333/2030

mirror blue

Colorvision® green (S2)

black mat 
55/1/333/2130

mirror blue 

Colorvision® orange (S2)

black mat 
55/1/333/2330

mirror orange

Colorvision® green (S2)

black mat 
55/1/333/2430

mirror orange

Colorvision® green (S2)

Uvex Colorvision® yellow

Uvex Colorvision® green

Uvex Colorvision® orange

colorvision

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Wyrafinowany styl ograniczony do 

najważniejszego. Uvex 3000 CV 

zadziwia prostym wyglądem oraz 

dostarcza wszystkich najważniejszych 

cech, któych potrzebuje wymagający 

narciarz od gogli z najwyższej półki. 

Idealny dla narciarzy noszących okulary.

Innowacyjność technologii Uvex 

Colorvision® dla intensyfikacji kontrastu, 

który przechodzi wszelkie wyobrażenia.

Dla niesamowitych doznań na stoku oraz 

poza nim.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Colorvision®

 · Pojedyńcze cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących okulary korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A24990B21 

cena: 499,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Uvex Athletic CV

Technologia

black mat 
55/0/527/2030

mirror blue 

Colorvision® green (S2)

black mat 
55/0/527/2230

mirror blue

Colorvision® orange (S2)

black mat 
55/0/527/3030

mirror orange

Colorvision® yellow (S1)

underwater mat 
55/0/527/7130

mirror orange

Colorvision® green (S2)

white 
55/0/527/1030

mirror orange

Colorvision® green (S2)

Uvex Colorvision® yellow

Uvex Colorvision® green

Uvex Colorvision® orange

colorvision

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Kanciaste i progresywne. Wraz ze 

swym dostojnym wyglądem, wyjątkowo 

dużą szybką i powłoką zapobiegającą 

parowaniu Uvex Supravision® wołają 

prosząc o jedno – Szybciej!

Technologia Uvex Colorvision® poprawia 

kontrast zarówno na trasie jak i poza nią.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Colorvision®

 · Pojedyńcze cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących okulary korekcyjne)

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A19990B21 

cena: 399,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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variomatic® polavision® extended

Uvex Downhill 2000 VP X

Technologia

black mat 
55/0/111/2121
Variomatic® smoke
Polavision® smoke

(S2–S4)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Niesamowity styl vs możliwości: 

Uvex Downhill 2000 VP X, to topowy 

model gogli sportowych z jeszcze 

większym polem widzenia bez 

problemów z parowaniem – powłoka 

Uvex Supravision®.

Rewelacyjne gogle do jazdy na 

krawędziach jak i w puchu. Idealny 

partner do pokonywania zmiennych 

warunków pogodowych.

Technologia Uvex Polavision® redukuje 

irytujące kontrasty światła odbitego, 

podczas gdy Technologia Uvex 

Variomatic® dostosowuje przyciemnienie 

szkieł lub ich rozjaśnienie w  zależności 

od panujących warunków.

Ikona wśród gogli, dla najbardziej 

wymagających.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Variomatic®

 · Technologia Uvex Polavision® 

 · Podwójne sferyczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

Johannes Rydzek
Individual Gold 
Olympic Games 
Pyeongchang, 2018

WI20A39990B21 

cena: 799,90 PLN*
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Uvex Downhill 2000 V

Technologia

black mat 
55/0/123/2030

mirror rainbow /  

Variomatic®

clear (S1–S3)

black mat 
55/0/123/2130

mirror green /

Variomatic®

clear (S1–S3)

black 
55/0/123/2230

mirror silver /

Variomatic®

clear (S1–S3)

white 
55/0/123/1130

mirror silver /  

Variomatic®

clear (S1–S3)

variomatic® mirror

powered by

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Stylowe gogle z dużym polem 

widzenia, z szybą pokrytą powłoką 

Supravison® zapobiegającą parowaniu 

oraz wyposażone w technologię Uvex 

Variomatic®, która automatycznie 

przyciemnia lub rozjaśnia szybę – 

w zależności od panujących warunków 

oświetleniowych.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Variomatic®

 · Podwójne szyby sferyczne

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A33990B21 

cena: 679,90 PLN*
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Uvex Downhill 2000 V  
Small

Technologia

black mat 
55/0/448/2030

mirror rainbow /

Variomatic®

clear (S1–S3)

lagune mat 
55/0/448/4030

mirror blue / 

Variomatic®

clear (S1–S3)

white 
55/0/448/1030

mirror silver / 

Variomatic®

clear (S1–S3)

variomatic® mirror

powered by

powered by

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Variomatic®

 · Podwójne szyby sferyczne

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

Stylowe gogle w wersji small z dużym 

polem widzenia, z szybą pokrytą 

powłoką Supravison zapobiegającą 

parowaniu oraz wyposażone 

w technologię Uvex Variomatic®, która 

automatycznie przyciemnia lub rozjaśnia 

szybę – w zależności od panujących 

warunków oświetleniowych.

WI20A33990B21 

cena: 679,90 PLN*

WI20A35990B21 

cena: 719,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 

Uvex Compact V

Features

white 
55/0/142/1030

mirror rainbow /

Variomatic®

clear (S1–S3)

black mat 
55/0/142/2030

mirror blue /

Variomatic®

clear (S1–S3)

underwater mat 
55/0/142/7030

mirror green /

Variomatic®

clear (S1–S3)

anthracite mat 
55/0/142/5030

mirror rainbow / 

Variomatic®

clear (S1–S3)

Gogle z niesamowitym efektem 

lustrzanym. Minimalistyczna oprawka 

i ogromne pole widzenia. Oprócz tego, 

system Uvex Variomatic® automatycznie 

przyciemnia lub rozjaśnia szybę, 

znakomicie dostosowując się do 

zmieniających warunków pogodowych.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Variomatic®

 · Podwójne szyby sferyczne

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

variomatic®
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Uvex Athletic V

Technologia

black mat 
55/0/525/2030

Variomatic® pink

clear (S2–S3)

white 
55/0/525/1030 

Variomatic® pink

clear (S2–S3)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Kanciaste i progresywne. Wraz ze 

swym dostojnym wyglądem, wyjątkowo 

dużą szybką i powłoką zapobiegającą 

parowaniu Uvex Supravision®, wołają 

prosząc o jedno:Szybciej!

Technologia Uvex Variomatic® 

automatycznie przyciemnia lub rozjaśnia 

szybę, znakomicie dostosowując się do 

zmieniających warunków pogodowych.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Variomatic®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

Robert Johansson  
Team Gold 
Olympic Games  
Pyeongchang, 2018

WI20A22490B21 

cena: 449,90 PLN*

variomatic®
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Uvex G.GL 3000 TOP

Technologia

white 
55/1/332/1030

mirror silver

Polavision® / clear

(S1, S3)

black 
55/1/332/2030

mirror silver

Polavision® / clear

(S1, S3)

black mat 
55/1/332/2130 

mirror red

Polavision® / clear

(S1, S3)

Uvex g.gl 3000 TOP

take off polavision®

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Modny wygląd i styl zredukowany do 

minimum. Posiadają wszystko, czego 

narciarz może potrzebować na stoku. 

Uvex 3000 TOP, gogle wielokrotnie 

nagradzane, wykonane w technologii 

Take Off z wymienną szybą na magnes 

oraz polaryzacyjną technologią Uvex 

Polavision®, chroniącą nasze oczy 

przed nieprzyjemnymi skutkami światła 

odbitego. Idealne dla osób noszących 

okulary.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Polavision® 

 · Technologia Take Off

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A32490B21 

cena: 649,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 
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Uvex g.gl 3000 P

Technologia

Uvex Athletic P

Technologia

white mat 
55/1/334/1030

Polavision® brown

clear (S1)

black mat 
55/1/334/2030

Polavision® brown

clear (S1)

anthracite 
55/1/334/5030

Polavision® brown

clear (S1)

black mat 
55/0/526/2030

Polavision® brown

clear (S1)

white mat 
55/0/526/1030

Polavision® brown

clear (S1)

polavision®

polavision®

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Modny wygląd i styl zredukowany do 

minimum. Posiadają wszystko, czego 

narciarz może potrzebować na stoku. 

Uvex 3000 P, wyposażone 

w technologię polaryzacyjną Uvex 

Polavision®, chroniącą nasze oczy 

przed nieprzyjemnymi skutkami światła 

odbitego – zapobiegające przed 

ich zmęczeniem. Idealne dla osób 

noszących okulary.

Dla poprawy widoczności.

Kanciaste i progresywne. Wraz ze 

swym dostojnym wyglądem, wyjątkowo 

dużą szybką i powłoka zapobiegającą 

parowaniu Uvex Supravision®, wołają 

prosząc o jedno – Szybciej!

Technologia Uvex Polavision® chroni 

nasze oczy przed nieprzyjemnymi 

skutkami światła odbitego – 

zapobiegając przed ich zmęczeniem. 

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Polavision® 

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Membrana klimatyczna

 · Pojedyńcza pianka

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Gumowy pasek

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Uvex Polavision® 

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A18490B21 

cena: 369,90 PLN*

WI20A14990B21 

cena: 299,90 PLN*
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white mat** 
55/1/331/1030 

mirror silver

lasergold lite / clear 

(S1, S3)

Widzieć lepiej. 
Jednym ruchem.

Cylindryczne szyby z kolekcji Take Off 
można łatwo zastąpić jednym ruchem 
dzięki zintegrowanej technologii 
soczewek: Take Off przylega 
do niewidocznych magnesów 
znajdujących się w ramce gogli - 
można ją bez problemu zdjąć za 
pomocą wygodnych zaczepów, nawet 
w rękawiczkach. W porównaniu ze 
swoim poprzednikiem, ulepszona 
technologia zapewnia jeszcze szersze 
pole widzenia. A tak przy okazji, 
wygląda naprawdę dobrze. Dzięki 
niemal bezramowej konstrukcji gogli 
Uvex G.GL 3000 Take Off.

Szyba Take Off 
łączy dwa różne 

poziomy przyciem-
nienia w jednych 

goglach:  
od S0 do S3.

Zdejmowana 
szyba

Uvex G.GL 3000 TO

Technologia

black mat 
55/1/331/2030

mirror red

lasergold lite / clear (S1, S3)

black mat 
55/1/331/4030

mirror blue

lasergold lite / clear (S1, S3)

anthracite mat 
55/1/331/5130

mirror red

lasergold lite / clear

(S1, S3)

underwater mat 
55/1/331/7030

mirror gold

lasergold lite / clear

(S1, S3)

white mat 
55/1/331/1130

mirror silver

lasergold lite / clear (S1, S3)

take off

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Modny wygląd i styl zredukowany do 

minimum. Posiadają wszystko, czego 

narciarz może potrzebować na stoku.

Uvex 3000 TO to gogle wielokrotnie 

nagradzane, wykonane w technologii 

Take Off z wymienną szybą na magnes, 

która pozwala zmienić funkcję gogli 

i dostosować je do zmieniających się 

warunków pogodowych w kilka sekund.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Technologia Take Off

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A29490B21 

cena: 589,90 PLN*

 *rekomendowana cena detaliczna
**kolor dostępny do wyczerpania zapasów
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Uvex Compact FM

Technologia

Technologia

black mat 
55/0/130/2030
mirror rainbow

rose (S3)

black mat 
55/0/130/2330 
mirror orange

orange (S2)

mimose mat 
55/0/130/6030

mirror orange

orange (S2)

orange mat 
55/0/130/3060

mirror rainbow

rose (S2)

lagune mat 
55/0/130/4130

mirror silver

blue (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Smukłe gogle z zaskakującym efektem 

wow! Compact FM to styl sam w sobie. 

Minimalistyczna ramka, pozostawia 

wiele przestrzeni na dużą lustrzaną 

szybę zabezpieczoną powłoką Uvex 

Supravision®, która przeciwdziała 

parowaniu. 

Niesamowity efekt.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójna sferyczna szyba

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójna cylindryczna szyba

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Wentylacja w oprawkach

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

WI20A25990B21 

cena: 519,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 13.03.2020 r. 

Model dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

WI20A2249B21

cena: 449,90 PLN*

Jest idealny dla osób noszących 

okulary korekcyjne, które chcą mieć 

gogle o szerokim polu widzenia. Gogle 

przekonują stylowym wyglądem, 

wzmacniającą kontrast soczewką. 

Powłoka Uvex Supravision® zapobiega 

parowaniu.

Uvex Craxx FM

black metallic 
55/1/629/2126 
mirror silver

lasergold lite (S3)

full mirror

full mirror

Dla dużych 
okularów
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WI20A1999B21

cena: 399,90 PLN*
Dla sportowców z mniejszą głową. 

Bezramkowa konstrukcja, delikatnie 

lustrzana szyba oraz technologia 

decentred lens zapewniająca wizję bez 

zniekształceń.

uvex Downhill 2000 S LM

black mat 
55.0.438.2026 

litemirror silver

clear (S2)

white 
55.0.438.1026 

litemirror silver

clear (S2)

 

Uvex Downhill 2000 FM

Technologia

Technologia

white 
55/0/115/1230
mirror pink

rose (S2)

black mat 
55/0/115/2426
mirror blue

clear (S2)

black mat 
55/0/115/2630

mirror rainbow

rose (S2)

black mat 
55/0/115/2530

mirror gold

blue (S2)

underwater mat 
55/0/115/7030 

mirror orange

blue (S2)

lagune mat 
55/0/115/4030

mirror silver

blue (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Doskonały styl vs najwyższa wydajność. 

Uvex downhill 2000 FM, to topowe 

gogle sportowe z wyjątkowo dużym 

polem widzenia. W pełni lustrzana 

szyba z powłoką Uvex Supravision®, 

przeciwdziała parowaniu.

Gogle dla amatorów i zawodowców. 

Ikona wśród gogli.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, sferyczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, sferyczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A22490B21 

cena: 449,90 PLN*

full mirror

full mirror
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Uvex Topic FM Sphere

Technologia

white mat 
55/0/570/1030

mirror orange

blue (S2)

black mat 
55/0/570/2230

mirror silver

blue (S2)

white mat 
55/0/570/1330

mirror rainbow

rose (S3)

black mat 
55/0/570/2330

mirror rainbow

rose (S3)

white mat 
55/0/570/1430

mirror pink

clear (S2)

black mat 
55/0/570/2430 

mirror pink

clear (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Idealne gogle dla wymagających 

narciarzy. Prosty i minimalistyczny 

kształt oraz szerokie pole widzenia 

poprzez lustrzaną szybę z powłoką Uvex 

Supravision® zapobiegającą parowaniu. 

Zadziwiają na stoku oraz poza nim. 

Dodatkowo, technologia OTG idealnie 

predystynuje te gogle dla osób 

noszących okulary korekcyjne.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, sferyczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A17990B21 

cena: 359,90 PLN*

full mirror
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white mat 
55.0.520.1030 

mirror silver

rose (S4)

Uvex Athletic FM

Technologia

black mat 
55/0/520/2030

mirror silver

blue (S2)

black mat 
55/0/520/2230

mirror green

lasergold lite (S2)

underwater mat 
55/0/520/7230

mirror gold

lasergold lite (S2)

lagune mat 
55/0/520/4230

mirror silver

blue (S2)

anthracite mat 
55/0/520/5130

mirror orange

orange (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Kanciaste i progresywne. Wraz ze 

swym dostojnym wyglądem, wyjątkowo 

dużą lustrzaną szybą zabezpieczoną 

powłoką zapobiegającą parowaniu Uvex 

Supravision®, wołają prosząc o jedno – 

Szybciej!

Idealne na trasę i na dzikie zjazdy. Ich 

kształt, dobrze komponuje się z różnymi 

modelami kasków.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza welurowa pianka

 · Membrana piankowa

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

WI20A13490B21 

cena: 269,90 PLN*

full mirror
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Craxx LGL to doskonałe gogle dla osób 

noszących okulary korekcyjne. Idealnie 

nadają się na kiepską pogodę. Mają duże 

pole widzenia i wygodne dopasowanie. 

Powłoka Uvex Supravision® zapobiega 

parowaniu szyby, nawet w zmiennych 

warunkach pogodowych.

WI20A1849B21 

cena: 369,90 PLN*

WI20A12990B21 

cena: 259,90 PLN*

 · 100% UVA, UVB, UVC 

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne cylindryczne szyby

 · Pojedyńcza pianka

 · Wentylacja w oprawkach

 · Antypoślizgowy silikon na gumie gogli

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

Technologia

Uvex Craxx LGL

lasergold lite

lasergold lite

black mat 

55/1/628/2030

lasergold lite

clear (S1)

Uvex G.GL 3000 LGL

Technologia

white 
55/1/335/1030

lasergold lite

blue (S2)

black 
55/1/335/2030

lasergold lite

rose (S2)

black 
55/1/335/2130

lasergold lite

blue (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Modny styl ograniczony do 

najważniejszego. Gogle Uvex 3000 LGL 

zadziwiają swą prostotą dostarczając 

jednocześnie wszystkiego czego 

wymaga narciarz od topowych modeli 

gogli. Soczewka lasergold poprawia 

kontrast i jakość widzenia na wszelkiego 

rodzaju stokach.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Gumowy pasek
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WI20A949B21 

cena: 189,90 PLN*

Klasyczne gogle w wielu nowoczesnych 

wariantach kolorystycznych. Świetna 

propozycja dla chcących się wyróżnić.

Technologia

Uvex Cevron 

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Łatwy w czyszczeniu

 · Pojedyńcza pianka

 · Membrana piankowa

 · Wentylacja w oprawkach

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

black blue 
55/0/036/2729 
lasergold lite 

clear (S1)

white pink** 
55/0/036/1629 
lasergold lite 

clear (S1)

indygo mat 
55/0/036/4229 
lasergold lite 

clear (S1)

lasergold lite

Uvex Comanche LGL

white 
55.1.092.1229 
lasergold lite

clear (S1)

black mat 
55/1/092/2629 

lasergold lite

clear (S1)

Technologia

  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Kompaktowa ramka ze sportowym 

zacięciem. Wyposażona w szybę 

lasergold poprawiąjącą widoczność 

w trudnych warunkach atmosferycznych. 

OTG idealnie predystynuje te gogle dla 

osób noszących okulary korekcyjne.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Gumowy pasek

WI20A12490B21 

cena: 249,90 PLN*

 *rekomendowana cena detaliczna
**kolor dostępny do wyczerpania zapasów

lasergold
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WI20A799B21 

cena: 159,90 PLN*

Klasyczne gogle przypadną do gustu 

każdemu miłośnikowi narciarstwa. 

Technologia

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne szyby

 · Pojedyńcza pianka

 · membrana piankowa

Uvex Magic II

black 
55/0/047/2129 
lasergold lite 

clear (S1)

white 
55/0/047/1029 
lasergold lite 

clear (S1)

lasergold lite

 

Uvex Athletic LGL

Technologia

black 
55/0/522/2030
lasergold lite

blue (S2)

white 
55/0/522/2130

lasergold lite

rose (S2)

black 
55/0/522/2230

lasergold lite

clear (S1)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Kanciaste i progresywne. Wraz ze 

swym dostojnym wyglądem, wyjątkowo 

dużą szybką i powłoką zapobiegającą 

parowaniu Uvex Supravision®, wołają 

prosząc o jedno: Szybciej!

Wyposażone w szybę lasergold, 

poprawiąją widoczność oraz ostrość 

widzenia w trudnych warunkach 

atmosferycznych. 

Gogle dla najlepszej widoczności 

w każdej sytuacji.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · OTG (dla osób noszących okulary korekcyjne)

 · Gumowy pasek

WI20A9990B21 

cena: 199,90 PLN*

lasergold
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Uvex Slider FM

Technologia

Uvex Slider LGL

Technologia

white 
55/0/026/1030

mirror pink

lasergold lite (S3)

anthracite 
55/0/026/5030

mirror red

lasergold lite (S3)

lightgreen 
55/0/026/7030

mirror green

rose (S3)

blue 
55/0/026/4130

mirror blue

blue (S1)

white 
55/0/024/1129

lasergold lite

clear (S1)

black 
55/0/024/2129 

lasergold lite

clear (S1)

pink 
55/0/024/7030

lasergold lite

clear (S1)

red 
55/0/024/3030

lasergold lite

clear (S1)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

W pełni lustrzana szyba, zdecydowanie 

przyciągaja uwagę swym oryginalnym 

wyglądem. Bardzo dobrze chronią 

przed promieniami UVA, UVB oraz 

UVC, a cylindryczne podwójne szyby, 

które nie parują dzięki powłoce Uvex 

Supravision® zapewniają dobre 

i szerokie pole widzenia.

Każdy młody narciarz potrzebuje 

tego modelu, sunąc po stokach bez 

względu na warunki. Uvex Slider LGL 

posiada podwójna szybkę, która nigdy 

nie zaparuje.Dzięki temu daje naszym 

pociechom dobry poziom widoczności, 

nawet kiedy widoczność jest zła.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Gumowy pasek

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · Wentylacja w oprawkach

 · Gumowy pasek

 · Łatwy w czyszczeniu

WI20A11490B21 

cena: 229,90 PLN*

WI20A8650B21 

cena: 174,90 PLN*

lasergold lite

full mirror
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wherever 
you ride 
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gogle  
dla dzieci

gogle dla dzieci

Od łatwych stoków dla początkujących, 
po trudniejsze. Mali narciarze potrzebują 
porządnego wyposażenia. Bezpieczny 
kask i para wysokiej jakości gogli to 
najważniejsza rzecz. Bowiem dzieci 
i młodzież w szczególności potrzebują 
dobrej ochrony oczu.

Gogle Uvex z kolekcji dziecięcej takie 
jak np. Speedy Pro, posiadają specjalnie 
zaprojektowany kształt, który dobrze 
zabezpiecza oczy. Bez względu na to gdzie 
jeżdżą.
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WI20A10990B21 

cena: 219,90 PLN*
Uvex Flizz FM

Technologia

Uvex Flizz LG

Technologia

cobalt 
55/3/830/4030

mirror blue

blue (S1)

pink 
55/3/830/9030

mirror pink

rose (S2)

lime 
55/3/830/7030

mirror green

rose (S3)

black 
55/3/829/2012

lasergold

clear (S2)

white 
55/3/829/1030

lasergold 

clear (S2)

inkblue 
55/3/829/4230

lasergold

clear (S2)

red 
55/3/829/3130

lasergold

clear (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Najbardziej sportowe gogle na stoku. 

Ich kanciasty kształt oraz lustrzana 

szyba z powłoką zapobiegają parowaniu 

nadają dzieciom wyglądu zawodowca. 

Zapewniają optymalną widoczność 

podczas przygody na śniegu, 

a zaawansowane filtry chronią przed 

promieniowaniem: UVA,UVB i UVC.

Ostre krawędzie i sportowe zacięcie. Go-

gle Uvex Flizz LG wyposażone w  szybę 

lasergold, poprawiąją widoczność oraz 

ostrość widzenia w  trudnych warunkach 

atmosferycznych. Pokryte powłoką za-

pobiegającą parowaniu, nadają dzieciom 

profesjonalnego wyglądu.

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · Gumowy pasek

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Podwójne, cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · Gumowy pasek

 · Łatwe w czyszczeniu

WI20A6990B21 

cena: 139,90 PLN*

full mirror

lasergold
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WI20A4990B21 

cena: 99,90 PLN*
Uvex Speedy Pro

Technologia

white 
55/3/819/1112

lasergold (S2)

black 
55/3/819/2312

lasergold (S2)

blue 
55/3/819/4012

lasergold (S2)

lightgreen 
55/3/819/7030

lasergold (S2)

pink 
55/3/819/9030

lasergold (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Pojedyńcze cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · Gumowy pasek

 · Łatwe w czyszczeniu

Wygodne gogle Speedy Pro. 

Bezpiecznie chronią oczy dziecka przed 

promieniowaniem UVA,UVB i UVC, tym 

samym nie pozwlając im zaparować.

Po prostu, pierwsze gogle Twego 

dziecka musza pochodzić od Uvexa.

lasergold
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WI20A39990B21 Zestaw Uvex Snowy Pro Set

Technologia

multicolor 
55/S/824/1412

lasergold (S2)

*rekomendowana cena detaliczna
  = Nowy kolor  
  = Nowy model

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · Technologia Uvex Supravision®

 · Pojedyńcze cylindryczne szyby

 · Membrana piankowa

 · Pojedyńcza pianka

 · Gumowy pasek

Kup 12 sztuk! Idealny dla szkółek 

narciarskich lub wypożyczalni.

Pełna ochrona UVA, UVB i UVC 

oraz powłoka Uvex Supravision® 

przeciwdziałająca parowaniu.

Rewelacyjny darmowy widok przez 

cały dzień – nawet na płatnym kursie 

narciarskim.

lasergold
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Uvex Junior Visor ESS

Uvex Hlmt 500 Visor ESS

Uvex Hlmt 600 Visor ESSUvex Hlmt 700 Visor ESS

56/8/237/0001 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/216/0205

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/213/1005 // 53–57 cm 

56/8/213/1007 // 57–61 cm

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/239/0003 

litemirror blue /  

Variomatic®  

clear (S1–S2)

56/8/216/0105

lasergold lite (S1)

56/8/234/0003 // 53–57 cm 

56/8/234/0005 // 57–61 cm

litemirror blue / Variomatic®  

clear (S1–S2)

56/8/237/0002 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

56/8/216/0305

litemirror rainbow 

lasergold lite (S2)

56/8/191/0003 // 52–56 cm 

litemirror silver 

lasergold lite (S2)

56/8/213/2005 // 53–57 cm 

56/8/213/2007 // 57–61 cm

mirror orange

lasergold lite (S1)

56/8/238/0004 // 52–67 cm 

56/8/238/0003 // 57–61 cm 

litemirror blue / Variomatic®  

clear (S1–S2)

56/8/236/0002 // 53–57 cm 

56/8/236/0001 // 57–61 cm 

 litemirror silver  

lasergold lite (S2)

Uvex Hlmt 400 Visor ESS

Uvex P.8000 Tour

wyściółka 

56/9/204/0105

Uvex Race+ 

56/9/171/2201 // 51–61 cm 

black

wyściółka 

56/9/204/0205

43/9/410/2200

wielofunkcyjny plecak-28 l

akcesoria

gardy

*rekomendowana cena detaliczna

WI20A1099B21 

cena: 219,90 PLN*

WI20A1299B21 

cena: 259,90 PLN*

WI20A1499B21 

cena: 299,90 PLN*

WI20A1499B21 

cena: 299,90 PLN*

WI20A1999B21 

cena: 399,90 PLN*

WI20A1999B21 

cena: 399,90 PLN*

WI20A1999B21 

cena: 399,90 PLN*

WI20A2749B21 

cena: 549,90 PLN*

WI20A2749B21 

cena: 549,90 PLN*

WI20A1999B21 

cena: 399,90 PLN*

WI192749B21 

cena: 549,90 PLN*

WI20A1999B21 

cena: 399,90 PLN*

WI20A399B21 

cena: 79,90 PLN*

WI20A399B21 

cena: 79,90 PLN*

WI20A999B21 

cena: 199,90 PLN*

WI20A2249B21 

cena: 449,90 PLN**
WI20A1099B21 

cena: 219,90 PLN*

Uvex JAKK+ 

56/9/220/1001 // 52–62 cm 

white, adjustable 
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cena: 1299,00 PLN cena: 1499,00 PLN

cena: 30,00 PLN

cena: 399,00 PLN

stojaki na goglestojaki na kaski

black 

55/W/403/9200

black 

16/W/030/0044

12 pcs black 

16/W/020/1200

15 pcs black  
16/W/040/0015 

helmet holders optional

hak na kask

flaga Uvex

Reklamy wizualne
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PC EPSABS

CFK technologia +

podsumowanie techniczne

Świeży powiew
Otwory wentylacyjne
umieszczone z przodu 
kasku zasysają powietrze do 
wbudowanych w kask kanałów 
wentylacyjnych.

Otwory wylotowe
skutecznie odprowadzają 
ciepłe powietrze na zewnątrz.

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

Każdy, kto nosi kask Uvex przezna-
czony do sportów zimowych, nie musi 
martwić się o bezpieczeństwo. Każdy 
z naszych kasków zimowych prze-
chodzi rygorystyczne testy w centrum 
testowym Uvex.

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

Łączy konstrukcję hardshell z konstruk-
cją inmould. Dzięki temu otrzymujemy 
kask w najbezpieczniejszej skorupie, 
wzbogacony o dodatkowe kanały wen-
tylacyjne, dla zapewnienia optymalnej 
temperatury głowy.

Pianka EPS (wysokiej jakości polistyren) 
wstrzykiwana jest do odpornej na wstrząsy, 
polikarbonowej skorupy. 
W efekcie powstaje lekka, ale bardzo stabil-
na konstrukcja.

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

hardshell // hybrid 
Innowacyjny, niezwykle lekki i bezpieczny 
polimer w konstrukcji hardshell.

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

hardshell // inmould // hybrid 
Materiał zawiera liczne, mikroskopijne ka-
nały, które absorbują siłę uderzenia.

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

Uvex kładzie ogromny nacisk na skuteczną 
wentylację. Odpowiednio zaprojektowany 
system wentylacji wypycha ciepłe powietrze 
na zewnątrz, pozwalając zachować odpow-
iednią temperaturę wewnątrz kasku.

technologia hardshell technologia hybrydowa technologia inmould

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

Standard kasków 
wspinaczkowych

Standard kasków 
narciarskich

Europejski standard  
kasków rowerowych

The voluntary certification mark “GS” 
stands for “Geprüfte Sicherheit” (“tested 
safety”). More details on the test criteria 
are available at: 
www.uvex-sports.com/gs

plus GS tested

konstrukcja skorupy

materiał skorupy

system wentylacji

przetestowany zgodnie ze standardami
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Boa®

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

Uvex IAS
System IAS 3.0 pozwala na dopasowanie 
odpowiedniej szerokości kasku.

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

Wymienna wyściółka Coolmax® 
Dzięki właściwością materiału Coolmax®, 
wilgoć wypychana jest na zewnątrz, daleko 
od ciała. Dzięki temu, Twoja głowa się nie 
przegrzeje – nawet na szalonych zjazdach.

Fidlock® magnetic buckle
Zapięcie Fidlock® to magnetyczny system, 
który, może być odpięty jedna dłonią. Pomi-
mo tego, zapięcie jest mocne i wytrzymałe.

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

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

High-tech partnership
with Boa® Technology Inc.

systemy dopasowania 

komfort

Kaski
Boa® uvex 3D IAS uvex IAS

x x
x

x

++
++

++
++

+++
+++

uvex p.8000 tour uvex JAKK+ IAS

uvex legend 

uvex legend pro

uvex jimm

uvex hlmt 700 visor V

uvex hlmt 700 visor

uvex hlmt 600 visor V

uvex hlmt 600 visor

uvex hlmt 500 visor V

uvex hlmt 500 visor

uvex primo

uvex magnum

uvex fierce

uvex hlmt 400 visor style

uvex junior visor pro

uvex heyya

uvex heyya pro

uvex eco

Regulacja szerokości

Regulacja wysokości

Precyzja

Komfort

· Najlepszy ręczny system 
 fit na rynku

· Precyzyjny

· Szybki

· Bardzo lekki

· Bezpieczny - nie ślizga się

· Idealny rozkład ciśnienia

· Optymalne dopasowanie 
 do różnych rozmiarów 
 i kształtów głowy

· Regulowana długość

· Dodatkowa regulacja 
 wysokości

· Optymalne dopasowanie 
 do różnych rozmiarów 
 głowy

· Regulowana długość
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basic

extended

advanced

ultimate

podsumowanie techniczne

Filtry UV zawarte w soczewkach zapewniają 
100% ochronę oczu, blokując szkodliwe 
promieniowanie do 400 nm. Wszystkie szy-
by chronią przed szkodliwymi promieniami 
UVA, UVB i UVC, zgodnie z nazwą marki:  
uv-ex = ultraviolet excluded/promieniowanie 
wykluczone.

Gogle Uvex są testowane zgodnie z normą 
EN 174:2001. Test ten, polega na wystrzele-
niu stalowej kulki o średnicy 6mm ważącej 
0,86 kg, lecącej z prędkością 45 m/s(162 
km/h prosto w szybę.

Gogle Uvex są doskonale dopasowane do 
wszystkich potrzeb. Cztery zestawy zapew-
niające optymalne dopasowanie zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo i doskonały 
komfort.

światło widzialne 
780 – 380 nm

Wentylowane oprawki i szyby chronią gogle 
przed parowaniem, nie podrażniając oczu.

·  pojedyńcza pianka

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  regulowany, elastyczny pasek gogli

·  formowana ciśnieniowo pianka  
z przyjemny welurowym wykończeniem

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  antypoślizgowy pasek gogli dzięki  
sylikonowym wstawkom

·  oddychająca membrana

·  formowana ciśnieniowo pianka  
z przyjemnym welurowym wykończeniem

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  regulowany i elastyczny pasek gogli

·  formowana ciśnieniowo pianka  
z przyjemny welurowym wykończeniem

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  regulowany, elastyczny pasek gogli

światło UV 
(UVA, UVB, UVC)

ochrona UV

wentylacja

wykończenie gogli

odporny na zniszczenia

Wentylacja w oprawkach Wentylacja w szybach
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Uvex Supravision®

W warunkach testowych, powłoka  
Uvex Supravision® pozostawała niezap-
arowana przez całe 60 sekund. Dla jeszcze 
większego bezpieczeństwa i najlepszej 
widoczności, nawet w złych warunkach 
pogodowych.

Take Off
Pierwszy na świecie system wymiennych 
szyb magnetycznych. Szybę ciemniejszą, 
odpowiednią na słoneczną pogodę, można 
łatwo założyć, dzięki zastosowanym mini 
magnesom. Szyba jest odporna na zaryso-
wania. W razie pogorszenia widoczności, 
zdejmujemy szybę magnetyczną, wrzucamy 
do kieszeni i możemy ponownie cieszyć się 
zaletami szyby wzmacniającej kontrast.

Uvex Colorvision®

Przyciemniane soczewki Uvex Colorvision® 
zwiększają kontrast i poprawiają wraże-
nia wizualne we wszystkich warunkach 
pogodowych.

Uvex Variomatic®

Dzięki technologii Uvex Variomatic®  
fotochromowe soczewki reagują au-
tomatycznie, przyciemniając się podczas 
słonecznej pogody i rozjaśniając przy słabej 
widoczności. Szyby Uvex Variomatic® regu-
lują transmisję światła  
w trzech poziomach ochrony (S1-S3).

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

Dzięki połączeniu w jednej szybie filtru 
polaryzacyjnego z powłoką fotochro-
mową uzyskano efekt, najbardziej 
pożądany wśród narciarzy. Technologia 
Uvex Variomatic® Uvex Polavision® nie 
dość, że redukuje odblaski i chroni oko 
przed nadwyrężającym je światłem, to 
dodatkowo zmienia barwę soczewek, 
dostosowując ją do aktualnie panujących 
warunków atmosferycznych.

technologia 
Uvex Variomatic®

technologia 
Uvex Polavision®

widok dzięki  
technologii  
Uvex Polavision®

widok bez  
polaryzacji

szyby Uvex

Uvex Polavision®

Pewna ochrona zabezpieczająca nasze 
oczy przed nieprzyjemnym efektem światła 
odbitego i polaryzacji.

technologia szyb
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Uvex compact 
SERIES

Uvex g.gl 3000  
SERIES

Uvex athletic  
SERIES

Uvex downhill 
2000  

SERIES

Uvex downhill 
2000 S  
SERIES

Uvex contest Uvex  
comanche  

SERIES

Uvex flizz  
SERIES

Uvex slider  
SERIES

Uvex speedy  
pro

Uvex snowy  
pro set

Uvex topic
SERIES

Colorvision®  

(CV)

Variomatic®  

(V)

Variomatic® Polavision® 

extended (VP X)

Take Off Polavision® (TOP)

Take Off  
(TO)

Polavision® 

(P)

lasergold lite  
(LGL)

lasergold
(LG)

full mirror  
(FM)

podsumowanie techniczne

= Produkt jest dostępny w danej kategorii

typy szyb
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Uvex compact 
SERIES

Uvex g.gl 3000  
SERIES

Uvex athletic  
SERIES

Uvex downhill 
2000  

SERIES

Uvex downhill 
2000 S  
SERIES

Uvex contest Uvex  
comanche  

SERIES

Uvex flizz  
SERIES

Uvex slider  
SERIES

Uvex speedy  
pro

Uvex snowy  
pro set

Uvex topic
SERIES

Colorvision®  

(CV)

Variomatic®  

(V)

Variomatic® Polavision® 

extended (VP X)

Take Off Polavision® (TOP)

Take Off  
(TO)

Polavision® 

(P)

lasergold lite  
(LGL)

lasergold
(LG)

full mirror  
(FM)

typy szyb
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mirror green / rose (S2) 

mirror pink / rose (S2) 

mirror gold / blue (S2) 

mirror silver / blue (S2)

mirror orange / orange (S2) 

mirror green / lasergold lite (S2) 

mirror blue / clear (S2)

mirror rainbow / rose (S2) 

mirror orange / blue (S2)

mirror pink / clear (S2) 

mirror silver / lasergold lite (S2) 

mirror gold / lasergold lite (S2)

mirror silver / lasergold lite (S2)

mirror rainbow / lasergold lite (S2)

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

Variomatic® visor (V)

visor

mirror blue Variomatic® / clear (S1–S3)

mirror rainbow Variomatic® / clear (S1–S3)

mirror silver Variomatic® / clear (S1–S3)

mirror green Variomatic® / clear (S1–S3)

lasergold lite / rose (S2)

lasergold lite / blue (S2)

lasergold (S2)

lasergold / clear (S2)

lasergold lite (S1)

mirror orange / lasergold lite (S1)

Variomatic®/ mirror blue (S1–S2)

mirror blue / blue (S1)

basic lens lasergold lite / clear (S1)

Variomatic® pink / clear (S2–S3)

Variomatic® smoke / Polavision® smoke (S2–S4)

Polavision® brown / clear (S1)

basic lens Polavision® brown / clear (S1/S3)

lasergold lite / clear (S1)

mirror blue / Colorvision® yellow (S1)

mirror rose / Colorvision® yellow (S1)

mirror orange / Colorvision® yellow (S1)

mirror orange / Colorvision® green (S2)

mirror blue / Colorvision® orange (S2)

mirror blue / Colorvision® green (S2)

mirror rose / Colorvision® orange (S2)

mirror rose / Colorvision® green (S2) 

mirror orange / Colorvision® orange (S2)

mirror green / Colorvision® orange (S2)

mirror gold / Colorvision® green (S2)

podsumowanie techniczne

Variomatic® (V)
Automatyczne  

przyciemnianie soczewek 

Variomatic® Polavision®  
extended (VP X)

automatyczna zmiana zaciemnienia  
szkieł, redukująca refleksy 

Take Off Polavision® (TOP)
wymienne szyby,  

redukujące odblaski

Take Off (TO)
elastyczne, wymienne  

szyby magnetyczne

Polavision® (P)
szyby redukujące refleksy

lasergold lite (LGL)
szyby kontrastowe, żółte

lasergold (LG)
szyby kontrastowe, 

pomarańczowe

full mirror (FM)
szyby lustrzane

Colorvision® (CV)
Wzmocnienie kontrastu

poziom zabezpieczenia  
// transmisja światła

rodzaje szyb
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mirror rainbow  / rose (S3) 

mirror red / lasergold lite (S3)

mirror green / rose (S3) 

mirror silver / lasergold lite (S3)

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

Take Off lens mirror silver (S3)

Take Off lens mirror blue  (S3) 

Take Off lens mirror green (S3)

Take Off lens mirror gold (S3)

Take Off lens mirror red (S3)

Take Off lens mirror silver (S3)

mirror silver / Colorvision® green (S3)

Variomatic® visor (V)

visor

Variomatic® (V)
Automatyczne  
przyciemnianie soczewek 

Variomatic® Polavision®  
extended (VP X)
automatyczna zmiana zaciemnienia  
szkieł, redukująca refleksy 

Take Off Polavision® (TOP)
wymienne szyby,  
redukujące odblaski

Take Off (TO)
elastyczne, wymienne  
szyby magnetyczne

Polavision® (P)
szyby redukujące refleksy

lasergold lite (LGL)
szyby kontrastowe, żółte

lasergold (LG)
szyby kontrastowe, 
pomarańczowe

full mirror (FM)
szyby lustrzane

Colorvision® (CV)
Wzmocnienie kontrastu

rodzaje szyb

poziom zabezpieczenia  
// transmisja światła
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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
r.chojnacki@larix.com.pl

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

UVEX – oficjalny dostawca sprzętu do Międzynarodowych Reprezentacji.


