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urban // city highlight the city is yours.
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urban // city highlight the city is yours.

Szyba w kasku uvex 
finale visor nie tylko 
chroni od wiatru. 
Jeżdżąc w deszczu 
twoje okulary będą 
zawsze suche.

Najwyższy 
poziom komfortu 
i doskonałe
chłodzenie dzięki 
wbudowanym 
kanałom 
wentylacyjnym.
Podróż do pracy
już nigdy nie 
będzie niemiłym 
doświadczeniem, 
lecz przyjemnością.

Zawsze dobra 
widoczność.

Idealne 
dopasowanie.

Największe miasta świata
odkrywają rower:
lepszą jakość życia. Nowa 
era Mobilności miejskiej wła-
śnie się rozpoczyna.
Rowery to nie tylko sport to 
również symbol wolności – 
co znacząco wpływa na po-
prawę życia codziennego nie 
tylko wśród zdeklarowanych 
rowerzystów. 

W Uvex rozumiemy wyzwania 
stojące przed rowerzystami 
na ulicach miast. Naszą misją 
jest wspierać i chronić ich 
w codziennych podróżach. 
 

Nasze innowacyjne rozwią-
zania wpływają na roz-
wój miejskiego kolarstwa, 
poprawę mobilności oraz 
sprawiają, że jazda w mie-
ście staje się łatwiejsza. 
Dlatego codziennie pracu-
jemy aby tworzyć intuicyjne, 
inteligentne produkty, które 
pomagają każdemu rowe-
rzyście poruszać się bez-
piecznie w swoim mieście.

Uvex jest przekonany, że
rower stanie się najważniej-
szym środkiem taranspor-
tu w mieście. Pomagamy 
rowerzystom podbijać ich 
miasto!

Bicycles 
are the  
future.
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urban // city highlight the city is yours.

Wbudowane z tyłu 
kasku diody led 

poprawiają 
widoczność we mgle, 

deszczu, i w nocy. 
To sytuacje, gdy 

najważniejsze jest, by 
być widzianym przez 

innych użytkowników.

Powrót do domu 
z pracy lub 

wieczornej kolacji: 
jazda na rowerze 

w ciemności 
to prawdziwe 

wyzwanie.
Nowy lekki kask 

uvex city light 
z wbudowanym 
oświetleniem to 

doskanały towarzysz 
na wszystkie 

wieczorne wycieczki.

Dobrze widoczny
ze wszystkich 

stron.

Bądź widoczny.
Nawet w nocy.

Your  
city.  
Your  
chal-

lenge.

Zawsze najlepsza ochrona
z kaskiem rowerowym uvex.
Gdziekolwiek jedziesz – do 
pracy czy na wycieczkę po 
mieście.  
 
Uvex doskanale rozpoznaje 
wyzwania stojące przed 
rowerzystami w mieście 
oraz wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom miejskich 
cyklistów. To dlatego
wszystkie nasze innowacje 
produktowe są tworzone 
w całości z korzyścią dla 
klienta.
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urban // city highlight the city is yours.
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urban // city highlight the city is yours.

uvex hlmt 5 bike pro 
strona 15

uvex city active 
strona 14

uvex finale visor 
strona 14

uvex city light 
strona 13

uvex city i-vo 
strona 15
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urban // city highlight the city is yours.

Nowa kampania jest wspierana 
przez banery na stronie internetowej 
oraz publikacje w serwisach 
społecznościowych, jak również 
w sklepach stacjonarnych przez 
materiały POS* – Stworzona specjalnie 
dla Was, naszych dealerów.

Miasto, przedmieścia, 
przyszłość.
Rowery będą jednym 
z najważniejszych środków 
transportu w miastach – to 
ciągle rosnący segment 
rynku o ogromnym 
potencjale. 
Aby wykorzystać ten 
rosnący trend oraz 
przyciągnąć większą uwagę 
skorzystaj z materiałów 
reklamowych które 
przygotował uvex, zarówno 
tych online jak i offline. 

* przykładowa prezentacja
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VISIBILITY
urban // city technologia visibility

Po wyłączeniu oświe-
tlenia Uvex city light 
wygląda jak prosty,
sportowy kask miejski,
łańcuchy LED nie są 
widoczne.

Kask posiada niebieskie 
paski z przodu, czerwo-
ne z tyłu. Wszysko dla 
zwiększenia widoczno-
ści w ruch miejskim.

Nowy uvex city light 
zwiększa widoczność 
oraz bezpieczeństwo 
w mieście

Podróżuj bezpiecznie 
przez Miasto o zmierzchu 
i w nocy z miejskim ka-
skiem uvex city light.
 
Inteligentne oświetlenie 
znacząco zwiększa widocz-
ność w ruchu drogowym. To 
sprawia, że kask uvex city 
light to doskonały towa-
rzysz w mieście.

Łańcuchy LED wbudowa-
ne z przodu i z tyłu kasku 
aktywuje się po naciśnięciu 
przycisku.
Niebieskie diody LED są 
lepiej widoczne niż białe i są 
bardziej energooszczędne –
wszystko po to by wydłużyć 
żywotność baterii.

Łańcuchy LED są wbudowa-
ne między EPS – powłokę 
wewnętrzną oraz zewnętrz-
ną skorupę. To sprawia, 
że są bardzo trwałe oraz 
wodoodporne co potwierdza 
norma IP44. 
Mimo wbudowanego oświe-
tlenia, baterii oraz gniazda 
plug-in do ładowania kask 
nadal jest bardzo lekki.

Przyciągające wzrok diody 
LED zapewniają optymalną 
widoczność w każdej sytu-
acji - szczególnie podczas 
skręcania w lewo: największe 
źródło niebezpieczeństwa na 
drodze.

// technologia
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urban // city technologia visibility

Łańcuchy LED
świecą w 3 trybach.
ciągłym, przerywanym 
oraz rozjaśniająco/
zaciemniającym

Wskaźnik poziomu baterii
znajduje się z tyłu kasku. 
Wbudowany akumulator 
ładowany jest przez 
mikro USB.
Ładowanie trwa od 6 do 
12 godzin.

Wskaźnik poziomu 
naładowania to rów-
nież dioda LED
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urban // city kaski



*Rekomendowana cena detaliczna. 13
Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

urban // city kaski

uvex city light

 · zintegrowane oświtlenie LED

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 18 kanałów wentylacyjnych

 · siatka przeciw owadom

 · lamka plug-in LED w zestawie

 · wyjmowana wyściółka  

 typu x-fit

 · odblaskowe paski

 · 32 zintegrowane diody LED

 · Standard IP44 (wodoodporny)

 · 6-12 godzin pracy baterii

 · waga od 320 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

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

NEW

uvex variotronic® s

REKOMENDOWANE

Rozświetl noc  

Z nowym kaskiem uvex 
city light jesteś bezpieczny 

w mieście o zmierzchu i w nocy.

Inteligentny system 
oświetleniowy zwiększa 

widoczność w ruchu drogowym.

To sprawia, że kask uvex city 

light to bezpieczny towarzysz 
w miejskich wyprawach.

PODGLĄD

SU18A3499B18 

cena: 699,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna.14
Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

uvex city active

uvex finale visor 

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji anatomic IAS

 · monomatic

 · system FAS

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · wkładka antyalergiczna

 · siatka przeciw owadom

 · w zestawie lampka plug-in  

 LED xb050

 · odblaskowe paski i logo

 · zdejmowany daszek

 · waga od 280 g

 · 20 kanałów wentylacyjnych

 · wkładka antyalergiczna

 · siatka przeciw owadom

 · w zestawie lampka  

 plug-in LED xb048

 · w zestawie wizjer 

 litemirror silver (S1)

 · odblaskowe paski i logo

 · wyjmowana wyściółka  

 typu vent

 · waga od 330 g

OCHRONA

OCHRONA

DOPASOWANIE

DOPASOWANIE KOMFORT

KOMFORT

white mat
41.0.428.0215
52 – 57 cm

41.0.428.0217
56 – 60 cm

black mat
41.0.428.0115
52 – 57 cm

41.0.428.0117
56 – 60 cm

white-silver mat 
41.0.753.0215
52 – 57 cm

41.0.753.0217
56 – 61 cm

black mat 
41.0.753.0315
52 – 57 cm

41.0.753.0317
56 – 61 cm

teal mat
41.0.428.0315
52 – 57 cm

41.0.428.0317
56 – 60 cm

black-white mat
41.0.753.0115
52 – 57 cm

41.0.753.0117
56 – 61 cm

PODGLĄD

PODGLĄD

lamka plug-in 

LED w zestawie

lamka plug-in LED 

w zestawie

odblaskowe paski 

w zestawie

odblaskowe paski 

w zestawie

urban // city kaski

SU18A3749B18 

cena: 749,90 PLN*

SU18A2249B18 

cena: 449,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.
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*Rekomendowana cena detaliczna. 15
Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

PODGLĄD

lamka plug-in 

LED w zestawie

odblaskowe paski 

w zestawie

 · technologia inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

OCHRONA

uvex city i-vo

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 24 kanały wentylacyjne

 · wkładka typu x-fit

 · siatka przeciw owadom 

 · odblaskowe paski i logo

 · zdejmowany daszek xb390

 · w zestawie lampka plug-in  

 LED xb039

 · waga od 240 g

DOPASOWANIE KOMFORT

urban // city kaski

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

grey-blue mat
41.0.419.1015
52 – 57 cm

41.0.419.1017 
56 – 60 cm

white-green mat
41.0.419.0915
52 – 57 cm

41.0.419.0917 
56 – 60 cm

uvex hlmt 5 bike pro

 · reflective uvex logo

 · technologia hardshell

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · removable IAS 

 · monomatic

 · system FAS

 · 10 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka typu  

x-FIT core

 · zdejmowany daszek kx003

 · odblaskowe paski i logo

 · waga od 395 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

uvex lgl 36 colorvision

REKOMENDOWANE

white-black mat
41.0.303.1417
55 – 58 cm

41.0.303.1419 
58 – 61 cm

odblaskowe paski i logo

grey-lime mat
41.0.303.1217 
55 – 58 cm

41.0.303.1219
58 – 61 cm

blue mat
41.0.303.1317
55 – 58 cm

41.0.303.1319
58 – 61 cm

odblaskowe paski i logo

black mat
41.0.303.0717
55 – 58 cm

41.0.303.0719
58 – 61 cm

SU18A1899B18 

cena: 379,90 PLN*

SU18A1399B18 

cena: 279,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.
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PROTECTION
performance technologia protection

Ochrona ludzi jest podstawą 
misji marki uvex.
To nasz cel i nasza motywacja.

Podczas „testu upadku”
kask jest upuszczany

na kowadło z wysokości 
co najmniej 113 cm,

osiągając przy tym pręd-
kość do 19,51 km/h.

* where CPSC is shown beside the model

European bicycle 
helmet standards

US bicycle helmet 
standard*

GS certified
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PROTECTION
performance technologia protection

// technologia

Każdy, kto nosi kask uvex 
jeździ bezpiecznie, ponieważ 
każdy z naszych kasków 
rowerowych przechodzi 
rygorystyczne próby w cen-
trum testowym uvex.

Dzięki temu możemy zagwa-
rantować wysoką jakość 
i funkcjonalność naszych 
kasków. Jednocześnie nasze 
procedury testowe pomagają 
rozwijać idee kasków jutra 
Uvex.

Chronimy ludzi od stóp 
do głów. Robimy to już 
od ponad 90 lat. Ochrona 
naszych klientów jest naszą 
motywacją, bezwzględu na 
to czy dotyczy zawodowych 
sportowców, czy amatorów.
Wyznaczamy najwyższy  po-
ziom standardów jeśli chodzi 
o rozwój nowych produktów 
i innowacji.

Jako jeden z liderów produk-
cji akcesoriów ochronnych 
zawsze stosujemy surowe 
normy, co w imię zasad „made 
in uvex” jest gwarancją naj-
wyższej jakości. 
Dzięki najnowszym techno-
logiom, serwisowi zorien-
towanemu na klienta oraz 
najlepszymi testami w swojej 
klasie możemy zaoferować 
każdemu, kto zaufa naszym 
produktom ochronę najlepszą 
z możliwych.
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AERODYNAMICS

aerodynamicsperformance technologia

Photographer: © BrakeThrough Media

Photographer: © Marcel Hilger

W elitarnych wyścigach 
rowerowych każdy
wat i każda sekunda się 
liczy.
Oszczędzaj energię by 
zyskać czas – tylko wtedy 
podium będzie w zasięgu 
ręki.

Maksymalna oszczędność 
energii i optymalna wentyla-
cja – to esencja doskonałego 
kasku czasowego.
Uvex wykorzystywał tę 
wiedzę przez wiele lat by 
stworzyć i udoskonalać kaski 
będące wsparciem dla najlep-
szych sportowców w osiąga-
niu przez nich sukcesów.

Przy tworzeniu kasku uvex 
race 8 inżynierowie uvex ści-
śle współpracowali z teamem  
BMC Etixx Pro Cycling. 

 
Na obozie szkoleniowym 
w Lanzarote, sportowcy
otrzymali prototyp kasku. 
Była to doskonała okazja do 
intensywnych testów przygo-
towywanego produktu. Opinie 
sportowców bardzo pomogły 
w stworzeniu finałowej wersji 
kasku. 
 
Nowy kask uvex race 8 został 
skrócony i uzyskał kształt 
kropli wody co stanowi dosko-
nałą kombinację wentylacji 
i aerodynamiki.  
 
Intensywne testy, analizy
pozycji kolarzy, skanowanie 
ciała 3D oraz symulacje  
aerodynamiczne CFD 
pomogły stworzyć i zoptyma-
lizować nowy kask czasowo 
trhiatlonowy. 
 
Przedni otwór wentylacyjny
został umieszczony w rejonie 
największego ciśnienia dyna-
micznego.
Powietrze przepływa dookoła 
kasku i przez niego, co 
znacząco minimalizuje opory 
powietrza.

// technologia
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AERODYNAMICS

aerodynamics

uvex race 8uvex race 6

performance technologia

Połączenie inżynieri,  
symulacji komputrowej 
oraz know-how expertów

CFD (computational fluid 
dynamic) analiza aero-
dynamiczna kasku uvex 
race 8 pokazuje syner-
gię pomiędzy wentylacją 
a optymalnym oporem 
powietrza. Dzięki temu 
tworzące się turbulencje 
równo rozkładają się 
z tyłu ciała za głową.

Laminarny opływ  
powietrza wokół brody.

Zoptymalizoawany  
opór wokól ramion.

Zredukowany  
opór z tyłu.

Learn more: 
uvex-sports.com/aerodynamics

m
oc

 //
 w

at

180 km
na dystansie

36.0 km/h
średnia prędkość

2 min. 21 sec.
zaoszczędzony czas

13.7 wat
zaoszczędona energia

całkowity 
opór

326.6 
wat

312.9 
wat

– 4.2 %
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performance highlight #uvexperformance

Photographer: © BrakeThrough Media

Learn more: 
uvex-sports.com/performance
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we focus. 
on your  
ambition.

#uvexperformance

performance highlight #uvexperformance

Pasja, która nas napędza,
oraz pragnienie sukcesu,
umożliwia nam osiągnięcie  
czegoś specialnego  
#uvexperformance wspiera 
sportowców – od samego 
początku do końca – by sięgać 
jeszcze dalej.
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ATHLETES

Photographer: © Ingo Kutsche

Photographer: © sportograf

Photographer: © BrakeThrough Media

BMC ETIXX PRO 
TRIATHLON TEAM

ANDREAS 
BÖCHERER

KARL  
PLATT

performance #uvexperformance
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performance #uvexperformance

Photographer: © Marcel Hilger

Photographer: © Johann Groder

LAURA  
PHILIPP

ANNE  
HAUG



Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

*Rekomendowana cena detaliczna.24
Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji anatomic IAS

 · monomatic

 · system FAS

OCHRONA DOPASOWANIE
 · 17 kanałów wentylacyjnych

 · siatka przeciw owadom

 · lampka LED xb043 (opcjo-

nalnie)

 · wyściółka typu x-fit

 · waga od 240 g

KOMFORT

uvex quatro xc

black
41.0.751.0115
52 – 57 cm

41.0.751.0117
56 – 61 cm 

white
41.0.751.0315
52 – 57 cm

41.0.751.0317
56 – 61 cm 

 · wentylacja aero

 · technologia PC hardshell

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE / CPSC

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji anatomic IAS

 · monomatic

 · system FAS

OCHRONA DOPASOWANIE
 · antyalergiczna wyjmowana 

wkładka typu went 

 · magnetyczny wizjer 

 · waga od 450g

KOMFORT

uvex race 8

white-black
41.0.965.0315
56 – 58 cm 

41.0.965.0317
59 – 61 cm 

PODGLĄD

PODGLĄD

NEW

neon lime
41.0.751.0215
52 – 57 cm

41.0.751.0217
56 – 61 cm 

Najszybszy kask uvex

Maksymalna oszczędność 
energii i optymalna wentylacja 

to esencja idealnego kasku 
czasowego.

W procesie tworzenia kasku  
uvex race 8 czynny udział oprócz 

inżynierów uvex brali również za-

wodnicy BMC Etixx Pro Triathlon.

Wspólnie opracowali najszybszy 
kask uvex wszech czasów.

uvex sportstyle 803 race vm

REKOMENDOWANE

performance kaski

lampka LED (opcjonalnie)

SU18A6499B18 

cena: 1 299,90 PLN*

SU18A1999B18 

cena: 399,90 PLN*



Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

*Rekomendowana cena detaliczna. 25
Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

uvex EDAero [uvex EveryDayAerodynamics]

 · technologia multi inmould

 · wentylacja aero

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji BOA®  

half ring 

 · monomatic

 · system FAS

 · 8 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka  

typu vent

 · waga od 300 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

white-black mat
41.0.963.0417 
53 – 57 cm

41.0.963.0419 
57 – 59 cm

red mat-white
41.0.963.0517 
53 – 57 cm

41.0.963.0519 
57 – 59 cm

black-white mat 
41.0.963.0317
53 – 57 cm

41.0.963.0319
57 – 59 cm

uvex sportstyle 803 race vm small

REKOMENDOWANE

performance kaski

uvex race 5

 · technologia double inmould

 · technologia high impact shell 

(wyjątkowo odporny na uderze-

nia i wstrząsy poliwęglan, używa-

ny w kaskach motocyklowych)

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 3 rozmiary skorupy 

 · system regulacji 2k IAS half  

ring

 · monomatic

 · system FAS

 · 23 kanały wentylacyjne

 · wyjmowana wyściółka  

typu vent carbon

 · waga od 225 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT NAGRODY

04 / 2014 very good

black mat/shiny
41.0.190.0915 
52 – 56 cm

41.0.190.0917 
55 – 58 cm

41.0.190.0919 
58 – 61 cm

white
41.0.190.0115
52 – 56 cm

41.0.190.0117 
55 – 58 cm

41.0.190.0119
58 – 61 cm

SU18A4749B18 

cena: 949,90 PLN*

SU18A3499B18 

cena: 699,90 PLN*
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05 / 2015 very good

NAGRODY
 · technologia double inmould

 · roll over bar 

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy 

 · system regulacji 2k IAS  

half ring

 · monomatic

 · system FAS

 · 20 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka typu vent

 · waga od 200 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

uvex race 1

green-white
41.0.170.1915
51 – 55 cm

41.0.170.1917
55 – 59 cm

white 
41.0.170.1115
51 – 55 cm

41.0.170.1117
55 – 59 cm

black mat/shiny 
41.0.170.1715 
51 – 55 cm

41.0.170.1717 
55 – 59 cm

uvex sportstyle 116

REKOMENDOWANE

performance kaski

SU18A2849B18 

cena: 569,90 PLN*

red-white
41.0.170.2015 
51 – 55 cm

41.0.170.2017
55 – 59 cm
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NAGRODY

uvex boss race

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · wyściółka typu x-fit

 · siatka przeciw owadom

 · waga od 215 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

white-black 
41.0.229.0815
52 – 56 cm

41.0.229.0817
55 – 60 cm

opcjonalnie z xb300 visor

black 
41.0.229.0315
52 – 56 cm

41.0.229.0317
55 – 60 cm

opcjonalnie z xb300 visor

white 
41.0.229.0215
52 – 56 cm

41.0.229.0217
55 – 60 cm

04 / 2014 very good

uvex sportstyle 115

REKOMENDOWANE

performance kaski

SU18A1649B18 

cena: 329,90 PLN*

black-neon yellow
41.0.229.1615
52 – 56 cm

41.0.229.1617
55 – 60 cm

opcjonalnie z xb300 visor
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uvex onyx cc

 · technologia inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 17 kanałów wentylacyjnych

 · vent lady pads

 · przystosowany do lampki 

triangle LED

 · zdejmowany daszek xb320

 · waga od 245 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

white-red mat
41.4.542.0715 
52 – 57 cm

white-teal mat
41.4.542.0615
52 – 57 cm

black-teal mat
41.4.542.0515
52 – 57 cm

active kaski

uvex onyx

 · technologia inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 17 kanałów wentylacyjnych

 · vent lady pads

 · przystosowany do lampki 

triangle LED

 · zdejmowany daszek xb320

 · waga od 245 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

dark silver-light blue
41.4.543.1715
52 – 57 cm

white-red
41.4.543.1815
52 – 57 cm

white-silver
41.4.543.2615
52 – 57 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

SU18A1649B18 

cena: 329,90 PLN*

SU18A1299B18 

cena: 259,90 PLN*

white**
41.4.543.2815
52-57 cm

black**
41.4.543.2915
52-57 cm

**Kolor dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.
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 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 19 kanałów wentylacyjnych

 · siatka przeciw owadom

 · lampka LED (opcjonalnie)

 · zdejmowany daszek

 · wyściółka typu x-fit

 · waga od 280 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

black-yellow mat
41.0.427.0215
52 – 57 cm

41.0.427.0217 
56 – 60 cm

blue mat
41.0.427.0615
52 – 57 cm

41.0.427.0617
56 – 60 cm

silver-orange mat
41.0.427.0315
52 – 57 cm

41.0.427.0317 
56 – 60 cm

white-black mat
41.0.427.0415
52 – 57 cm

41.0.427.0417 
56 – 60 cm

teal mat
41.0.427.0115 
52 – 57 cm

41.0.427.0117 
56 – 60 cm

black-white mat
41.0.427.0515 
52 – 57 cm

41.0.427.0517
56 – 60 cm

PODGLĄD

lampka LED (opcjonalnie)

uvex active cc

uvex sportstyle 802 v

REKOMENDOWANE

active kaski

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

SU18A1899B18 

cena: 379,90 PLN*
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REKOMENDOWANE

uvex sportstyle 104 v

uvex sportstyle 710

REKOMENDOWANE

green-lemon
41.0.795.0415 
52-57 cm

41.0.795.0417 
56-61 cm

red mat
41.0.796.0315 
52-57 cm

41.0.796.0317 
56-61 cm

active kaski

uvex adige SU18A1249B18 

cena: 249,90 PLN*

uvex adige cc SU18A1399B18 

cena: 279,90 PLN*

 · technologia double inmould

 · normy: EN 1078 / 

 TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji 3D IAS 2.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 18 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka  

 typu x-FIT

 · siatka chroniąca przed  

 owadami 

 · zdejmowany daszek  

 xb470-V2

 · przystosowany do lampki  

 plug-in xb047

 · waga od 270 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

 · technologia double inmould

 · normy: EN 1078 /  

 TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji 3D IAS 2.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 18 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka  

 typu x-FIT

 · siatka chroniąca przed 

 owadami 

 · zdejmowany daszek 

 xb470-V2

 · przystosowany do  

 lampki plug-in xb047

 · waga od 270 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

blue mat
41.0.796.0415 
52-57 cm
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uvex i-vo cc

 · technologia inmould 

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 24 kanały wentylacyjne

 · wyściółka typu x-fit

 · siatka przeciw owadom 

 ·  plug-in LED xb039  

(opcionalnie)

 · zdejmowany daszek xb390-V2

 · waga od 225 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT NAGRODY

green-teal mat
41.0.423.1815
52 – 57 cm

41.0.423.1817
56 – 60 cm

06 / 2014 very good

black mat 
41.0.423.0815
52 – 57 cm

41.0.423.0817
56 – 60 cm

lightblue-blue mat 
41.0.423.1315
52 – 57 cm

41.0.423.1317
56 – 60 cm

white mat
41.0.423.0715
52 – 57 cm

41.0.423.0717
56 – 60 cm

black-smoke mat 
41.0.423.1115
52 – 57 cm

41.0.423.1117
56 – 60 cm

dark pink mat 
41.0.423.1715
52 – 57 cm

41.0.423.1717
56 – 60 cm

red-darksilver mat 
41.0.423.1415
52 – 57 cm

41.0.423.1417
56 – 60 cm

neon lime mat
41.0.423.1915
52 – 57 cm

41.0.423.1917
56 – 60 cm

PODGLĄD

lampka LED (opcjonalnie)

active kaski

SU18A1649B18 

cena: 329,90 PLN*
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uvex i-vo c

 · technologia inmould 

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 24 kanały wentylacyjne

 ·  wyjmowana wyściołka typu 

basic

 · siatka przeciw owadom 

 ·   plug-in LED xb039  

(opcionalnie)

 · zdejmowany daszek xb390

 · waga od 225 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

dark pink shiny
41.0.417.1915
52 – 57 cm

41.0.417.1917
56 – 60 cm

lightblue
41.0.417.2015
52 – 57 cm

41.0.417.2017
56 – 60 cm

dark silver-blue
41.0.417.1715
52 – 57 cm

41.0.417.1717
56 – 60 cm

black-dark silver
41.0.417.0915
52-57 cm

41.0.417.0917
56-60 cm

PODGLĄD

lampka LED (opcjonalnie)

dark silver-green
41.0.417.1615
52 – 57 cm

41.0.417.1617
56 – 60 cm

uvex sportstyle 113

REKOMENDOWANE

active kaski

NAGRODY

Sport-Tipp

4/2015 · technologia inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

OCHRONA

uvex i-vo

 · 2 rozmiary skorupy

 · system IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 24 kanały wentylacyjne

 ·  wyjmowana wyściołka typu basic

 · siatka przeciw owadom

 · lampka LED (opcjonalnie)

 · zdejmowany daszek xb390

 · przystosowany do lampki 

triangle LED

 · waga od 225 g

DOPASOWANIE KOMFORT

uvex sportstyle 223

REKOMENDOWANEPODGLĄD

lampka LED (opcjonalnie)

white
41.0.424.0115
52 – 57 cm

41.0.424.0117
56 – 60 cm

black
41.0.424.0215
52 – 57 cm

41.0.424.0217
56 – 60 cm

blue metallic**
41.0.424.1015
52-57 cm

red metallic**
41.0.424.0915
52-57 cm

41.0.424.0917
56-60 cm

SU18A1449B18 

cena: 289,90 PLN*

SU18A1149B18 

cena: 229,90 PLN*

**Kolor dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.
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uvex air wing

 · technologia inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 24 kanały wentylacyjne

 ·  wyjmowana wyściołka typu 

basic

 · siatka przeciw owadom

 ·  plug-in LED xb039

 · zdejmowany daszek xb390

 · waga od 225 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

blue-white
41.4.426.1515
52 – 57 cm

blue-green
41.4.426.0615
52 – 57 cm

lime-white
41.4.426.1415
52 – 57 cm

lightblue-silver
41.4.426.1215
52 – 57 cm

white-pink
41.4.426.0115
52 – 57 cm

black-white
41.4.426.1315
52-57 cm

blue-pink
41.4.426.0415 
52-57 cm

NAGRODY

PODGLĄD

lampka LED 

(opcjonalnie)

junior // kids kaski

SU18A1199B18 

cena: 239,90 PLN*

uvex viva 2 mat
OCHRONA KOMFORTDOPASOWANIE
 · technologia inmould

 · normy: EN 1078 /  

 TÜV GS / CE

 · IAS 

 · monomatic

 · system FAS

 · 15 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka  

typu basic

 · siatka chroniąca przed  

owadami 

 · waga od 320 g

white mat
41.0.104.0315
52 – 57 cm

41.0.104.0317
56-62 cm

grey pink mat
41.0.104.1815
52 – 57 cm

black mat
41.0.104.0415
52 – 57 cm

41.0.104.0417
56-62 cm

black green mat
41.0.104.1715
52 – 57 cm

41.0.104.1717
56-62 cm

SU18A1149B18 

cena: 219,90 PLN*
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 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

OCHRONA DOPASOWANIE
 · 24 kanały wentylacyjne

 · wyściółka typu x-fit

 · siatka przeciw owadom

 · daszek xb320

 · waga od 345 g

KOMFORT

uvex oversize

uvex variotronic® s large

REKOMENDOWANE

blue-white mat
41.0.160.0817
61 – 65 cm

black mat-silver
41.0.160.0617
61 – 65 cm

uvex flash

 · technologia inmould 

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 24 kanały wentylacyjne

 ·  wyjmowana wyściołka typu 

basic

 · siatka przeciw owadom 

 ·   plug-in LED xb039  

(opcionalnie)

 · zdejmowany daszek xb390

 · waga od 225 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

active kaski

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

SU18A999B18 

cena: 199,90 PLN*

SU18A1999B18 

cena: 399,90 PLN*

lime-white
41.0.966.0315
52 – 57 cm

41.0.966.0317
56-62cm
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choose 
 your  
 trail.
the enduro 
range by uvex 
the perfect  
helmet for  
every terrain

Photographer: © Tobias Woggon

all mountain // enduro kaski

Enduro oznacza 
wszechstronność, wolność 
i elastyczność. 
Nie ważne gdzie jedziesz,
w dół czy na górę, po 
szlakach, czy w parku 
rowerowym. W błocie czy po 
skałach, lub po żwirze. Poza 
szlakiem rowerzysta nie ma
ograniczeń. Uvex ma właściwy 
kask sprostający każdym 
potrzebom. 

Uvex jakkyl hde łączy w sobie 
cechy kasku górskiego 
oraz zjazdowego w jednym. 
Z dobrze wentylowanego kasku 
all-mountain, w jednej chwili 
zamienia się w full-face dzięki 
dołączanej w bardzo łatwy 
sposób gardzie. 
 
W kasku uvex finale jesteś 
zawsze bezpieczny, czy 
jedziesz pod górę czy podążasz 
szybkimi szlakami w dół. Dzięki 
dużym otworom wentylacyjnym 
twoja głowa pozostaje zawsze 
„chłodna”.
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black-dark silver mat
41.0.801.0115
52 – 57 cm

41.0.801.0117
56 – 61 cm

uvex jakkyl hde

red-black mat
41.0.801.0415
52 – 57 cm

41.0.801.0417
56 – 61 cm

 · technologia multi inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE / CPSC

 · 2 rozmiary skorupy 

 · system 360° full-ring

 · monomatic

 · system FAS

 · 14 kanałów wentylacyjnych 

 · zdejmowana garda

 · regulowany daszek

 · uchwyt na gogle

 ·  wyjmowana wyściółka

 · waga od 630 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT NAGRODY

uvex downhill 2000 bike

REKOMENDOWANE

all mountain // enduro kaski

SU18A4299B18 

cena: 849,90 PLN*
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gogglesall mountain // enduro

uvex hlmt 10 bike

 · technologia hardshell

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · 4 rozmiary skorupy

 · wygodna w zapięciu  

sprzączka

 · 13 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka

 · waga od 1020 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

white-blue
41.0.821.0201
54 – 56 cm

41.0.821.0202
56 – 58 cm

41.0.821.0203
58 – 60 cm

41.0.821.0204
60 – 62 cm

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

 · 100% UVA, UVB, UVC  · membrana klimatyczna

 · pojedyncza pianka

 · gumowy, silikonowy pasek

OCHRONA LENS

ZESTAW ZRYWEK

 · pojedyncza szyba

 · supravision®

 · przystosowane do zrywek

KOMFORT

uvex fx bike

 · 100% UVA, UVB, UVC  · pojedyncza, welurowa 

pianka

 · membrana klimatyczna

 · gumowy, silikonowy 

pasek 

OCHRONA LENS
 · podwójne, sferyczne szyby

 · supravision®

 · technologia decentred lens

KOMFORT

uvex downhill 2000 bike

black
55.0.503.2018 
clear-clear
89 % S0

55.0.503.2018

black
55.0.109.2028 
clear-clear 
89 % S0

uvex fx bike

REKOMENDOWANE

all mountain // enduro kaski

SU18A2999B18 

cena: 599,90 PLN*

SU18A799B18 

cena: 159,90 PLN*

SU18A1399B18 

cena: 279,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.
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black mat
56.6.204.2005
55 – 59 cm

lime-blue mat
56.6.204.6405
55 – 59 cm

uvex p.8000 tour

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1077 B /  

EN 1078 / EN 12492 / TÜV GS 

 · system RECCO®

 · 1 rozmiar skorupy

 · system regulacji Boa®

 · system FAS

 · monomatic

 · system wentylacji

 · zapięcie do gogli

 · wyjmowane nauszniki

 · wyjmowana, antyalergiczna,  

ultralekka wyściółka

 · natural sound system

 · przystosowany pod czołówkę

 · waga od 310g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

NAGRODY

PODGLĄD

black-orange mat
56.6.204.2805
55 – 59 cm

NEW

Nowy kask rowero-
wo-skiturowy.
Niezwykle lekki, świetnie 

wentylowany oraz doskonale 

dopasowany dzieki systemo-

wi Boa®. Spełnia normy dla 

kasków rowerowych EN 1078, 

kasków narciarskich EN 1077 B 

oraz wspinaczkowych EN 12492

Posiada również sytem ratow-

nictwa lawinowego RECCO®.

all mountain // enduro kaski

SU18A3249B18 

cena: 649,90 PLN*
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uvex quatro pro

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji anatomic IAS

 · monomatic

 · system FAS

 · 17 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka typu vent

 · siatka przeciw owadom

 · spoiler

 · ruchomy daszek

 · adapter umożliwiający 

montaż kamery Go Pro

 · lampka LED (opcjonalnie)

 · waga od 305 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT NAGRODY

white-pink mat
41.0.776.1315
52 – 57 cm

41.0.776.1317
56 – 61 cm

black-white mat
41.0.776.0715
52 – 57 cm

41.0.776.0717
56 – 61 cm

black mat
41.0.776.0415
52 – 57 cm

41.0.776.0417
56 – 61 cm

anthracite-lime mat
41.0.776.1215
52 – 57 cm

41.0.776.1217
56 – 61 cm

PODGLĄD

plug-in LED  

(opcjonalnie)

uvex sportstyle 221

REKOMENDOWANE

all mountain // enduro kaski

06 / 2014 very good

SU18A2899B18 

cena: 579,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna. 41
Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

uvex quatro

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji anatomic IAS

 · monomatic

 · system FAS

 · 17 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka typu vent

 · siatka przeciw owadom

 · lampka LED (opcjonalnie)

 · opcjonalnie adapter  

umożliwiający montaż  

kamery Go Pro

 · waga od 300 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

blue-silver orange
41.0.775.1815
52 – 57 cm

41.0.775.1817
56 – 61 cm

white mat-black
41.0.775.0815
52 – 57 cm

41.0.775.0817
56 – 61 cm

blackberry mat
41.0.775.1615
52 – 57 cm

lightblue white
41.0.775.1715
52 – 57 cm

black-neon yellow
41.0.775.1115
52 – 57 cm

41.0.775.1117
56 – 61 cm

darksilver mat-black 
41.0.775.0215
52 – 57 cm

41.0.775.0217
56 – 61 cm

PODGLĄD

uvex sportstyle 706

REKOMENDOWANE

lampka LED (opcjonalnie)

all mountain // enduro kaski

SU18A2249B18 

cena: 449,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna.42
Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

uvex finale

black-white mat
41.0.805.1115
52 – 57 cm

41.0.805.1117
56 – 61 cm

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE / CPSC

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji anatomic IAS

 · monomatic

 · system FAS

 · 20 kanałów wentylacyjnych 

 · wyjmowana wyściółka typu vent

 · siatka przeciw owadom

 · zdejmowany daszek xb480

 · lampka LED (opcjonalnie)

 · waga od 300 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT NAGRODY

white-white mat
41.0.805.0915
52 – 57 cm

blue-white mat
41.0.805.1015
52 – 57 cm

41.0.805.1017
56 – 61 cm

black-green mat
41.0.805.0815
52 – 57 cm

41.0.805.0817
56 – 61 cm

black mat
41.0.805.0115
52 – 57 cm

41.0.805.0117
56 – 61 cm

PODGLĄD

lampka LED (opcjonalnie)

all mountain // enduro kaski

SU18A2349B18 

cena: 469,90 PLN*



SU18A1499B18 

cena: 299,90 PLN*uvex stivo c

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 wielkości skorupy

 · system 3D IAS 3.0

 · system FAS

 · monomatic

 · 18 kanałów wentylacyjnych

 ·  wyjmowana wyściółka  

typu x-fit

 ·  siatka chroniąca przed 

owadami

 ·  przystosowany do lampki 

plug-in Led 

 · zdejmowany daszek

 · waga od 280 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

uvex sportstyle 116

REKOMENDOWANE PODGLĄD

plug-in LED (opcjonalnie)

black-red
41.0.797.0115
52-57 cm

41.0.797.0117
56-61 cm

green-black
41.0.797.0315
52-57 cm

41.0.797.0317
56-61 cm

*Rekomendowana cena detaliczna. 43
Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

uvex stivo cc

 · technologia double inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji anatomic IAS

 · system FAS

 · monomatic

 · 18 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka typu vent

 · siatka przeciw owadom

 · zdejmowany daszek xb470

 · plugin LED xb047  

(opcionalnie)

 · waga od 280 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT NAGRODY

white mat
41.0.790.0915
52 – 57 cm

41.0.790.0917
56 – 61 cm

black mat
41.0.790.1015
52 – 57 cm

41.0.790.1017
56 – 61 cm

05 / 2015 winner

blue-white mat
41.0.790.1215
52 – 57 cm

41.0.790.1217
56 – 61 cm

PODGLĄD

lampka LED (opcjonalnie)

uvex sportstyle 705

REKOMENDOWANE

all mountain // enduro kaski

SU18A1899B18 

cena: 379,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.
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junior // kids kaski
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uvex finale junior (51-55 cm)

 · technologia inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · system IAS 2.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 11 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściołka typu 

basic

 · siatka przeciw owadom

 · plug-in LED xb039 (opcionalnie)

 · waga od 250 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

heart white pink
41.4.807.0115
51 – 55 cm

white-black
41.4.807.0815
51 – 55 cm

dragon red black**
41.4.807.0515
51-55 cm

purple flowers
41.4.807.1015
51 – 55 cm

black-white
41.4.807.0915
51 – 55 cm

PODGLĄD

uvex sportstyle 508

REKOMENDOWANE

lampka LED (opcjonalnie)

uvex sportstyle 508

REKOMENDOWANE

uvex finale junior (48-52 cm)

 · technologia inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · system IAS 2.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 11 kanałów wentylacyjnych

 ·  wyjmowana wyściołka typu 

basic

 · siatka przeciw owadom

 ·  plug-in LED xb039  

(opcionalnie)

 · waga od 250 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

junior // kids kaski

space rocket
41.4.807.1213
48 – 52 cm

PODGLĄD

lampka LED (opcjonalnie)

pink girl
41.4.807.1113
48 – 52 cm

green pirate
41.4.807.1313
48 – 52 cm

safari
41.4.807.1413
48 – 52 cm

SU18A949B18 

cena: 189,90 PLN*

SU18A949B18 

cena: 189,90 PLN*

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.10.2017 r.

**Kolor dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.
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uvex quatro junior

 · technologia inmould

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · system IAS 3.0

 · monomatic

 · system FAS

 · 9 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściołka typu 

basic

 · siatka przeciw owadom

 · plug-in LED xb044 included

 · zdejmowany daszek xb440

 · waga od 240 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

 anthracite-green
41.4.257.2615
50 – 55 cm

green-silver
41.4.257.2215
50 – 55 cm

pink-silver
41.4.257.2115
50 – 55 cm

white-grey
41.4.257.2715
50 – 55 cm

blue-silver
41.4.257.2315
50 – 55 cm

black-red
41.4.257.2815
50 – 55 cm

PODGLĄD

junior // kids kaski

lamka plug-in LED w zestawie

uvex kid 3

 · technologia hardshell 

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · 2 rozmiary skorupy

 · ruchomy system IAS

 · monomatic

 · system FAS

 · 10 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściółka  

typu X-FIT w dwóch grubo-

ściach (5 mm oraz 10 mm) 

 · waga od 350 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

white skate
41.4.819.1815
51 – 55 cm

dirtbike black
41.4.819.0915
51 – 55 cm

pink dust
41.4.819.1915
51 – 55 cm

dirtbike grey-lime
41.4.819.1115
51 – 55 cm

royal blue dust
41.4.819.1715
51 – 55 cm

blackout blue
41.4.819.0715
51 – 55 cm

white flower
41.4.819.1315
51 – 55 cm

SU18A1049B18 

cena: 209,90 PLN*

SU18A949B18 

cena: 189,90 PLN*
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uvex kid 2

 · technologia inmould 

 ·  normy: EN 1078 /  

TÜV GS / CE 

 · system IAS

 · monomatic

 · system FAS

 · 8 kanałów wentylacyjnych

 · wyjmowana wyściołka typu 

basic

 · siatka przeciw owadom

 · przystosowany do lampki 

triangle LED

 · waga od 185 g

OCHRONA DOPASOWANIE KOMFORT

castle
41.4.306.2215
46 – 52 cm

butterfly
41.4.306.1915
46 – 52 cm

desert
41.4.306.2015
46 – 52 cm

dolly
41.4.306.1715
46 – 52 cm

uvex sportstyle 509

REKOMENDOWANE

junior // kids kaski

SU18A749B18 

cena: 149,90 PLN*
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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

kompatybilny z modelami: uvex quatro 
pro, uvex quatro

do modelu fx/1, zestaw to 12 sztuk: clear

uvex plug-in LED

uvex triangle LED

uvex adapter 
pod kamerę

uvex czapka 
pod kask

uvex przeciwdeszczowa czapka na kask

zrywki set

akcesoria

accessories

accessories accessories

accessories

accessories

red
41.9.115.0100

red
41.9.115.0400

red
41.9.115.0300

red
41.9.115.0600

red
41.9.115.0200

red
41.9.115.0500

clear with red LED
41.9.130.1111

camera adapter
41.9.776.0200

black (6 szt.)
41.S.141.0001
S / M 55 – 58 cm

41.S.141.0002
L / XL 59 – 62 cm

black-white
41.9.950.0300
s – m

41.9.950.0301
l – xl

red-white
41.9.950.0400
s – m

41.9.950.0401
l – xl

lime-white
41.9.950.0500
s – m

41.9.950.0501
l – xl

tear-off lens set
55.8.503.0000

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

lampka przeznaczona dla: 
uvex quatro pro,  
uvex quatro, uvex quatro xc

lampka przeznaczona dla: 
uvex stivo cc

lampka przeznaczona dla: 
uvex city active, uvex active cc

lampka przeznaczona dla: 
uvex quatro junior

lampka przeznaczona dla: 
uvex finale visor, uvex finale

bandana uvex
accessories

black
41.9.952.0100

uvex plecak
accessories

black
43.9.410.2200

SU18A205B18

cena: 44,90 PLN*

SU18A299B18

cena: 59,90 PLN*

SU18A205B18

cena: 44,90 PLN*

SU18A169B18

cena: 29,90 PLN*

SU18A2249B18

cena: 449,90 PLN*

SU18A105B18

cena: 20,90 PLN*

SU18A105B18

cena: 20,90 PLN*

SU18A31B18

cena: 64,90 PLN*

cena za sztukę w sześciopaku
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basic pads vent pads

x-fit pads

vent carbon pads

tech summary technologia comfort

tech summary technologia fit

system wentylacji konstrukcja skorupy

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

Wyjmowane i nadające się 
do prania wyściółki.

Wysokiej jakości odprowadzają-
cy wilgoć materiał, który pozo-
stawia suchą głowę. Przyjemne 
dla skóry, szybkoschnące.

Wysokiej jakości materiał 
wyściółek poprawia wentylację. 
Wyjmowane i nadające się do 
prania.

uvex 
IAS

kaski

uvex 
IAS 3.0

uvex 
3D IAS 3.0

uvex 
anatomic IAS

uvex 
2k IAS

Boa®

uvex city light
uvex city active
uvex city i-vo
uvex boss race 
uvex oversize
uvex i-vo cc 
uvex i-vo c 
uvex onyx cc
uvex onyx
uvex flash
uvex active cc

uvex finale visor
uvex finale
uvex quatro pro 
uvex quatro 
uvex stivo cc

uvex i-vo
uvex air wing
uvex quatro junior 

uvex race 8
uvex race 5 
uvex race 1 
uvex quatro xc

uvex EDAero 
uvex jakkyl hde
uvex p.8000 tour

uvex hlmt 5 bike pro 
uvex kid 3 
uvex kid 2
uvex finale junior 
uvex viva 2 mat
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Regulacja szerokości

Regulacja wysokości

Komfort

Wentylacja

Waga

Optymalna regulacja 
obwodu głowy

Optymalna regulacja 
kształtu głowy

Odblaskowa naklejka na 
pokrętle regulacji IAS

Lekki, dobrze wentylowany 
Uvex opaska IAS

Duże regulacyjne skrzydła IAS 
w anatomicznym kształcie 
z miękkimi elementami

Łatwe w obsłudze pokrętło 
systemu Uvex IAS 
z miękkimi elementami

Bardzo lekki system 
regulacji Uvex IAS

System regulacji Boa®: 
wyjątkowo lekki, dobrze 
wentylowany

Idealny rozkład ciśnienia

Wysokiej jakości, pochłaniające 
wilgoć wyściółki, pokryte dodat-
kowo włóknami węglowymi. 
Niezwykle miękki i przyjemny dla 
skóry materiał. Szybkoschnące, 
wyjmowane, nadające się do 
prania.
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PC

ABS

EPS

hardshell

double inmould

inmould

tech summary technologia fit

tech summary technologia protection

materiał skorupy

rozmiar skorupy

Boa® system FAS monomatic

uvex IAS 3.0 uvex IAS 3D 3.0

konstrukcja skorupy

hardshell  
Sprawdzona technologia.
Twarda powłoka zapew-
niająca wysoką, efektywną 
ochronę.

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 dopaso-
wać idealny kask dla siebie.

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

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

Zamek blokujący, który pozwala na  
wielostopniową regulację, za pomo-
cą jednej ręki. 
Chroni przed przypadkowym odpię-
ciem czy obróceniem w razie upad-
ku. System dodatkowo otoczony 
przyjemną w dotyku wyściółką, która 
nie uciska podbródka.

System IAS 3.0 pozwala na 
dopasowanie odpowiedniej sze-
rokości kasku.

System IAS 3D 3.0 poza regulacją 
szerokości pozwala również na 
regulację głębokości osadzenia 
kasku.

Outer material

Inner material

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

Zewnętrzna warstwa kasku 
kształtowana jest na prasie i na-
kładana na piankę EPS (siła naci-
sku prasy łącząca piankę z war-
stwą zewnętrzną to 420 ton). 
Takie połączenie, odporna na 
uderzenia zewnętrzna skorupa, 
oraz amortyzujące uderzenia 
wnętrze, zapewnia maksymalną 
ochronę.

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

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

High-tech 
partnership  
with Boa®  
Technology Inc.

inmould // double inmould  
Wzmocniona polikarbonowa 
skorupa. Podwójny inmould dla 
dodatkowej ochrony dolnej części 
głowy.
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S E E  T H E  D I F F E R E N C E

E N H A N C E  Y O U R

colorvision highlights enhance your vision.
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colorvision highlights enhance your vision.

S E E  T H E  D I F F E R E N C E

URBAN 
OUTDOOR  
DAILY

Zobaczysz więcej dzięki 
innowacyjnej technologii 
uvex colorvision.  
Takie soczewki gwarantują 
doskonały kontrast oraz 
jeszcze bardziej wyraziste 
kolory.
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colorvision highlights enhance your vision.

true  
colors. 
wherever  
you go.

URBAN 
OUTDOOR  

DAILY

technologia uvex  
colorvision jest zaprojek-
towana tak, aby sprostać 

warunkom oświetlenia 
w każdym środowisku.

Nie ważne gdzie jesteś.
Nie ważne co robisz.  

 
Trzy innowacyjne kolory 

filtrów w soczewkach
zapewniają wyjątkowy  

kontrast i doskonałą  
widoczność - na szlaku,  

w mieście lub zwyczajnie 
na zewnątrz.

Dla jeszcze lepszej  
skuteczności i większego 

bezpieczeństwa.
Zawsze. Wszędzie. 

Nowa kampania jest 
wspierana przez banery 
na stronie internetowej 

oraz publikacje  
w serwisach 

społecznościowych, 
jak również w sklepach 

stacjonarnych przez 
materiały POS*  

– Stworzona specjalnie 
dla Was, naszych 

dealerów.

a cooperation with

* przykładowa prezentacja
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colorvision highlights enhance your vision.

500

…

…

400

600

700

800

nm

Optymalna 
wydajność 
soczewek
Nie tylko dla efektu optycznego:
Innowacyjne kolory soczewek
zapewniają jeszcze większy kom-
fort nawet przy bardzo szybkiej 
zmianie widoku.
Optymalizacja kontrastu w tech-
nologi Uvex colorvision 
zapewnia lepszą widoczność 
i poprawia bezpieczeństwo.Trzy innowacyjne

kolory filtrów zapewniają 
unikalny kontrast
I doskonałą wizję.

WIDZIALNE ŚWIATŁO

ŚWIATŁO ULTRAFIOLETOWE

ŚWIATŁO PODCZERWONE

Lepsza percepcja
dzięki zoptymalizowanemu 
kontrastowi. Potencjalnie 
niebezpieczne wyboje, 
i nierówne powierzchnie 
widać wyraźniej z większym 
kontrastem i większą ilością 
szczegółów.

Filtr miejski pomoże Ci  
szybciej rozpoznać  

czerwone światło sygnaliza-
tora  lub światła hamowania 

– to zdecydowanie skraca 
czas reakcji. 

Lepsza widoczność, szybsza
reakcja, bezpieczniejsza 

podróż. 

Ciekawie co dzień.

Bezpieczny w mieście.

Ostrość nawet w terenie.

Soczewki zapewniają
100% ochrony
przed promieniami UV.

urban

outdoor

daily

Filtr do codziennego 
użytku, dostarcza zupełnie 
nowych wrażeń. Naturalne

kolory stają się jaśniejsze 
i lśnią w nowym świetle. 

Wygodny, stylowy,  
na czasie.

uvex lgl 35 colorvision
strona 57

uvex lgl 36 colorvision
strona 57

uvex sportstyle 706  
colorvision
strona 57

uvex sportstyle 803  
colorvision
strona 56
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colorvision

uvex sportstyle 803 colorvision

uvex sportstyle 803 colorvision small

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · colorvision

 · litemirror

 · colorvision

 · litemirror

OCHRONA

OCHRONA

SZYBY

SZYBY

 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

KOMFORT

black mat
53.2.014.2290
colorvision

litemirror urban (S3)

black mat
53.2.013.2291
colorvision

litemirror outdoor (S3)

black mat
53.2.014.2291
colorvision

litemirror outdoor (S3)

black mat
53.2.013.2290
colorvision

litemirror urban (S3)

powered by

powered by

SU18A1899B18 

cena: 399,90 PLN*

SU18A1899B18 

cena: 399,90 PLN*
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uvex lgl 35 colorvision

 · 100% UVA, UVB, UVC  · colorvision

OCHRONA SZYBY

black mat clear
53.2.016.2995
colorvision

mirror green daily (S3)

black mat havanna
53.2.016.2693
colorvision

mirror champagne urban (S3)

uvex lgl 36 colorvision

 · 100% UVA, UVB, UVC  · colorvision

OCHRONA SZYBY

havanna
53.2.017.6693
colorvision

mirror champagne urban (S3)

black mat
53.2.017.2294
colorvision

mirror blue outdoor (S3)

white mat
53.2.017.8895
colorvision

mirror green daily (S3)

white
53.2.016.8894
colorvision

mirror blue outdoor (S3)

powered by

powered by

uvex sportstyle 706 colorvision

black mat
53.2.018.2290
colorvision

litemirror urban (S3)

black mat
53.2.018.2292
colorvision

litemirror daily (S3)

colorvision

 · 100% UVA, UVB, UVC  · colorvision

 · litemirror

OCHRONA SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

black mat
53.2.018.2291
colorvision

litemirror outdoor (S3)

powered by

SU18A1699B18 

cena: 349,90 PLN*

SU18A1699B18 

cena: 349,90 PLN*

SU18A1699B18 

cena: 349,90 PLN*
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PROTECTION

WIDZIALNE ŚWIATŁO

PROMIENIOWANIE UV

protecting people - „ochrona ludzi” 
jest główną misją marki uvex.  
Jest naszym celem i motywacją.

Promieniowanie UV 
jest nie widoczne dla 
ludzkiego oka.  
To promieniowanie 
o wysokiej energii 
może spowodować 
uszkodzenie ludzkie-
go wzroku.

Chronimy ludzi od stóp do 
głów. Robimy to już od ponad 
90 lat. Ochrona naszych klien-
tów jest naszą motywacją, 
bez względu na to czy doty-
czy zawodowych sportowców 
czy amatorów.
Wyznaczamy najwyższy  
poziom standardów, jeśli 
chodzi o rozwój nowych 
produktów i innowacji.

Jako jeden z liderów produkcji 
akcesoriów ochronnych za-
wsze stosujemy surowe normy, 
co w imię zasady “made in 
uvex” jest gwarancją najwyższej 
jakości. 
Dzięki najnowszym techno-
logiom, serwisowi zorien-
towanemu na klienta oraz 
najlepszymi testami w swojej 
klasie, możemy zaoferować 
każdemu, kto zaufa naszym 
produktom ochronę najlepszą 
z możliwych.

Wszystkie nasze okulary 
poddawane są specjalnym 
testom w naszym we-
wnętrznym centrum testów 
uvex. Dzieki temu możemy 
zagwarantować bezpie-
czeństwo i funkcjonalność 
naszych produktów. 
Testy generują mnóstwo 
nowej wiedzy, którą z po-
wodzeniem wykorzystu-
jemy w tworzeniu jeszcze 
lepszych i bardziej innowa-
cyjnych technologii. 
 
Filtry UV wbudowane są 
wewnątrz soczewki. Jest to 
gwarancja 100% ochrony 
przed szkodliwymi promie-
niami UV aż do 400nm. 

Wszystkie szyby chronią 
przed szkodliwymi promie-
niami UVA, UVB oraz UVC, 
zgodnie z nazwą   
uv-ex = ultraviolet 
excluded promieniowanie UV 
wykluczone.

// technologia
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protection technologia 

powered by

VARIOTRONIC®
Takie szkła to wielka  
różnica. Zmiana odcienia  
zaledwie w 0,1 sekundy

Learn more: 
uvex-sports.com/variotronic

Ciemny tunel na drodze 
Twojej rowerowej wyciecz-
ki? Szybka zmiana oświetle-
nia przy wjeździe do mocno 
zacienionego lasu? Techno-
logia uvex variotronic® jest 
rozwiązaniem. 

Ta nowa technologia
zwiększa bezpieczeństwo 
oraz zapewnia najwyższy po-
ziom wydajności i niezawod-
ność nawet w najtrudniej-
szych warunkach i szybko 
zmieniającym sie oświetleniu.

Wbudowany czujnik światła
automatycznie reaguje na
warunki oświetlenia, mierząc 
jego natężenie aktywuje działa-
nie ciekłokrystalicznej folii
na soczewce. Soczewka rozja-
śnia się lub zaciemnia automa-
tycznie lub po naciśnięciu na 
przycisk, zaledwie w 0,1 sekundy.

uvex variotronic® dostępny jest 
w dwóch modelach: z niepełną 
oraz pełną ramką – zoptymali-
zowaną pod kątem kolarstwa 
górskiego.
 
Technologia powstała dzięki ści-
słej współpracy z AlphaMicron® 
and e-Tint®.

// technologia

lens

Transmisja światła zmie-
nia się w zależności od
koloru 55% (S1) lub 11% 
(S3).

powłoka ciekłokrystaliczna Czujnik  światła

Transmisja

Płynne kryształy są
aktywowane elek-
trochromatycznie
i zaciemniają
soczewki.

wbudowany w ramki 
automatycznie
reaguje na intensyw-
ność światła.

Krystaliczny 
materiał
0,1 μm cieczy

Folia  
poliwęglanowa  
0,1 mm

Jasne 
55% transmisji (S1)

Zaciemnione 
11 % transmisji (S3)

Przycisk

Port USB 

daje możliwość wyboru 
trzech trybów: włączony, 
wyłączony lub automa-
tyczny.

Bateria litowo-jonowa
ładowana przez mini USB
może działać nawet do 
50 godzin.

// 02// 01

// 03

Nagrody

Gold Winner 
Eurobike 
2015

Winner 
Outside – 
Gear of the 
Show 2015

Gold Winner 
Ispo Award 
2016 / 2017
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variotronic®

uvex variotronic® s

 · 100% UVA, UVB, UVC  · variotronic® 

 · supravision® 

OCHRONA SZYBY PODGLĄD
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · pasek trzymający okulary

 · dostosowane pod wkładki 

korekcyjne

KOMFORT

black mat

53.1.948.2299
variotronic® (S1 – S3)

powered by

black mat carbon

53.1.948.2599 

variotronic® (S1 – S3)

white orange

53.1.948.8399 

variotronic® (S1 – S3)

53.9.948.0001

NAGRODY

SU18A8299B18 

cena: 1 299,90 PLN*
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variotronic®

NAGRODY

uvex variotronic® ff

 · 100% UVA, UVB, UVC  · variotronic® 

 · supravision® 

OCHRONA SZYBY PODGLĄD
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · pasek trzymający okulary

KOMFORT

black mat carbon

53.0.949.2599 

variotronic® (S1 – S3)

powered by

black mat

53.0.949.2299 

variotronic® (S1 – S3)

SU18A8299B18 

cena: 1 299,90 PLN*
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S1 – S2

80 –  
100 %

18 –  
78 %

8 – 18 %

S3S0

0
 %

10
0

 %

VARIOMATIC®

Automatyczna, bezstopniowa regulacja soczewki

tr
an

sm
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kr
es
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ny

Bezstopniowa regulacja  
soczewki dla optymalnej  
widoczności w każdej sytuacji

uvex variomatic® posiada 
zamiennie dwa zakresy 

transmisji światła,
od 8 do 100% (S0 - S3)
lub 7 do 78% (S1 - S3).

Pokrywając tym samym 
prawie całe spektrum 

światła naturalnego.
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variomatic® technologia 

VARIOMATIC®

Optymalne zabarwienie 
soczewek w kilka sekund: 
od jasnego do ciemnego.
Słońce, zachmurzone niebo 
czy deszcz, uvex variom-
atic®  zapewniają pełną 
widoczność w każdych 
warunkach pogodowych. 
 
Okulary z uvex  
variomatic® automatycznie
reagują na naturalne warunki 
oświetlenia. 

Soczewki reagują na prze-
chodzące przez nie światło 
dzięki warstwie fotochroma-
tycznej. 
Chemiczny proces odbywa-
jący się wewnątrz daje efekt 
bezstopniowego zaciemnie-
nia soczewki.

W odpowiedzi na inten-
sywność światła soczewka 
zaciemnia się lub rozjaśnia.

Wszystkie produkty optyczne 
uvex zapewniają 100% ochro-
ny przed promieniowaniem 
UVA, UVB oraz UVC.

// technologia

Learn more:  
uvex-sports.com/variomatic



//system wymiany szyb

//miękkie noski - miękkie końcówki zauszników

miękkie, plastyczne noski elastyczne, formowane  

na zimno końcówki zauszników

Specjalna konstruk-

cja oprawek pozwala 

jednym ruchem zmienić 

szyby.

Szeroki wachlarz  

kolorystyczny szyb 

umożliwia dopasowanie 

okularów do różnych 

warunków pogodowych.

Miękkie noski i końcówki 
zauszników gwarantują 
komfortowe użytkowanie. 

Plastyczne części możemy 
formować wedle potrzeb, 
co uniemożliwia ześlizgnię-
cie się okularów.

Stała wentylacja w szybach, chroni przed 
parowaniem, nie podrażniając oczu i nie 
powodując ich łzawienia.

Zawsze właściwy odcień 
szyby.

Niezawodna technologia 
wymiennych szyb gwaran-
tuje właściwą widoczność 
w każdych warunkach 
atmosferycznych.

//wentylacja w szybach

KOMFORT
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//easy to clean

Widoczność bez zniekształceń, 

dzięki technologii decentered.

Widoczność bez technologii 

decentered.

//technologia decentered lens

z powłoką uvexbez powłoki

//odporny na zarysowania  
i stłuczenia

bez powłoki powłoka easy to clean

Bez względu na rodzaj zabrudzenia, pot, 
krople wody czy kurz, okulary marki Uvex 
– dzięki specjalnej powłoce – są wyjątko-
wo łatwe w czyszczeniu.

Szyby wykonane z bardzo 
trwałego materiału  
– polikarbonu – sprawdzają 
się nawet w bardzo niskich 
temperaturach (-40°C), bez 
uszczerbku na ich wytrzy-
małości. Wszystkie 

szyby potraktowano 

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

Widoczność bez zniekształceń. 
Technologia zapewnia realny obraz i sprawia, że oko się 
nie męczy. Wytwarzane metodą wtryskową, soczewki 
klasy 1, zgodne z normą EN 174, zapewniają 100% po-
prawność optyczną.

SZYBY
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//polavision®
Polaryzacja redukuje odblaski i refleksy. Filtr polaryzacyjny 
wbudowany wewnątrz polikarbonowej szyby chroni oczy 
przed nadwyrężającym je światłem. 

Polaryzacyjna powłoka zamienia uciążliwe dla oka  
refleksy w przyjemne światło.

//supravision®

[litemirror]

//rodzaje szyb

//
ro

dz
aj

e 
sz

yb

bez powłoki z powłoką uvex supravision®

Szyby odpowiednie na każde warunki atmosferyczne

Chroniąca przed parowaniem powłoka, która nie zmienia 
jakości optycznej szkieł.

Lustrzana, odbijająca światło powłoka zapewnia  
dodatkową ochronę przed promieniowaniem  
podczerwonym.

Warunki atmosferyczne 

Poziom zabezpieczenia

Transmisja światła

słoneczniezmierzch lodowiecpochmurno

80 – 100 % 18 – 80 % 8 – 18 % 3 – 8 %

S 1 - S 2S0 S 3 S 4

green brown S4

green brown S4green brown S3

pola smoke (S3)

silver (S3)
blue (S3)

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

red (S3)
gold (S3)

smoke (S3)
brown (S3)

red (S4)
brown (S4)
green (S4)
silver (S4)

orange (S1)

clear (S0)

smoke (S1-3)

red (S1-3)

ltm blue (S1-3)

IR Pola

variomatic® litemirror

polavision®

mirror / litemirror

basics

variomatic® 

IR

bez powłoki z powłoką uvex polarvision®
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 · 100% UVA, UVB, UVC  · variomatic® 

 · supravision®

 · easy to clean

 · curve 10

OCHRONA SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

uvex sportstyle 810 v

black 
53.0.931.2201 
variomatic® smoke (S0 – S3)

800 lightweight

SU18A302B18 

cena: 619,90 PLN*
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800 lightweight

OCHRONA SZYBY KOMFORT

uvex sportstyle 810 vm

black white
53.0.932.2805 

variomatic®  

litemirror silver (S1 – S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC  · variomatic®

 · supravision®

 · litemirror

 · easy to clean

 · curve 10

 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

white
53.0.933.8816 

litemirror silver (S3)

black mat carbon
53.0.933.2516 

mirror red (S3)

black mat
53.0.933.2216 

litemirror silver (S3)

uvex sportstyle 810
SZYBY KOMFORT

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA
 · supravision®

 · litemirror

 · easy to clean

 · curve 10 

 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

black blue
53.0.933.2416
mirror blue (S3)

SU18A2769B18 

cena: 579,90 PLN*

SU18A1899B18 

cena: 399,90 PLN*
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800 lightweight

uvex sportstyle 803 race vm

uvex sportstyle 803 race vm small

 · variomatic® 

 · supravision® 

 · litemirror

 · easy to clean

 · variomatic® 

 · supravision® 

 · litemirror

 · easy to clean

 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

SZYBY

SZYBY

KOMFORT

KOMFORT

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

OCHRONA

white yellow 
53.0.971.8605 
variomatic®  

litemirror silver (S1 – S3)

black
53.2.002.2203 

variomatic®  

litemirror blue (S1 – S3)

black red mat 
53.0.971.2303 
variomatic®  

litemirror blue (S1 – S3)

white yellow 
53.2.002.8605 
variomatic®  

litemirror silver (S1 – S3)

white 
53.0.971.8803 
variomatic®  

litemirror blue (S1 – S3)

black
53.0.971.2203 

variomatic®  

litemirror blue (S1 – S3)

white 
53.2.002.8803 
variomatic®  

litemirror blue (S1 – S3)

powered by

powered by

SU18A2599B18 

cena: 539,90 PLN*

SU18A2599B18 

cena: 539,90 PLN*
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800 lightweight

powered by

powered by

uvex sportstyle 803 v

uvex sportstyle 803 v small

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · variomatic® 

 · supravision® 

 · easy to clean

 · variomatic® 

 · supravision® 

 · easy to clean

OCHRONA

OCHRONA

SZYBY

SZYBY

 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

KOMFORT

white
53.2.003.8801
variomatic® 

smoke (S1 – S3)

black mat
53.2.004.2201
variomatic® 

smoke (S1 – S3)

black mat
53.2.003.2201
variomatic® 

smoke (S1 – S3)

white
53.2.004.8801
variomatic® 

smoke (S1 – S3)

SU18A2399B18 

cena: 499,90 PLN*

SU18A2399B18 

cena: 499,90 PLN*
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800 lightweight

black
53.0.872.2201 

variomatic® smoke (S1 – S3)

white orange
53.0.872.8301 

variomatic® smoke (S1 – S3)

white
53.0.872.8801 

variomatic® smoke (S1 – S3)

blue white
53.0.872.4801 

variomatic® smoke (S1 – S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC  · variomatic® 

 · supravision®

 · easy to clean

PROTECTION LENS
 · elastyczne, miękkie noski

 · pasek trzymający okulary

COMFORT

uvex sportstyle 802 v

powered by

black mat
53.0.894.2201 

variomatic® smoke (S1 – S3)

white
53.0.894.8801 

variomatic® smoke (S1 – S3)

white orange
53.0.894.8301 

variomatic® smoke (S1 – S3)

uvex sportstyle 802 v small 

 · 100% UVA, UVB, UVC  · variomatic® 

 · supravision®

 · easy to clean

PROTECTION LENS
 · elastyczne, miękkie noski

 · pasek trzymający okulary

COMFORT

powered by

SU18A1949B18 

cena: 399,90 PLN*

SU18A1949B18 

cena: 399,90 PLN*
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700 solid

 · 100% UVA, UVB, UVC  · variomatic® 

 · supravision® 

 · easy to clean

 · curve 10

OCHRONA SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

uvex sportstyle 710 v

black mat
53.0.934.2201 

variomatic® smoke (S0 – S3)

white
53.0.934.8801 

variomatic® smoke (S0 – S3)

black mat white
53.0.935.2805 

variomatic®  

litemirror silver (S1 – S3)

white black
53.0.935.8405 

variomatic®  

litemirror silver (S1 – S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC  · variomatic®

 · supravision®

 · litemirror

 · easy to clean

 · curve 10

OCHRONA SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

uvex sportstyle 710 vm

black mat yellow
53.0.936.2616
mirror yellow (S3)

red black
53.0.936.3216 

mirror red (S3)

black mat
53.0.936.2216 

mirror silver (S3)

uvex sportstyle 710
OCHRONA SZYBY KOMFORT
 · 100% UVA, UVB, UVC  · supravision®

 · easy to clean

 · curve 10

 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

SU18A2769B18 

cena: 579,90 PLN*

SU18A2549B18 

cena: 529,90 PLN*

SU18A1699B18 

cena: 349,90 PLN*
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 · 100% UVA, UVB, UVC

 · EN ISO 12312-1:2013

 · variomatic® 

 · supravision® 

OCHRONA SZYBY
 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · elastyczne, miękkie noski

KOMFORT

700 solid

 · 100% UVA, UVB, UVC  · variomatic® 

 · supravision® 

 · easy to clean

OCHRONA SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

uvex sportstyle 706 v

black mat
53.2.005.2201 

variomatic® smoke (S1 – S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC  · litemirror

OCHRONA SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

uvex sportstyle 706

uvex sportstyle 612 vl

black
53.2.006.2216 

litemirror silver (S3)

black mat
53.0.881.2290 

variomatic® lite (S1 – S2)

white mat orange
53.2.006.8316 

mirror orange (S3)

black mat orange
53.2.006.2316 

mirror orange (S3)

white
53.2.006.8816 

litemirror silver (S3)

white
53.0.881.8890 

variomatic® lite (S1 – S2)

powered by

SU18A2199B18 

cena: 459,90 PLN*

SU18A91B18 

cena: 189,90 PLN*

SU18A1499B18 

cena: 319,90 PLN*



100 crossover

 · variomatic® 

 · supravision®

 · easy to clean

SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników 

 · wentylacja w szybach

 · pianka pochłaniająca pot

 · dostosowane pod wkładki 

korekcyjne

KOMFORT

uvex sportstyle 104 v

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

white
53.1.600.8801 

variomatic® smoke (S1 – S3)

VIEWS

black mat
53.1.600.2201 

variomatic® smoke (S1 – S3)

powered by

53.9.666.0001

 · 100% UVA, UVB, UVC  · litemirror

OCHRONA SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników

 · system wymiany szyb 

 · 3 szyby z minimagnesami 

w zestawie

KOMFORT

uvex sportstyle 113

black mat pink
53.0.890.2316 

mirror pink (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white orange
53.0.890.8316 

mirror orange (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white
53.0.890.8816 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black
53.0.890.2216 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

SU18A3049B18 

cena: 629,90 PLN*

SU18A1449B18 

cena: 299,90 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna.74 74



100 crossover

 · variomatic® 

 · supravision®

 · easy to clean

SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników 

KOMFORT

uvex sportstyle 116 v

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

white
53.1.976.8801 

variomatic® smoke (S1 – S3)

white
53.1.977.8816 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53.1.977.2216 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53.1.976.2201 

variomatic® smoke (S1 – S3)

red black mat
53.1.977.3216 

mirror red (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

 · supravision®

 · litemirror

SZYBY
 · elastyczne, miękkie noski

 · plastyczne, formowane na 

zimno końcówki zauszników 

 · system wymiany szyb

 · wentylacja w szybach

KOMFORT

uvex sportstyle 116

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

powered by

SU18A2769B18 

cena: 579,90 PLN*

SU18A1899B18 

cena: 399,90 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna. 7575



100 crossover

 · litemirror

SZYBY KOMFORT

uvex sportstyle 115

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

black mat yellow
53.0.978.2616 

mirror yellow (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · system wymiany szyb 

 · wentylacja w szybach

 · 3 szyby z minimagnesami 

w zestawie

black
53.0.978.2216 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white
53.0.978.8816 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat red
53.0.978.2316 

mirror red (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

SU18A121B18 

cena: 249,90 PLN*

SU18A1099B18 

cena: 229,90 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna.76 76

 · litemirror

LENS
 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · system wymiany szyb

 · 3 szyby z minimagnesami 

w zestawie

COMFORT

uvex sportstyle 114

 · 100% UVA, UVB, UVC

PROTECTION

white black mat
53.0.939. 8216 

litemirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53.0.939.2216 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white orange
53.0.939.8316 

mirror orange (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white
53.0.939.8816 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)



100 crossover

 · litemirror

LENS
 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · system wymiany szyb

 · 3 szyby z minimagnesami 

w zestawie

COMFORT

uvex sportstyle 117

 · 100% UVA, UVB, UVC

PROTECTION

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)

white
53.1.979.8816 

mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

yellow
53.1.979.7716 

litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black blue
53.0.604.2416 
mirror blue (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black red
53.0.604.2316 
mirror red (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

black mat
53.0.604.2210 

smoke (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

white black
53.0.604.8216 
litemirror silver (S3)

litemirror orange (S1)

clear (S0)

 · 100% UVA, UVB, UVC  · litemirror

PROTECTION LENS
 · miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · system wymiany szyb

 · 3 szyby z minimagnesami 

w zestawie

COMFORT

uvex blaze III

SU18A1049B18 

cena: 219,90 PLN*

SU18A91B18 

cena: 189,90 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna. 7777



*Rekomendowana cena detaliczna.78 78

200 active

uvex sportstyle 224

 · litemirror  · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · dostosowane pod wkładki 

korekcyjne

SZYBY KOMFORT
 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA PODGLĄD

black mat green
53.2.007.2716 

mirror green (S3)

white pink
53.2.007.8316
mirror pink (S2)

red black
53.2.007.3216
mirror red (S3)

uvex sportstyle 222 pola

 · polavision® 

 · litemirror

 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · pasek trzymający okulary

SZYBY KOMFORT
 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

black green
53.0.980.2770
polavision® mirror green (S3)

white
53.0.980.8860 

polavision® mirror yellow (S3)

black mat red
53.0.980.2330
polavision® mirror red (S3)

black mat
53.0.980.2250 

polavision® litemirror silver (S3)

53.9.007.0001

SU18A1049B18 

cena: 219,90 PLN*

SU18A1049B18 

cena: 219,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna. 7979

200 active

 · 100% UVA, UVB, UVC  · polavision®

 · litemirror

OCHRONA SZYBY
 · miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · pasek trzymający okulary

KOMFORT

uvex sportstyle 211 pola

black
53.0.618.2250 

polavision® smoke (S3)

white
53.0.618.8850 

polavision® smoke (S3)

black mat red
53.0.618.2230 

polavision® mirror red (S3)

SU18A899B18 

cena: 179,90 PLN*

uvex sportstyle 221

 · litemirror

 · curve 10

 · elastyczne, miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

SZYBY KOMFORT
 ·  100 % UVA, UVB. 

UVC protection

OCHRONA

black mat yellow
53.0.981.2616
mirror yellow (S3)

black green
53.0.981.2716
mirror green (S3)

white
53.0.981.8816
litemirror silver (S3)

black mat
53.0.981.2216 

litemirror silver (S3)

SU18A91B18 

cena: 189,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna.80 80

uvex sunsation

black mat orange
53.0.606. 2212 

litemirror orange (S1)

white blue
53.0.606. 8416 

mirror blue (S3)

white black
53.0.606. 8816 

litemirror silver (S3)

black mat
53.0.606. 2210 

smoke (S3)

uvex sportstyle 219

green white
53.0.886.7816 

mirror green (S3)

orange
53.0.886.3316 

litemirror silver (S3)

black mat
53.0.886.2216 

litemirror silver (S3)

black mat green
53.0.886.2716 

mirror green (S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · litemirror

 · litemirror

OCHRONA

OCHRONA

SZYBY

SZYBY

 · miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · miękkie końcówki zauszników

 · miękkie noski

KOMFORT

KOMFORT

SU18A619B18 

cena: 129,90 PLN*

SU18A73B18 

cena: 149,90 PLN*

200 active

uvex sportstyle 211

black red
53.0.613.2213 

mirror red (S3)

white black
53.0.613.8216 

litemirror silver (S3

black
53.0.613.2216 

litemirror silver (S3)

white pink
53.0.613.8316 

mirror pink (S3)

SZYBY
 · miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

KOMFORT
 · litemirror

OCHRONA
 · 100% UVA, UVB, UVC

SU18A569B18 

cena: 119,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna. 8181

OCHRONA SZYBY KOMFORT

200 active

uvex sportstyle 215

 · 100% UVA, UVB, UVC  · miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników

 · litemirror

black
53.0.617.2216 

litemirror silver (S3)

white mat red
53.0.617.8316 

mirror red (S3)

white black
53.0.617.8216 

litemirror silver (S3)

black mat green
53.0.617.2716 

mirror green (S3)

white
53.0.982.8816 

litemirror silver (S3)

black grey
53.0.982.2218 

clear (S0)

black orange
53.0.982.2212 

litemirror orange (S1)

black
53.0.982.2216 

litemirror silver (S3)

 · litemirror

SZYBY
 · miękkie noski

 · miękkie końcówki zauszników 

KOMFORT

uvex sportstyle 223

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

SU18A475B18 

cena: 99,90 PLN*

SU18A429B18 

cena: 89,90 PLN*

SU18A389B18 

cena: 79,90 PLN*uvex sportstyle 204
SZYBY KOMFORT

 · miękkie końcówki zauszników · litemirror · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

blue
53.0.525.4416 
mirror blue (S3)clear

53.0.525.9118 

clear (S0)

smoke
53.0.525.2110 
smoke (S3)

orange
53.0.525.3112 
orange (S1)

black green
53.0.525.7716 

mirror green (S3)



*Rekomendowana cena detaliczna.82 82

lifestyle

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

uvex lgl 30 pola

black green
53.0.983.2770 

polavision® mirror green (S3)

black
53.0.983.2250 

polavision® litemirror silver (S3)

black red
53.0.983.2330 

polavision® mirror red (S3)

gun
53.0.983.4260 

polavision®  litemirror brown (S3)

 · polavision®

SZYBY

uvex lgl 31 pola

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

 · polavision®

SZYBY

brown blue
53.0.984.6460 

polavision® litemirror silver (S3)

black mat
53.0.984.2240 

polavision® mirror blue (S3)

havanna
53.0.984.6660 

polavision® litemirror brown (S3)

khaki
53.0.984.7760 

polavision® mirror gold (S3)

SU18A1449B18 

cena: 299,90 PLN*

SU18A1369B18 

cena: 279,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna. 8383

lifestyle

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

uvex lgl 37 pola

havanna gold
53.2.010.6616 

polavision® mirror yellow (S2)

black silver
53.2.010.2216 

polavision® mirror red (S3)

black mat gold
53.2.010.2616 

polavision® mirror pink (S3)

black silver
53.2.010.2516 

polavision® mirror silver (S2)

 · polavision®

SZYBY

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

uvex lgl 33 pola

 · polavision®

SZYBY

black mat
53.0.986.2250 

polavision® litemirror silver (S3)

black purple
53.0.986.2330 

polavision® mirror pink (S3)

black blue
53.0.986.2440 

polavision® mirror blue (S3)

black brown
53.0.986.2660 

polavision® litemirror gold (S3)

SU18A121B18 

cena: 249,90 PLN*

SU18A1049B18 

cena: 219,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna.84 84

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

lifestyle

uvex lgl 32

gun
53.0.985.4716 

mirror blue (S3)

gold
53.0.985.6616 

mirror gold (S3)

black
53.0.985.2216 

litemirror silver (S3)

white
53.0.985.8816 

mirror green (S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

uvex lgl 21

black mat red
53.0.876.2213 

mirror red (S3)

black mat blue
53.0.876.2214 

mirror blue (S3)

black rose
53.0.876.2316 

mirror pink (S3)

black turquoise
53.0.876.2416 

mirror smoke dégradé (S3)

SU18A121B18 

cena: 249,90 PLN*

SU18A1199B18 

cena: 249,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna. 8585

lifestyle

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

uvex lgl 36

black clear
53.2.009.2916 

mirror silver (S3)

turquoise pink
53.2.009.4316 

mirror pink dégradé (S3)

black mat green
53.2.009.2616 

mirror green (S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

uvex lgl 38

gun
53.2.011.4716
mirror green (S3)

purple
53.2.011.3316
mirror pink (S3)

gold
53.2.011.6616
mirror gold (S3)

silver mat
53.2.011.5516 

mirror blue (S3)

SU18A121B18 

cena: 249,90 PLN*

SU18A1049B18 

cena: 219,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna.86 86

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

lifestyle

uvex lgl 35

black mat
53.2.008.2216 

mirror blue (S3)

black green
53.2.008.2616
mirror green (S3)

havanna pink
53.2.008.6316
mirror red (S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

uvex lgl 39

black mat orange
53.2.012.2616 

mirror orange (S3)

black mat red
53.2.012.2316 

litemirror brown dégradé (S3)

black mat blue
53.2.012.2416 

mirror blue (S3)

black mat white
53.2.012.2816 

mirror red (S3)

SU18A1049B18 

cena: 219,90 PLN*

SU18A91B18 

cena: 189,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna. 8787

lifestyle

black mat
53.0.947.2213 

mirror red (S3)

black mat
53.0.947.2216 

mirror silver (S3)

black mat
53.0.947.2215 

mirror green (S3)

black mat
53.0.947.2212 

mirror yellow (S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC

OCHRONA

uvex lgl 29 SU18A73B18 

cena: 149,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna.88 88

500 junior // kids

OCHRONA SZYBY KOMFORT

uvex sportstyle 506

 · 100% UVA, UVB, UVC  · litemirror  · miękkie końcówki zauszników 

 · elastyczna oprawka

 · pasek trzymający okulary

yellow
53.3.865.7716 

mirror blue (S3)

blue
53.3.865.4416 

litemirror silver (S3)

pink green
53.3.865.3716 

mirror green (S3)

black mat red
53.3.865.2316 

mirror red (S3)

OCHRONA SZYBY KOMFORT

uvex sportstyle 507

 · 100% UVA, UVB, UVC  · miękkie końcówki zauszników

 · elastyczna oprawka

 · pasek trzymający okulary

 · litemirror

blue orange
53.3.866.4316 

mirror orange (S3)

black mat red
53.3.866.2316 

mirror red (S3)

black mat green
53.3.866.2716 

mirror green (S3)

white green
53.3.866.8716 

mirror green (S3)

SU18A389B18 

cena: 79,90 PLN*

SU18A389B18 

cena: 79,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna. 8989

500 junior // kids

 · 100% UVA, UVB, UVC  · litemirror

OCHRONA SZYBY
 · miękkie końcówki zauszników 

 · pasek trzymający okulary

KOMFORT

uvex sportstyle 509

black
53.3.940.2216 

litemirror silver (S3)

blue
53.3.940.4416 

litemirror silver (S3)

white
53.3.940.8816 

litemirror silver (S3)

pink
53.3.940.3316 

litemirror silver (S3)

 · 100% UVA, UVB, UVC  · litemirror

OCHRONA SZYBY
 · pasek trzymający okulary

KOMFORT

uvex sportstyle 508

clear pink
53.3.895.9316 

mirror red (S3)

clear blue
53.3.895.9416 

mirror blue (S3)

clear green
53.3.895.9716 

mirror green (S3)

black mat
53.3.895.2216 

litemirror silver (S3)

SU18A389B18 

cena: 79,90 PLN*

SU18A389B18 

cena: 79,90 PLN*



SU18A21B18 

cena: 44,90 PLN*
SU18A21B18 

cena: 44,90 PLN*

SU18A349B18 

cena: 7,50 PLN*

SU18A21B18 

cena: 44,90 PLN*

SU18A21B18 

cena: 44,90 PLN*

SU18A749B18 

cena: 149.90 PLN*

SU18A469B18 

cena: 99,90 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna.90 90

akcesoria

uvex etui
miękkie

uvex etui 
usztywniane

uvex etui 
usztywniane

uvex etui
sztywne

akcesoria akcesoria

akcesoria

black
53.9.084.2201

black
53.9.136.2200

black grey
53.9.154.0001

uvex variotronic® s 

53.9.948.0001

uvex sportstyle 705 v / 705 

white // 53.9.972.0002
uvex sportstyle 705 v / 705 

black // 53.9.972.0001
uvex sportstyle  

104 v / 104 / 107 v / 107 
53.9.666.0001

uvex sportstyle 224 

53.9.007.0001

black
53.9.148.0001

uvex woreczek
na okulary

akcesoria akcesoria

grey
53.9.097.2202

wkładka korekcyjna

wkładka korekcyjna 
uvex variotronic® s

akcesoria



9191

product overview

najdroższe

najtańsze według ceny

najdroższe

najtańsze

według ceny

colorvision

800 lightweight

700 solid

100 crossover

200 active

500 junior//kids

lifestyle

variotronic®

uvex sportstyle 803 colorvision

uvex sportstyle 803 colorvision small

uvex sportstyle 706 colorvision

uvex lgl 36 colorvision

uvex lgl 35 colorvision

uvex variotronic® s

uvex variotronic® �

uvex sportstyle 810 v

uvex sportstyle 810 vm

uvex sportstyle 810

uvex sportstyle 803 race vm

uvex sportstyle 803 race vm small

uvex sportstyle 803 v

uvex sportstyle 803 v small

uvex sportstyle 802 v

uvex sportstyle 802 v small

uvex sportstyle 710 v

uvex sportstyle 710 vm

uvex sportstyle 710

uvex sportstyle 706 v

uvex sportstyle 706

uvex sportstyle 104 v

uvex sportstyle 116 v

uvex sportstyle 116

uvex sportstyle 113

uvex sportstyle 115

uvex sportstyle 114

uvex sportstyle 117

uvex blaze lll

uvex sportstyle 224

uvex sportstyle 222 pola

uvex sportstyle 221

uvex sportstyle 219

uvex sportstyle 211 pola

uvex sportstyle 211

uvex sportstyle 215

uvex sportstyle 204

uvex sportstyle 223

uvex lgl 30 pola

uvex lgl 31 pola

uvex lgl 37 pola

uvex lgl 33 pola

uvex lgl 21

uvex lgl 32

uvex lgl 36

uvex lgl 35

uvex lgl 38

uvex lgl 39

uvex lgl 29

uvex sportstyle 506

uvex sportstyle 507

uvex sportstyle 508

uvex sportstyle 509



43-374 Buczkowice 
ul. Bielska 1124 

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

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

CENY PODANE W KATALOGU SĄ REKOMENDOWANYMI CENAMI DETALICZNYMI.

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

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

Jarek Dubiński

tel. +48 601 973 154 
ph.mazowsze@larix.com.pl

woj. mazowieckie pd.
woj. łódzkie

woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie

Janusz Kos

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

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

Łukasz Brzeski

tel. +48 601 396 618
l.brzeski@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.


